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                                                         Αθήνα : 28/6/2019 

Αρ. Πρωτ. : 15730  

φμβαςη  για το ζργο   
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ SATINE ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΤΠΩΗ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙΩΝ      
ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΤ ΣΕΕ ΣΙ 3.11.2019». 
 

 (51.535,00€  πλζον ΦΠΑ) 
 

 

τθν Ακινα ςιμερα, 28/6/2019 ,ςτα γραφεία του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου 
Ελλάδασ επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, αφ’ ενόσ το Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου 
Δικαίου με τθν επωνυμία «Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ», που εδρεφει 
ςτθν Ακινα, εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Γιϊργο Ν. ταςινό και 
καλείται εφ’ εξισ «ΣΕΕ»  

και αφ’ ετζρου θ εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΣΟΤ Α.Ε.».                                                            
με ΑΦΜ: 094438009 υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΤ ΦΑΕ ΑΘΘΝΩΝ , που εδρεφει επί τθσ 
Ελ. Βενιηζλου 3, Σ.Κ. 12351, και  εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήςτο Ι. 
Λιοφγκο,  με ΑΔΣ ΑΘ609371, και καλείται εφ’ εξισ «Ανάδοχοσ»,   

 

                                                ζχοντασ υπ’ όψιν: 

 

 Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και 
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». 

 Σον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό 
και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα 
- Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου1. 

 Σθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ 
νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη 
των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

 Σο άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν 
οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη». 
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 Σον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 
Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων…». 

 Σον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την 
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, 
διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ 
Αξίασ». 

 Σον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ 
και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ15. 

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

 Σο Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε 
δημόςια ζγγραφα και  ςτοιχεία». 

 Σθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςη του 
"Συποποιημζνου Εντφπου Τπεφθυνησ Δήλωςησ» (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ3698). 

 Σο Π.Δ. τθσ 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιιςεωσ των περί 
ςυςτάςεωσ Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σο Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161/Α/18.10.84) «Σροποποίθςθ των διατάξεων του 
Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ». 

 Σθν υπ. αρ. Πρωτ. ΣΕΕ 5099/20-02-2019 διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Σθ με αρικμ. ΔΟΤ/561/11.02.2019 (ΑΔΑ: 638Χ46Ψ842-64Μ) απόφαςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ 
& δζςμευςθσ τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
145/Α/05.08.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

 Σθ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» 

 Σον Κανονιςμό (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) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον 
ΕΟΧ), 

 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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Σθν υπ. αρ. πρωτ Α2/40/2018 (ΑΔΑ :73Α246Ψ842-9ΦΑ)  απόφαςθ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΣΕΕ για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν 
Προμθκειϊν για το ζτοσ 2019 

 Σθν με αρ. Α2/16/2019 (ΑΔΑ:655146Ψ842-Τ15) απόφαςθ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ  του ΣΕΕ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ . 
 

ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα: 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ -  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Σο Αντικείμενο Παροχισ του Αναδόχου (υμβατικό Αντικείμενο) αφορά τθν 
ανάκεςθ από το Σ.Ε.Ε. και τθν παροχι από τον Ανάδοχο τθν προμικεια 
χαρτιοφ SATINE για τθν εκτφπωςθ ψθφοδελτίων των εκλογϊν του Σ.Ε.Ε. ςτισ 
3.11.2019.  

Οι ποςότθτεσ και οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του χαρτιοφ είναι οι εξισ : 
 
α) 35 τόνοι χαρτιοφ SATINE ΛΕΤΚΟ των 70 γρ. και διαςτάςεων 70 cm X 100 cm 
 
β) 20 τόνοι χαρτιοφ SATINE ΛΕΤΚΟ των 70 γρ. και διαςτάςεων 58 cm X 86 cm 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σο χαρτί πρζπει να παραδοκεί ςυνολικά ι τμθματικά μζχρι τθν 
30/09/2019, εντόσ 24 ωρϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του Σ.Ε.Ε. ςε ςθμείο 
(τυπογραφείο) που κα υποδείξει το Σ.Ε.Ε. 
 

Για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ του χαρτιοφ, κα επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα χιλίων ευρϊ (1.000,00 €) και μζχρι του ποςοφ των πζντε χιλιάδων 
ευρϊ (5.000,00 €). 
 

ε περίπτωςη μετάθεςησ τησ ημερομηνίασ των εκλογϊν από την 
προκαθοριςμζνη (3.11.2019), το Σ.Ε.Ε. ζχει το δικαίωμα να μεταθζςει 
ανάλογα και την ημερομηνία παράδοςησ του χαρτιοφ χωρίσ τη ςφμφωνη 
γνϊμη του Αναδόχου. 

 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

διακζτει ετοιμότθτα και να μεριμνά για τθ ςυνζπεια και ςυνζχεια του ζργου, 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτά του και να 
επιτευχκεί θ ολοκλιρωςθ του ζργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: 
i. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να 
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λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου.  

ii. Ο 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 Σ.Ε.Ε. 

iii. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ 
φμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Προςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να 
αποηθμιϊςει το Σ.Ε.Ε., για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που 
προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν 
προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ φμβαςθσ. 

iv. Σο Σ.Ε.Ε.  απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για 
υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό 
του Αναδόχου ι τρίτων. 

v. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που 
αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ 
ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ 
όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν 
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ 
ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ 
δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ 

απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του 
άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

vi. ε κάκε περίπτωςθ, το Σ.Ε.Ε. υποχρεοφται να δζχεται ελζγχουσ από τα 
αρμόδια εκνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 

 

Άρθρο 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) ζωσ δϊδεκα (12) μήνεσ 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ανάλογα με τθν θμερομθνία διεξαγωγισ 
των εκλογϊν). 
 

Άρθρο 3 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι – πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων του χαρτιοφ 
SATINE τθσ αναδόχου 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 αυτζσ κα 
τροποποιθκοφν ςτο μζλλον, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ.Θ 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ, 
ζργο τθσ οποίασ είναι να παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου, να προβαίνει ςτθν προςωρινι και οριςτικι 
(ποςοτικι και ποιοτικι) παραλαβι των ποςοτιτων του χαρτιοφ SATINE που 





5 

 

κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, να διατυπϊνει παρατθριςεισ εφ’ όςον 
απαιτείται, και να επιβλζπει για τθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων αυτϊν. 

Θ Επιτροπι προκειμζνου να παραλάβει τισ ποςότθτεσ χαρτιοφ, εξετάηει το 
εμπρόκεςμο τθσ παράδοςθσ όπωσ περιγράφεται ςτθ ςφμβαςθ. 

ε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ, διαβιβάηει εντόσ 24 
ωρϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ εγγράφωσ (email ι fax) τισ 
παρατθριςεισ τθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει εντόσ 24 ωρϊν να ςυμμορφωκεί με 
τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ και να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ. 

Θ Επιτροπι, εφόςον διαπιςτϊςει (α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ και (β) τθ 
ςφμφωνα με τθν παροφςα, ολοκλιρωςι τθσ και αφοφ ελζγξει και αναφζρει 
ρθτά το εκτελεςκζν ζργο, τθν πραγματοποίθςθ των τυχόν διορκϊςεων ι 
ςυμπλθρϊςεων που απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που 
διαπιςτϊκθκαν κατά τθν παραλαβι του χαρτιοφ SATINE, ςυντάςςει 
Πρωτόκολλο Οριςτικισ Παραλαβισ για τισ εργαςίεσ.  

 
Άρθρο 4 

 
ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ το ΣΕΕ κα καταβάλει ςτθν 
Ανάδοχο το ςυνολικό ποςό των πενήντα μία χιλιάδων πεντακοςίων 
τριάντα πζντε ευρϊ (51.535,00€) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24% 
ποςοφ δϊδεκα χιλιάδων τριακοςίων εξήντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα 
λεπτϊν (12.368,40 €), ήτοι ςτο  ςυνολικό ποςό των εξήντα τριϊν 
χιλιάδων εννιακοςίων τριϊν ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (63.903,40€), 
ςτο οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ.  
 

2. Θ ωσ άνω ςυμφωνοφμενθ τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   
 

3.  Θ πλθρωμι τθσ Αναδόχου κα γίνει μετά τθν παραλαβι των ανατικζμενων 
υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ΣΕΕ, τθν ζκδοςθ 
Απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ καταβολισ από τθ ΔΕ ΣΕΕ και τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ  

4. Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 2329.01 του προχπολογιςμοφ του 
ΣΕΕ.  

 
Άρθρο  5  

 
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από 
τθν ανάδοχο θ με αρικμό 105/7031556/24-06-2019 εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ 2.576,75 € (ευρϊ δφο χιλιάδων πεντακοςίων 
εβδομήντα ζξι και εβδομήντα πζντε λεπτϊν), τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ 
Ελλάδασ. Θ εγγφθςθ κα επιςτραφεί μετά τθν πλιρθ εκπλιρωςθ όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
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Άρθρο 6 
 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ 
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ φμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να τον  κθρφξει ζκπτωτο, οπότε 
καταπίπτει ςε βάροσ του θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. τθν 
περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι 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. 

ε περίπτωςθ που, με υπαιτιότθτα τθσ Αναδόχου, παρζλκουν οι 
ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν 
ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ ποςοςτό 0,5% 
επί του ςυμβατικοφ τιμήματοσ τησ προμήθειασ άνευ Φ.Π.Α. και μζχρι 
ποςοςτοφ 1% επί του ςυμβατικοφ τιμήματοσ τησ προμήθειασ άνευ Φ.Π.Α. 
που κακυςτερεί, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν 
οικονομικι Προςφορά τθσ Αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι τθσ Αναδόχου 
ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ 
Εκτζλεςθσ. ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ 
επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να 
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον.  

 

Άρθρο 7 

ΕΚΧΩΡΗΗ – ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕ 

Θ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε τρίτο, οφτε να 
ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ 
φμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 

ε περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ προβεί ςε τζτοια ενζργεια, χωρίσ τθ ςχετικι 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

Άρθρο 8 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, θ 
Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ 
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που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το 
ςφνολο του Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα 
ςτοιχεία που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τθν Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε 
τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». ε 
καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, 
ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για 
χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ 
δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

 

Άρθρο  9 

 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

περιζλκουν ςτθν Ανάδοχο εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ που αποτελοφν ι 

ςυνδζονται με δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εργαηομζνων του ΣΕΕ, 

μελϊν του ι και τρίτων, θ Ανάδοχοσ, αναφορικά με τισ εν λόγω εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ, κεωρείται αποκλειςτικά «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» κατά τα 

οριηόμενα ςτθν κείμενθ Ελλθνικι και Ενωςιακι νομοκεςία Περί Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και δεςμεφεται περεταίρω από τισ 

υποχρεϊςεισ που ο Νόμοσ ορίηει για τουσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία. 

 

Άρθρο 10 

                                                   ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θ Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά 
κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά, που μπορεί να προκφψει μεταξφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ι του Αναδόχου 
του διαγωνιςμοφ είτε κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είτε 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 
των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, 
εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Δίκαιο τθσ Ε.Ε. 
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Άρθρο 11 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Κάκε διαφορά ωσ προσ τθν ερμθνεία και τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ 
παροφςασ επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια Ακινασ.  

Για τθ ςφςταςθ και απόδειξθ των παραπάνω ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία (3) 
αντίγραφα. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, τα δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο 
γραφείο του ΣΕΕ και ζνα ζλαβε ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου που διλωςε, ότι 
ενεργεί για λογαριαςμό τθσ.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΕ 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 

Χριςτοσ Ι. Λιοφγκοσ 

 

 

 

 

 

 

 




