
                  Αρ. Πρωτ.: 22960 

Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ    Θμ/νια: 04/10/2019  

φμβαςη  για το ζργο 
«ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΤ ΣΕΕ ΣΙ 03.11.2019» 

(7.128,00€ πλζον ΦΠΑ) 

 

τθν Ακινα ςιμερα, 04/10/2019 , ςτα γραφεία του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, Σ.Κ. 105 63, μεταξφ των κατωτζρω ςυμβαλλομζνων, 

ιτοι: 

α) Αφ’ ενόσ μεν  του Νομικοφ Προςϊπου Δθμοςίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με τθν 

επωνυμία «Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων επί 

τθσ οδοφ Νίκθσ, αρ. 4, ΣΚ 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Τ Δ’ 

Ακθνϊν, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. ταςινό 

αναφερόμενο εφ’ εξισ «ΣΕΕ», 

β) αφ’ ετζρου δε τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία  «ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝ. ΑΡΙΣΕΙΔΗ- 

ΙΕΠΤΑ», και τον διακριτικό τίτλο «GLOBITY SERVICES», που εδρεφει επί τθσ οδοφ 

Καλλιδρόμου 21, Περιςτζρι, , ΣΚ 12133,  με ΑΦΜ 106114552, υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΤ 

Α’ Περιςτερίου, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. Αριςτείδθ Κυριακίδθ του 

Ιωάννθ, κάτοικο Περιςτερίου με ΑΔΣ ΑΜ 005543 και καλείται εφ’ εξισ «Ανάδοχοσ».   

αφοφ ελήφθηςαν υπόψη: 

 

 Θ παρ. 31 του άρκρου 2, θ παρ. 5 του άρκρου 92 και το άρκρο 118 του 

Ν.4412/2016  «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν», 

 Οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΣΜΘΜΑ IV ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΩΣΑ ΤΜΒΑΕΩΝ, 

ΕΝΟΣΘΣΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ).  

 Σο άρκρο 68 του Ν.3863/2010 (υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ 

τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) 

εφεξισ Κανονιςμόσ, 





 O  Ν. 4624/2019 ωσ προσ τα μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 

εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ. 

 H υπ’ αρικ. Α2/28/2019 (ΑΔΑ: ΨΜΗΞ46Ψ842-ΨΨΟ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ (ΔΕ) του ΣΕΕ, δυνάμει τθσ οποίασ αποφαςίςτθκε θ ανάκεςθ των 

υπθρεςιϊν φφλαξθσ τθσ αποκικθσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν προετοιμαςία 

των εκλογϊν του ΣΕΕ ςτισ 03.11.2019 ςτθν εταιρεία GLOBITY SERVICES 

  Θ με αρ. πρωτ. ΔΟΤ/561/11-02-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ 

(ΑΔΑ:638Χ46Ψ842-64Μ ) 

 Θ υπ. αρ. πρωτ. ΣΕΕ     22855/3-10-2019   προςφορά τθσ Αναδόχου 

 

 

ςυμφωνήθηκαν, ςυνομολογήθηκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξήσ : 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σο ΣΕΕ ανακζτει και θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ φφλαξθσ τθσ αποκικθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του χϊρου ςτάκμευςθσ των οχθμάτων)  που βρίςκεται επί 

των οδϊν Νιρβάνα 94 & Ρεγκοφκου  ςτθν Ακινα και θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για 

τθν προετοιμαςία των εκλογϊν του ΣΕΕ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ 03.11.2019 

για το χρονικό διάςτθμα από 04.10.2019 (με ϊρα ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ 08:00) ζωσ 

και 05.11.2019 ( με ϊρα λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 24:00) . Ειδικότερα, θ φφλαξθ κα είναι 

24ϊρθ για όλεσ τισ θμζρεσ του μινα, ςυμπεριλαμβανομζνων Κυριακϊν και αργιϊν. 

Θ αποκικθ αποτελείται από: 

 

1. ιςόγειο καταςτιματοσ, επιφανείασ 1.899,86 τ.μ,  

2. Α’ υπόγειο, ςτο οποίο βρίςκονται 81 κζςεισ ςτάκμευςθσ 12,11τ.μ θ κάκε 

μία κακϊσ και ο υποςτακμόσ τθσ ΔΕΘ, 

3. Α’ όροφοσ επιφανείασ 691,76τ.μ και  

4. χϊροσ του Α’ ορόφου επιφανείασ 150 τ.μ. 

 

Θ Ανάδοχοσ ζχει ςαν αποκλειςτικό ςκοπό τθν φφλαξθ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ 

αποκικθσ, (ςυμπεριλαμβανομζνου του χϊρου ςτάκμευςθσ των οχθμάτων)  κακϊσ 

και όλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ και εξοπλιςμοφ (ζπιπλα, θλεκτρονικόσ 

εξοπλιςμόσ,  αναλϊςιμα υλικά κ.ά.). 





Θ φφλαξθ κα πραγματοποιθκεί από το προςωπικό τθσ Αναδόχου το οποίο κα 

αποτελεί τθν Ομάδα Ζργου και κα ζχει υποχρζωςθ άμεςθσ και διαρκοφσ 

ςυνεργαςίασ με τθν Ανακζτουςα  Αρχι και τθν Επιτροπι Παραλαβισ του ΣΕΕ .  

Ειδικότερα, θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελεί, με δικι τθσ 

αποκλειςτικι ευκφνθ, δαπάνθ και προςωπικό, το ζργο τθσ φφλαξθσ και εποπτείασ 

του  χϊρου τθσ αποκικθσ και τθσ διαςφάλιςθσ του προςωπικοφ του ΣΕΕ που κα 

εργάηεται ς’ αυτιν από κάκε κίνδυνο, κλοπι, λθςτεία, φκορά, ηθμιζσ κ.τ.λ., κακϊσ 

και επίκεςθ τρίτου, όπωσ και από κάκε παρακϊλυςθ οιαςδιποτε μορφισ τθσ 

λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του φυλαςςόμενου χϊρου. Επιπρόςκετα, ςτισ 

υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ τθσ Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο διακριτικόσ 

ζλεγχοσ των ειςερχομζνων τόςο  ςτο χϊρο τθσ αποκικθσ, όςο και ςτο χϊρο 

ςτάκμευςθσ οχθμάτων .  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οι υπθρεςίεσ φφλαξθσ κα παρζχονται ςυμφωνά με τα αναφερόμενα ςτθν  υπ. αρ. 

πρωτ. ΣΕΕ 22855/3-10-2019  προςφορά τθσ Αναδόχου, που αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςθσ. Παρατίκενται  παρακάτω τα ςτοιχεία του άρκρου 68 του Ν. 

3863/2010, περί υμβάςεων εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν: 

Ο αρικμόσ των εργαηομζνων 4,2 άτομα (5 φυςικά πρόςωπα) 

Οι θμζρεσ και οι ϊρεσ εργαςίασ 24ϊρθ αδιάλειπτθ φφλαξθ από 
Δευτζρα ζωσ Κυριακι. Κάκε 
εργαηόμενοσ κα απαςχολείται 
πενκιμερο, οκτάωρο, 40ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ 

Θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 
οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 

Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ 
Εργαςίασ  2018 

Σο φψοσ του προχπολογιςμζνου 
ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ 

νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων 

4.636,36€ 

Υψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με 
βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά 

1.150,28€ 

Διοικθτικό κόςτοσ 405,06€ 

Αναλϊςιμα 53,10€ 

Εργολαβικό κζρδοσ 347,20€ 

Κρατιςεισ 8,00€ 

Παρακράτθςθ φόρου 528,00€ 

 

Απαράβατοσ βαςικόσ όροσ είναι θ υποχρζωςθ τθσ Αναδόχου για τθν απαρζγκλιτθ 

τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ κακϊσ και τθσ 

νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, πρόλθψθσ του 





επαγγελματικοφ κινδφνου, δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν 

οικεία Ε, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ των 

εργαηομζνων κ.λπ., όπωσ ορίηει το άρκρο 68 του Ν.3863/2010, όπωσ ιςχφει. ε 

περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των ανωτζρω όρων δφναται να 

καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ και το ΣΕΕ κα ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τθν 

Ανάδοχο.  

Θ Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί ςχολαςτικά και ςε κακθμερινι βάςθ βιβλίο ι βιβλία 

ςυμβάντων, αναγράφοντασ οτιδιποτε διαφεφγει του ςυνθκιςμζνου και να 

ενθμερϊνει εγγράφωσ  το ΣΕΕ για ότι μθ ςφνθκεσ ςυνζβθ.  

Οι φφλακεσ κα πρζπει να φζρουν ςτολι κατά τθ διάρκεια τθσ βάρδιάσ τουσ, να είναι 

εχζμυκοι, ζμπειροι, ικανοί και κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι.   

Οι φφλακεσ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με οποιοδιποτε ςφςτθμα ι κινθτό 

τθλζφωνο επιτρζπει τθν άμεςθ μετάδοςθ ςιματοσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

Οι φφλακεσ κα προςζρχονται για ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθν ϊρα τουσ και δεν κα 

εγκαταλείπουν τθ κζςθ τουσ αν δεν αναλάβουν υπθρεςία και ενθμερωκοφν οι 

αντικαταςτάτεσ τουσ. 

Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνον εφόςον γνωρίηουν καλά τθν ελλθνικι 

γλϊςςα και ζχουν δυνατότθτα άνετθσ επικοινωνίασ.  

Οι φφλακεσ, εφόςον δεν υπάρχει παραμζνον προςωπικό εντόσ του χϊρου, κα 

φροντίηουν για τθν αςφάλιςθ κυρϊν και παρακφρων κακϊσ και κλείςιμο 

φωτιςτικϊν. 

Αντικατάςταςθ του προςωπικοφ φφλαξθσ μπορεί να γίνει λόγω ανωτζρασ βίασ 

(παραδείγματοσ χάρθ, λόγω αςκζνειασ φφλακα) μετά από ζγκριςθ του  ΣΕΕ. ε 

αυτιν τθν περίπτωςθ θ Ανάδοχοσ  κα πρζπει να ειδοποιιςει ζγκαιρα το ΣΕΕ, εντόσ 

48 ωρϊν, και να αιτιολογιςει επαρκϊσ τθν αντικατάςταςθ του προςωπικοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να υποβάλλει 

ςτθ διάκεςθ του ΣΕΕ, κατάςταςθ των φυλάκων που κα χρθςιμοποιθκοφν με 

αντίγραφο του ποινικοφ τουσ μθτρϊου και να πλθροφορεί άμεςα (εντόσ 48 

ωρϊν) και εγγράφωσ  τον/ τθν  Πρόεδρο τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 

Παραλαβισ για κάκε αλλαγι προςωπικοφ που κα γίνεται. Οι φφλακεσ κα 

πρζπει απαραίτθτα να είναι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. 

2.  Σο απαςχολοφμενο προςωπικό ςτο ζργο τθσ φφλαξθσ κα είναι αποκλειςτικά 

προςωπικό τθσ Αναδόχου και ουδεμία ςχζςθ κα ζχει με  το ΣΕΕ, κα διακζτει 

δε υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ τθν απαιτοφμενθ ειδικι άδεια 

εργαςίασ ςε εταιρεία φφλαξθσ από τθν αρμόδια Αρχι. Σο ΣΕΕ δεν ζχει 





υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό τθσ Αναδόχου ι τρίτων. 

3.  Θ Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και μόνθ υπεφκυνθ, ωσ ποινικά και αςτικά 
υπεφκυνθ, για κάκε ηθμία ι βλάβθ που κα προξενθκεί από εργατικό ι μθ 
ατφχθμα ςτο προςωπικό που απαςχολεί κατά τθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ 
ζργου.  

4.  Θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα 

Αρχι για κάκε ηθμία ι βλάβθ που κα προξενιςει ςε αυτιν, ςτισ εγκαταςτάςεισ, 

ςτο προςωπικό τθσ ι ςτουσ τρίτουσ και αποδεδειγμζνα κα οφείλεται ςε αμζλεια 

τθσ Αναδόχου ι των υπαλλιλων του, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  

5. Θ Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν εποπτεία του προςωπικοφ τθσ. Εξουςιοδοτθμζνοσ 

εκπρόςωποσ τθσ Αναδόχου κα πρζπει να διακζτει χρόνο για διαβουλεφςεισ και 

ςυνεννοιςεισ με το ΣΕΕ, κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ τελευταίασ, για κζματα που 

τυχόν κα ανακφψουν ςτθν πράξθ, κζματα αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και παραλαβι 

εγγράφων αναφορϊν, όπου και όταν αυτζσ απαιτοφνται. 

6. Θ Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το 
ςυμφζρον του ΣΕΕ και να δεςμευκεί για άμεςθ αντικατάςταςθ οποιουδιποτε 
από το διατικζμενο προςωπικό, κατά τθ γνϊμθ του ΣΕΕ, δεν ανταποκρίνεται 
επαρκϊσ ςτα κακικοντά του. 

7. Θ Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι επιςκζφτθκε το χϊρο τθσ αποκικθσ, ζλεγξε τισ 

εγκαταςτάςεισ και βεβαιϊκθκε ότι πλθροφνται όλεσ τισ προχποκζςεισ για 

απρόςκοπτθ, αποτελεςματικι και αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ τθσ, ςε 

περίπτωςθ δε ατυχιματοσ κα είναι θ μόνθ υπεφκυνθ. 

8. ε κατάςταςθ κρίςεων (ςειςμό, πυρκαγιά κ.λπ.) το προςωπικό τθσ Αναδόχου κα 

πρζπει να γνωρίηει πϊσ να βοθκά όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ για τθν 

εκκζνωςθ του χϊρου.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΠΟΙΟΣΙΚΗ – ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ  διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν φφλαξθσ ορίηεται για χρονικό διάςτθμα από 

04.10.2019 (με ϊρα ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ 08:00) ζωσ και 05.11.2019 ( με ϊρα λιξθ 

τθσ ςφμβαςθσ 24:00). 

Θ πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν από τθν Ανάδοχο ςτο ΣΕΕ κα 

γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ΣΕΕ, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τισ υπ’ 

αρ. A2/40/2018 και Α46/12/2019 αποφάςεισ τθσ ΔΕ του ΣΕΕ για το ζτοσ 2019 και 

όπωσ αυτι κα τροποποιθκεί ςτο μζλλον, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ.  

Οι Τπεφκυνοι Παραλαβισ κα ελζγξουν αν θ Ανάδοχοσ εκτζλεςε τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και κα προβοφν εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και υποδείξεισ ςε 

αυτιν εφόςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί 

εγκαίρωσ και προςθκόντωσ προσ τισ ανωτζρω υποδείξεισ και ςυςτάςεισ εφόςον 

προκφψουν.  





ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ κα ανζλκει ςτο πόςο των επτά χιλιάδων εκατόν είκοςι οκτϊ 

ευρϊ (7.128,00€) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%, χιλίων επτακοςίων δζκα  

ευρϊ και εβδομήντα  δφο  λεπτϊν (1.710,72€), ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των οκτϊ 

χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα οκτϊ ευρϊ και εβδομήντα δφο λεπτϊν (8.838,72€), 

ςτο οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ και νόμιμεσ κρατιςεισ.  

Θ εξόφλθςθ τθσ Αναδόχου κα γίνει κατόπιν ζκδοςθσ του  Πρωτόκολλου 

οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Παραλαβισ του ΣΕΕ,  τθσ Απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ καταβολισ από τθ ΔΕ του ΣΕΕ 

και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ.  

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 01 /2329.01. 

το εκδοκζν τιμολόγιο τθσ Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ και θ 

παρακράτθςθ φόρου. Οποιαδιποτε ζξοδα (όλωσ ενδεικτικά: χαρτόςθμα, νόμιμεσ 

κρατιςεισ κ.λπ.) βαρφνουν τθν Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν προβεί ςε καμία απολφτωσ πράξθ προςβολισ των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του ΣΕΕ, κακϊσ και των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα των μελϊν ι ςυνεργατϊν αυτοφ, που τυχόν ζρκουν εισ 

γνϊςθ τθσ, κακϋ οιονδιποτε τρόπο, ενϊ ταυτόχρονα οφείλει να ενθμερϊςει το ΣΕΕ,  

για οποιαδιποτε περίπτωςθ προςβολισ αυτϊν υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

   ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει ωσ άκρωσ εμπιςτευτικά και να 

μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο οποιαδιποτε δεδομζνα, ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν τθσ. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι το ςφνολο των υπάλλθλων τθσ γνωρίηουν και 

ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ  που προκφπτουν από το παρόν άρκρο και 

παράλλθλα να εξαςφαλίςει τθν διαφφλαξθ και αςφάλεια των ανωτζρω 

πλθροφοριϊν και ςτοιχείων και τθν παρεμπόδιςθ πρόςβαςθσ μθ 

εξουςιοδοτθμζνων τρίτων ςε αυτά. 

 

 

 





ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

περιζλκουν ςτον Ανάδοχο εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ που αποτελοφν ι 

ςυνδζονται με δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εργαηομζνων του ΣΕΕ, μελϊν του 

ι και τρίτων (εφεξισ προςωπικά δεδομζνα), ο Ανάδοχοσ δρα ωσ «εκτελϊν τθν 

επεξεργαςία» και δεςμεφεται να επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ του ΣΕΕ, τισ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ και του Ν.4624/2019 που 

αφοροφν και ρυκμίηουν τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΒΑΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

ε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ ι μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ των όρων 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, και οφείλονται 

αποδεδειγμζνα ςτθν Ανάδοχο, θ Ανάδοχοσ δφναται να κθρυχκεί  ζκπτωτθ, αφοφ 

προθγουμζνωσ αποτφχουν οι ενζργειεσ φιλικισ διευκζτθςθσ,  με Απόφαςθ τθσ ΔΕ 

του ΣΕΕ. τθν περίπτωςθ αυτι το ΣΕΕ διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από τθν 

Ανάδοχο τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε αποδεδειγμζνθ ηθμία, άμεςθ 

ι ζμμεςθ, υποςτεί. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΗ 

Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει το ςφνολο ι 

μζροσ των υποχρεϊςεων ι των απαιτιςεϊν του που απορρζουν από τθν παροφςα 

ςε τρίτο χωρίσ τθν ζγγραφθ ςχετικι ςυναίνεςθ του ΣΕΕ, άλλωσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ 

παροφςασ ιςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων και περί προμθκειϊν του Δθμοςίου 

και ιδίωσ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Αϋ/99) «Περί κφρωςθσ του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

 





ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ & ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ 

 

Για κάκε διαφορά που απορρζει αμζςωσ ι εμμζςωσ από τθ ςφμβαςθ αυτι και 

αφορά τθν ερμθνεία ι/και τθν εκτζλεςι τθσ αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα 

δικαςτιρια των Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το ελλθνικό. 

Συχόν ακυρότθτα όρου/όρων τθσ παροφςασ δεν επθρεάηει το κφροσ των υπολοίπων 

όρων, τα δε ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να καλφψουν το κενό που ενδζχεται 

να προκφψει εξαιτίασ ακυρότθτασ όρου/όρων ερμθνευτικά ι και με ςυμπλιρωςθ 

τθσ παροφςασ κατά τρόπο που να εκπλθροφται ο οικονομικόσ ςκοπόσ τθσ. 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι και ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

πραγματοποιείται και είναι ιςχυρι μόνον εφόςον γίνει εγγράφωσ και 

προςυπογραφεί νομίμωσ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, αποδεικνφεται δε 

μόνον εγγράφωσ, αποκλειομζνου οιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ 

διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε για το περιεχόμενό τθσ, υπογράφθκε, νόμιμα και ωσ 

ζπεται, από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) όμοια και ιςόκυρα πρωτότυπα, εκ 

των οποίων (2) ζλαβε το ΣΕΕ και ζνα (1) θ ανάδοχοσ για κάκε νόμιμθ χριςθ. 

 

υνθμμζνα: Ονομαςτικι Κατάςταςθ προςωπικοφ φφλαξθσ  

Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ 2018. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΕ 

Ο Πρόεδροσ 

 

Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 

Αριςτείδθσ Κυριακίδθσ 

 




