
 

Ακινα, 30.09.2019 

Αρ.Πρωτ.:  22495 

Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

φμβαςθ για τo Ζργο: «Ψθφιακι χεδίαςθ των Ψθφοδελτίων και  προμικεια των 

αντίςτοιχων αδειϊν λογιςμικοφ για τισ εκλογζσ του TEE ςτισ 03.11.2019»  ποςοφ 

(57.955,20€) πλζον Φ.Π.Α 

 

τθν Ακινα ςιμερα, 30/09/2019  , ςτα γραφεία του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ (Κεντρικι Τπθρεςία), επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, Σ.Κ 105 63, μεταξφ των 

κατωτζρω ςυμβαλλομζνων, ιτοι: 

α) Αφενός μεν του Νομικοφ Πρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με τθν 

επωνυμία «Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτο Διμο Ακθναίων επί 

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

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

αναφερόμενο εφ’ εξισ ωσ «ΣΕΕ», 

β) Αφετζρου δε τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «Interlease DSA Ανϊνυμθ 

Εταιρεία Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων – υςτθμάτων Αρχειοκζτθςθσ – 

Μιςκϊςεων Ακινιτων – Παροχισ Χρθματοοικονομικϊν Τπθρεςιϊν και Εμπορίασ 

Μεταφορικϊν Μζςων» με διακριτικό τίτλο «I.I.D. A.E», που εδρεφει ςτθ  Λ. 

Βουλιαγμζνθσ 107 Γλυφάδα, τ.κ 16674, με Α.Φ.Μ 094393976, υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΤ 

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και εκπροςωπείται νομίμωσ από τον κ. Δανιιλ Ηοφλοβιτσ  του 

Βαςιλείου Πρόεδρο και Διευκφνοντα  ςφμβουλο,  με ΑΔΣ ΑΝ 013398, 

αναφερόμενθσ ςτο εξισ ωσ «Ανάδοχοσ», 

 

αφοφ ελιφκθςαν  υπόψθ: 

 Ο  Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει. 

 Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
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(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Ο  Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 

άρκρου1& 3. 

 Θ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 

πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

 Σο άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

 Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» ωσ 

ιςχφει. 

 Θ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων». 

 Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 

ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

 Ο  Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 

 Ο Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ» και ιδίωσ τα άρκρα 7 και 13 ζωσ 15. 

 Σο Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

 Σο Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και  ςτοιχεία». 

 Θ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Συποποιθμζνου 

Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 

147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» 

(Βϋ3698). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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 Σο Π.Δ. τθσ 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ Σεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ο Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161/Α/18.10.84) «Σροποποίθςθ των διατάξεων του Σεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδασ».  

 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. 

 Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα ανωτζρω, κακϊσ και 

του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Θ με αρ. Α2/40/2018 (ΑΔΑ :73Α246Ψ842-9ΦΑ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ του ΣΕΕ για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν Προμθκειϊν για το ζτοσ 2019 

 Θ με αρ. A78/18/2019 (ΑΔΑ: 653Θ46Ψ842-ΘΑΦ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ του ΣΕΕ για τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ «ΨΘΦΙΑΚΘ ΧΕΔΙΑΘ ΣΩΝ 

ΨΘΦΟΔΕΛΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 

ΕΚΛΟΓΕ ΣΟΤ ΣΕΕ ΣΘ 03.11.2019». 

 Θ με αρικμό ΔΟΤ/561/11.02.2019 (ΑΔΑ: 638Χ46Ψ842-64Μ) απόφαςθ ανάλθψθσ 

υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ &δζςμευςθσ τθσ 

αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με το με Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) 

«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 
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 Θ υπ. αρικμ. πρωτ. ΣΕΕ 16861/12.07.2019 διακιρυξθ του  διαγωνιςμοφ (ΚΘΜΔΘ: 

19PROC005265461) «ΨΘΦΙΑΚΘ ΧΕΔΙΑΘ  ΣΩΝ ΨΘΦΟΔΕΛΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ  ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  ΕΚΛΟΓΕ ΣΟΤ ΣΕΕ ΣΘ 03.11.2019». 

 Σθν με αρ. Α31/21/2019 (ΑΔΑ:9ΞΝ746Ψ842-ΘΘΡ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ  του ΣΕΕ για τθν  αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ-Σεχνικϊν 

και Οικονομικϊν Προςφορϊν του Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν 

«ΨΘΦΙΑΚΘ ΧΕΔΙΑΘ  ΣΩΝ ΨΘΦΟΔΕΛΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ  

ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  ΕΚΛΟΓΕ ΣΟΤ ΣΕΕ ΣΘ 03.11.2019». 

 Θ υπ. αρικμ. A22/24/2019 (ΑΔΑ:  9ΘΒΩ46Ψ842-ΞΟ5)   απόφαςθ τθσ Δ.Ε του ΣΕΕ 

για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ανάδοχο. 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

To TEE ανακζτει και θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ςχεδίαςθ προτφπων αναγνϊριςθσ 

ψθφοδελτίων των εκλογϊν του TEE από  το λογιςμικό ςυλλογισ δεδομζνων από 

ζντυπα που αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ, κακϊσ και τθν προμικεια των 

αντίςτοιχων αδειϊν του λογιςμικοφ αναγνϊριςθσ χειρόγραφα ςυμπλθρωμζνων 

ψθφοδελτίων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν θλεκτρονικι καταμζτρθςθ των 

ψθφοδελτίων των εκλογϊν του ΣΕΕ ςτισ 03.11.2019 ςφμφωνα με τθν Σεχνικι και 

Οικονομικι Προςφορά του και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ δθμιουργία των προτφπων κα ξεκινιςει μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 

κατάρτιςθσ των ψθφοδελτίων.  

Για το κάκε πρότυπο από αυτά κα ακολουκθκοφν τα παρακάτω βιματα: 

1. Προςδιοριςμόσ των περιοχϊν των πεδίων προσ αναγνϊριςθ. 

2. Οριςμόσ τφπων δεδομζνων των πεδίων προσ αναγνϊριςθ. 

3. Ομαδοποίθςθ τουσ ςφμφωνα με τα απαραίτθτα κριτιρια. 

4. Κάκε πεδίο προσ αναγνϊριςθ κα πρζπει να λάβει ςυγκεκριμζνο όνομα βάςθ τθσ 

ονοματολογίασ που κα κακοριςτεί από το TEE. 
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5. Κάκε πεδίο κα ζχει εςωτερικό όνομα με κωδικό ενϊ εξωτερικά κα εμφανίηεται 

το όνομα του υποψθφίου. 

6. Δθμιουργία κανόνων για ελζγχουσ ορκότθτασ των αναγνωριςμζνων δεδομζνων, 

κακϊσ και λογικϊν ελζγχων. 

7. Ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ του κάκε προτφπου με τθ χριςθ δοκιμαςτικϊν 

ψθφοδελτίων. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ λακϊν κα πρζπει να γίνουν όλεσ οι 

απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 

8. Εκτζλεςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ με όλα τα πρότυπα ςε κατάςταςθ προςομοίωςθσ 

με τθ χριςθ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ ψθφοδελτίων. κοπόσ του ςταδίου 

αυτοφ είναι ο τελικόσ ζλεγχοσ όλων των προαναφερκζντων ςταδίων. 

Τποχρεϊςεισ TEE 

To TEE κα παραδίδει ςτθν Ανάδοχο τα ψθφοδζλτια ςε μορφι PDF και τα ςτοιχεία 

των ςυνδυαςμϊν και υποψθφίων ανά ψθφοδζλτιο ςε αρχείο excel. Θ παράδοςθ 

από το TEE κα γίνεται με αποςτολι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Επίςθσ το TEE κα παραδϊςει μία φορά τθ γενικι δομι των ψθφοδελτίων και τισ 

ςχζςεισ - κανόνεσ που διζπουν τα διάφορα πεδία που περιζχονται ςε αυτά για να 

γίνονται οι διάφοροι ζλεγχοι ακεραιότθτασ. 

Τποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Θ Ανάδοχοσ πρζπει να παραδίδει τα απαραίτθτα αρχεία προτφπων (Document 

Definitions) του λογιςμικοφ ABBYY Flexicapture 11  ςφμφωνα με τθν ονοματολογία 

που παρζλαβε τα αντίςτοιχα αρχεία τφπου PDF. Σο TEE, μετά από ζλεγχο 

ακεραιότθτασ και των κανόνων ελζγχου, μπορεί να προβεί ςε παρατθριςεισ τισ 

οποίεσ θ Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Θ 

παράδοςθ των αρχείων κα γίνεται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςταδιακά και το 

ςφνολο των αρχείων ςε οπτικό μζςο ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ. 

Επίςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια προετοιμαςίασ των εκλογϊν και κατά τθ διάρκεια 

καταμζτρθςθσ πρζπει να παρζχει Σεχνικι Τποςτιριξθ ςτουσ υπεφκυνουσ 

Πλθροφορικισ του TEE ςε ςχζςθ με τθν χριςθ του λογιςμικοφ ςυλλογισ δεδομζνων 

από ζγγραφα ABBYY Flexicapture 11  και τθ χριςθ των Document Definitions. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΟΙΟΣΙΚΘ – ΠΟΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ζωσ και τθν 

03/11/2019. 

Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ όλων των παραπάνω ενεργειϊν δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ (TEE) - 

παραλαβισ (Ανάδοχοσ) του κάκε ψθφοδελτίου ςε μορφι PDF. ε περίπτωςθ που κα 

ηθτθκοφν από το TEE διορκϊςεισ, αυτζσ κα πρζπει να γίνονται ςε δφο (2) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ.  

Από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ παράδοςθσ των προαναφερκζντων και μζχρι τθν 

θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν, τθν Κυριακι 03/11/2019, ι οποιαδιποτε 

άλλθ θμζρα οριςτεί με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του ΣΕΕ, θ  Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να βρίςκεται ςε κατάςταςθ αναμονισ για τθν περίπτωςθ που χρειαςτεί 

οποιαδιποτε περαιτζρω υποςτιριξθ αναφορικά με τα πρότυπα και το λογιςμικό 

ABBYY Flexicapture. 

Θ πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω προϊόντων και υπθρεςιϊν από τθν 

Ανάδοχο ςτο ΣΕΕ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ΣΕΕ, όπωσ 

αυτι ορίςτθκε με τθν υπ’ αρ. Α2/40/2018 (ΑΔΑ :73Α246Ψ842-9ΦΑ) απόφαςθ τθσ 

ΔΕ του ΣΕΕ, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ. Θ αρμόδια Επιτροπι 

Παραλαβισ ενεργεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 26  τθσ Διακιρυξθσ 

του διαγωνιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΜΟΙΒΘ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

 

Θ αμοιβι τθσ Αναδόχου κα ανζλκει ςτο ποςό των πενιντα επτά χιλιάδων 

εννιακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ και είκοςι λεπτϊν (57.955,20€)  

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων κρατιςεων, πλζον του αναλογοφντοσ 

Φ.Π.Α 24% ποςοφ δεκατριϊν χιλιάδων εννιακοςίων εννζα ευρϊ και είκοςι πζντε 

λεπτϊν (13.909,25€) ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των εβδομιντα ενόσ χιλιάδων 
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οκτακοςίων εξιντα τεςςάρων ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν (71.864,45 €), ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ. 

Θ πλθρωμι κα γίνει βάςει τιμολογίου τθσ Αναδόχου ςε Ευρϊ, μετά τθν πιςτοποίθςθ 

τθσ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ΣΕΕ, με Πρωτόκολλο 

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

και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 2329.01 ( Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι λοιπϊν 

δαπανϊν  - δαπάνεσ αρχαιρεςιϊν για ανάδειξθ διοικθτικϊν αρχϊν) 

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου, επί του οποίου κα γίνονται οι 

νόμιμεσ κρατιςεισ και θ παρακράτθςθ φόρου. Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν 

εξόφλθςθ του τιμολογίου είναι θ προςκόμιςθ προςικουςασ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Οποιαδιποτε ζξοδα (όλωσ ενδεικτικά: χαρτόςθμα, 

νόμιμεσ κρατιςεισ κ.λπ.) βαρφνουν τθν Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

 

Θ Ανάδοχοσ κατζκεςε ςιμερα ςτο ΣΕΕ, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι και εμπρόκεςμθ 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τθν υπ’ αρ.  850ILG1970508 Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ 

Σράπεηασ με τθν επωνυμία Σράπεηα Πειραιϊσ ΑΕ  για το ποςό των δφο χιλιάδων 

οκτακοςίων ενενιντα επτά  ευρϊ και εβδομιντα ζξι λεπτϊν (2.897,76 €). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 

 

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 του 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), θ 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 ΡΘΣΡΕ 

 

ε περίπτωςθ πλθμμελοφσ ι ατελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, 

ορίηεται ποινικι ριτρα φψουσ εκατό ευρϊ (100,00 €) για κάκε παράβαςθ ι 

πλθμμελι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων. Εάν θ παράβαςθ αφορά το ςφνολο των 

κακθκόντων, θ ποινικι ριτρα ανζρχεται ςε χίλια ευρϊ (1.000,00 €) εφ’ άπαξ, του 

Σ.Ε.Ε. ζχοντοσ το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ. 
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Επίςθσ αν θ ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ φμβαςθσ, το Σ.Ε.Ε. ζχει το δικαίωμα 

να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε καταπίπτει ςε βάροσ του θ Εγγυθτικι 

Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, το Σ.Ε.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να 

αξιϊςει από αυτόν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι 

ζμμεςθ, υποςτεί και δφναται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςτον 

αμζςωσ επόμενο μειοδότθ ι να προκθρφξει άλλο διαγωνιςμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΘΘ 

 

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Σο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, ςε περίπτωςθ μετάκεςθσ τθσ θμερομθνίασ των 

εκλογϊν από τθν προκακοριςμζνθ (03/11/2019), ζχει το δικαίωμα να μετακζςει 

ανάλογα όλεσ τισ θμερομθνίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, χωρίσ τθν 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αναδόχου και χωρίσ υποχρζωςθ του TEE για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ ςε αυτόν εξ αυτοφ του λόγου. τθν περίπτωςθ αυτι το 

TEE κα ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Ανάδοχο εντόσ εφλογου χρόνου για τθ μετάκεςθ 

των ωσ άνω θμερομθνιϊν. 

ΑΡΘΡΟ 12 

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 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
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υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 

2690/99 (ΦΕΚ 45 Αϋ/99) «Περί κφρωςθσ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ & ΤΜΠΛΘΡΩΕΙ 

 

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 και το δίκαιο τθσ Ε.Ε. 

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. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΘ 

 

Για το ΣΕΕ 

Ο Πρόεδροσ 

 

Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

 

Για τθν Ανάδοχο 

 

 

Δανιιλ Ηοφλοβιτσ   

 




