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Β. ΛΑΣΚΟΥ 8 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ
192 00, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ELEUSIS 2023
ΕΔΡΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41, 192 00, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Α.Φ.Μ. 800832090 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 142400307000

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 7/1/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 80

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα
Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου
Παρακαταθήκης
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2023 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης
γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και
συμβούλου Παρακαταθήκης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16, όπως τροποποιούνται βάσει του Ν.4782/2021. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω παροχής
υπηρεσιών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της παροχής
υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης σύμφωνα με την εγκεκριμένη
δέσμευση της υπ’ αριθ. 861/21-12-2021 Α.Α.Υ., υπ΄αριθ. 129/2021 Απόφαση Δ.Σ. και του υπ’αριθ.
79/2022 Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής (Ενημέρωση ΔΣ), είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο της
ELEUSIS 2023 Β.Λάσκου 8 & Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα είτε μέσω e-mail στο
promitheies@2023eleusis.eu μέχρι την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 26.040,00€.
Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης μαζί με την προσφορά σας πρέπει να
προσκομισθούν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
SOULTANA SPYROPOULOU

Digitally signed by SOULTANA
SPYROPOULOU
Date: 2022.01.07 14:06:45 +02'00'

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Συνημμένα:
Το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 1ο: Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ELEUSIS 2023, κρίνεται αναγκαία η διενέργεια διαδικασίας
για την άμεση σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κάλυψης της θέσης Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου, Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και Συμβούλου Παρακαταθήκης,
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Εταιρείας.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
✔

Πτυχίο Νομικής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

✔

Άριστη γνώση αγγλικών

✔

Πολύ καλή γνώση γερμανικών και γαλλικών.

✔
Άριστη χρήση Η/Υ και σχετικών προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου, επεξεργασίας
δεδομένων και κειμένου
✔
Τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε εταιρικό δίκαιο και εμπορικές
συμβάσεις
✔

Ευέλικτο ωράριο

✔

Εμπειρία σε Πνευματικά Δικαιώματα και σε συμβάσεις πολιτιστικών φορέων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
▪

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

▪

Εμπειρία σε πολιτιστικό φορέα

▪
Προϋπηρεσία σε πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα στη θέση
Γραμματέα Δ.Σ. με παρόμοια καθήκοντα όπως αυτά της πρόσκλησης
▪

Καλή γνώση ιταλικών
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Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (CPV 79500000-9).
Η εν λόγω θέση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
1. Συγκέντρωση των εισηγήσεων, ταξινόμηση τους και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
2. Σύγκληση, οργάνωση και συντονισμός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σύνταξη των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων, των ημερήσιων διατάξεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς επίσης και δημοσίευση και γνωστοποίηση τους, όπως προβλέπεται από το νόμο.
4. Κατάρτιση της ημερήσιας διατάξεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τήρηση φυσικού, αλλά και ηλεκτρονικού αρχείου των αποφάσεων των συνεδριάσεων με τις
ανάλογες υπογραφές των υπευθύνων. Τήρηση των βιβλίων πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
6. Προετοιμασία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σύνταξη και έκδοση αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων.
8. Ανάρτηση αποφάσεων στις απαιτούμενες πλατφόρμες (ΔΙΑΥΓΕΙΑ κλπ).
9. Σύνταξη καταστάσεων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ενημέρωση των εισηγητών για το αποτέλεσμα των εισηγήσεων, αλλά και την αποστολή των
πρακτικών.
11. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων-προθεσμιών και συντονισμός Διευθύνσεων για υποβολή εισηγήσεων.
12. Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
13. Προετοιμασία ανάρτησης δικαιολογητικών στο ΓΕ.ΜΗ σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση.
14. Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Έλεγχος και διαχείριση της ορθής ροής των νομικών εγγράφων με τους εξωτερικούς νομικούς
συνεργάτες της εταιρείας.
16. Προετοιμασία συμφωνητικών συνεργασίας.
17. Μετάφραση και επικύρωση διοικητικών εγγράφων.
18. Συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους για την διεκπεραίωση κάθε νομικής ανάγκης της
Εταιρείας.
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19. Προέλεγχο των ερωτημάτων που τίθενται προς τον Νομικό Σύμβουλο.
20. Επαφή με Δημόσιες Αρχές (Γ.Ε.ΜΗ., ΕΑΑ.ΔΗ.ΣΥ., Δ.Ο.Υ.)
21. Προετοιμασία, Υποβολή όλων των εγγράφων για τη νομιμοποίηση της Εταιρείας.
22. Επιμέλεια για ζητήματα αναπροσαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Οικονομικής
Λειτουργίας κλπ.
23. Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου του ΔΣ.
24. Προετοιμασία, συντονισμό/παρακολούθηση/υλοποίηση προγραμμάτων δραστηριοτήτων του ΔΣ.
25. Επιμέλεια για τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για
την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τις αρμοδιότητες που περιγράφονται υπό στοιχείο Α ανέρχεται στο
ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00 €) ευρώ.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) (CPV
79417000-0).
Η εν λόγω θέση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
1. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και τους εκτελούντες για
λογαριασμό της Εταιρείας την επεξεργασία και τους υπαλλήλους/συνεργάτες που επεξεργάζονται
δεδομένα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία σχετικά με την προστασία
δεδομένων.
2. Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων
και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης
και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών
ελέγχων.
3. Παροχή συμβουλών, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία
δεδομένων και παρακολούθηση της υλοποίησής της σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ.
4.
Προσδιορισμός
των
νομικών
βάσεων
επεξεργασίας
συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του υποκειμένου.

προσωπικών

δεδομένων,

5. Εισήγηση και έλεγχος των διατυπώσεων σε συμβάσεις, έντυπα ενημέρωσης και χορήγησης
συγκατάθεσης.
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6. Διαχείριση των αιτημάτων υποκειμένων.
7. Σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων, εφαρμογών και διαδικασιών για
την προστασία και ελαχιστοποίηση των προσωπικών δεδομένων.
8. Πρόταση για τη διαμόρφωση οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και ανάπτυξη και υλοποίηση
πρότυπων έγγραφων διαδικασιών.
9. Συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
10. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα
που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που
αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ και πραγματοποίηση διαβουλεύσεων, ανάλογα με την περίπτωση,
για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο
εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ:
Συμβουλευτική για την θέσπιση και την παρακολούθηση των πνευματικών δικαιωμάτων και την
παρακαταθήκη, προς την αντίστοιχη διεύθυνση στην εταιρεία.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τις αρμοδιότητες που περιγράφονται υπό στοιχεία Β και Γ
ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) ευρώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ MAIL
1. Προκειμένου ο Ανάδοχος να μπορέσει να εκτελέσει άρτια και προσηκόντως τις ως άνω υπηρεσίες
του, η Εταιρεία θα του παραδώσει τους απαραίτητους κωδικούς για τη διαχείριση δύο εταιρικών mail,
ήτοι secretarybod@2023eleusis.eu και dpo@2023eleusis.eu, τους οποίους ο Ανάδοχος δεσμεύεται να
μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο βάσει σχετική ρήτρας εμπιστευτικότητας που περιγράφεται
κατωτέρω.
2. Κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας
και του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία τους κωδικούς για τη
διαχείριση των παραπάνω εταιρικών mail, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αρχείο ή έγγραφο του
παραδόθηκε από την Εταιρεία για την άρτια και προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών του.
3. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο τα εταιρικά mail
secretarybod@2023eleusis.eu και dpo@2023eleusis.eu, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην
Εταιρεία και τους κωδικούς των οποίων ο Ανάδοχος δεσμεύεται αφενός να μην αποκαλύψει σε
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οποιονδήποτε τρίτο βάσει της σχετικής ρήτρας εμπιστευτικότητας που προβλέπεται κατωτέρω και
αφετέρου να τους αλλάζει τακτικά για λόγους ασφαλείας.

CPV: 79500000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
Η συνεκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται υπό
στοιχεία Α, Β και Γ ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00€) ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων και σαράντα (26.040,00€)
ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές - εν προκειμένω λόγω του ότι κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ως ισότιμες θεωρούνται
οι προσφορές που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή - η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία συμβολαιογράφου, καθώς και των οικονομικών φορέων
που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή.
*Γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των απαιτούμενων
υπηρεσιών/προμηθειών ανά είδος. Προσφορές για μέρος των απαιτούμενων υπηρεσιών/προμηθειών
ανά είδος δεν γίνονται δεκτές κι απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
*Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές κι απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
*Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις εν γένει
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
*Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
*Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου υποβολής των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα αναρτηθεί στο επίσημο site της Εταιρείας και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (Δυνάμει του υπ’ αρ. 79/2022
Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής γίνεται με το παρόν η επανάληψη δημοσίευσης της Πρόσκλησης
Υποβολής Προσφοράς της προκείμενης παροχής υπηρεσιών) .
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Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών στην Eleusis
2023.
Περαιτέρω, στην προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι παρέχει στην Eleusis
2023 τη ρητή, ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή του στην συλλογή,
αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον
αφορούν, όπως αυτά τα δεδομένα αναφέρονται στη σχετική προσφορά του και στα
συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο αξιολόγησης
της προσφοράς του για την πιθανή σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας και για τους
σκοπούς υλοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα του αποσταλεί.
Τέλος, στην προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση για την
υποχρέωση ανάρτησης κάποιων εκ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν,
όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης, του τηλεφώνου
επικοινωνίας, του Α.Φ.Μ. του, των οικονομικών του στοιχείων, στο Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ
(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού
2.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών,
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

2.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
2.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού
Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών
προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),
237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη
σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 ε π. του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής,
και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015,, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2.2.2. Εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2.2.3 Αν ο οικονομικός φορέας ανωτέρω είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ ανωτέρω δεν θεωρείται
ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α΄ και β΄ ανωτέρω παύουν να εφαρμόζονται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρ ους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
2.2.4 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 3 ο: Αποδεικτικά Μέσα- Δικαιολογητικά κατακύρωσης
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Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο
παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα εντός δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και δικαιολογητικών,
εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την προσφορά του εξ ολοκλήρου.
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 2.2.1), όπως του ποινικού μητρώου με
ημερομηνία έκδοσης τρεις(3) μήνες από την υποβολή του ή σύμφωνα με την παρ. 9 εδ. β΄
αρ. 80 του ν. 4412/2016, Υπεύθυνης Δήλωση, η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, αντί
των Ποινικών Μητρώων, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου του άρθρου 2.2.1.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 2.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
α)

καταβολή φόρων

β)

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες
και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με
την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
3. Υπεύθυνη δήλωση (για την περίπτωση 2.2.3), η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του
νόμιμου εκπροσώπου, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
4. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ/ αρμόδιας Αρχής για την απόδειξη εγγραφής σε επαγγελματικό ή
εμπορικό Μητρώο, εκδοθέν έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
(αρ. 80 παρ. 12 εδ. γ΄ και αρ. 75. παρ. 2)
6. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.), όπου θα φαίνεται το επάγγελμα.
Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, τους
Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014,
γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014 .
Τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία (εκτός από τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/14), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία
βεβαιώνεται η ακρίβεια τους .
Τυχόν παράλειψη προσκόμισης αυτών ή των σχετικών αποδεικτικών δε γεννά υποχρέωση στις
αρμόδιες υπηρεσίες για την σύναψή οριστικής σύμβασης, ούτε ανάλογες αξιώσεις στους προτιμητέους
υποψήφιους αναδόχους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πλήρωση των προϋποθέσεων
αυτών με δικά τους μέσα.

Άρθρο 4ο: Εκτέλεση της υπηρεσίας
Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο την συμφερότερη για
την Eleusis 2023 από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς.
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Άρθρο 5ο: Ύπαρξη πίστωσης – Χρηματοδότηση
Για την πραγματοποίηση της παρούσας παροχής υπηρεσιών υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Eleusis 2023 Οικονομικού έτους 2022 και
συγκεκριμένα στον κωδικό 10-61.01.0023.
Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από τους πόρους Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2023.
Άρθρο 6ο: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές μεταξύ της Eleusis 2023 και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στους Ν. 3463/2006 και Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά βάσει του Αστικού Κώδικα.
Στην παρούσα εφαρμόζεται το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 το οποίο προβλέπει ότι:
«Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 € (χωρίς φόρο προστιθέμενης
αξίας), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή
ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.»
Άρθρο 7ο: Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο
όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής των παραδοτέων, είτε από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας, είτε
από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, τηρουμένων των οριζόμενων στην παρ.
2 του αρ. 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13»,
που αφορούν την Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Άρθρο 8ο: Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των
άρθρων 200 – 205Α και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί είτε από τον
Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας, είτε από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής
υπηρεσιών και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2022.
Ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί για την πορεία των διαδικασιών σε κάθε στάδιο μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από το τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Διαγωνισμών.
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Άρθρο 9ο: Ζημιές – Ατυχήματα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών –
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν
στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ν.Π.Ι.Δ δεν έχει καμιά ευθύνη και ανάδοχος
έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των
οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 10ο: Έγγραφα της σύμβασης
Έγγραφα της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι:
•

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

•

Η απόφαση ανάθεσης

•

Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

Άρθρο 11ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων,
υπέρ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) και των λοιπών
εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων), πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Ν.Π.Ι.Δ..

Άρθρο 12ο: Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1. Ο Ανάδοχος μεταβιβάζει με τη σύμβαση στην Εταιρεία το εκ της πνευματικής ιδιοκτησίας
περιουσιακό δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του ν. 2121/93, που σχετίζεται με οποιοδήποτε παραγόμενο,
δυνάμει της σύμβασης ή εξ αφορμής και επ’ ευκαιρία αυτής, έργο από τον Ανάδοχο στο σύνολό του και
μαζί με όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό το «περιουσιακό δικαίωμα», χωρίς την ανάγκη
σύναψης μεταξύ των μερών οποιασδήποτε άλλης ειδικής σύμβασης γι' αυτό. Τα μεταβιβαζόμενα
δικαιώματα αφορούν όλα τα είδη εκμετάλλευσης με όλα τα μέσα, σε όλο τον κόσμο και για απεριόριστο
χρονικό διάστημα και αριθμό αντιτύπων ενώ η Εταιρεία δικαιούται να τα μεταβιβάζει περαιτέρω και να
παραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης.
2. Ειδικότερα, όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις ανωτέρω
υπηρεσίες του Αναδόχου, που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της παρούσας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, που
μόνο η Εταιρεία μπορεί να τα διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει και εν γένει να τα
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εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του Ανάδοχου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη
διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα παραγόμενα έργα είναι
πρωτότυπα και δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου
κατά της Εταιρείας από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των Παραδοτέων, η
Εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο,
ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Εταιρεία, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Εταιρεία εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή
αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. Ο
Ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της παρούσας, υποχρεούται να παραδώσει όλα τα σχετικά
παραδοτέα, στοιχεία, έγγραφα ή/και αρχεία στην Εταιρεία.
3. Η κατά τα ως άνω συμφωνούμενη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και του συνόλου των
εξ αυτού απορρεουσών εξουσιών θα γίνει άνευ της καταβολής οποιουδήποτε επιπλέον τιμήματος ή
ανταλλάγματος, πέραν της αμοιβής του Αναδόχου. Συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως, η Εταιρεία θα
καταστεί αποκλειστικός δικαιούχος του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα φέρει
όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, μη δυναμένου του Αναδόχου να προβεί σε οποιαδήποτε
χρήση αυτού.Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Άρθρο 13ο: Ειδικοί όροι
Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν παράβαση κάποιου όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της
Εταιρείας και του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις, όπως ενδεικτικά η μη
εμπρόθεσμη ή και πλημμελής από μέρους του Αναδόχου εκτέλεση των Υπηρεσιών του, η τυχόν
παράλειψη εκτέλεσης - εν συνόλω ή εν μέρει- των υπηρεσιών του, καθώς επίσης και η περίπτωση κατά
την οποία το αποτέλεσμα των υπηρεσιών του Αναδόχου δεν ικανοποιεί την Εταιρεία σύμφωνα με τα
διδάγματα της κοινής πείρας, επιφέρει στην Εταιρεία το δικαίωμα να θέσει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα
που ισούται με το 20% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α., διατηρώντας επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης
περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας, καθώς και να καταγγείλει τη μεταξύ τους σύμβαση.

Άρθρο 14ο: Εμπιστευτικότητα
1. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία περιήλθε σε γνώση
της κατά την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας και δύναται να
βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και την τιμή ή/και την υπόληψη των στελεχών
και των υπαλλήλων της.
2. Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού εργαστούν προς διεκπεραίωση της σύμβασης που θα
συναφθεί μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας και προς εκτέλεση των προβλεπομένων στην παρούσα
υπηρεσιών (ενδεικτικά και μη περιοριστικά προσωπικό, προστηθέντες, βοηθοί εκπληρώσεως, κλπ.)
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έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται
σε γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό απόρρητο.
Ιδίως, υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση τις ευθύνες που προκύπτουν από τον Α.Κ., τον Π.Κ.
και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679, σε
αντικατάσταση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας που την ενσωμάτωσε, ήτοι του Ν.
4629/2019 καθώς και όλων των νόμων που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων
προστατεύουν δικαστικές, διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες.
3. Εάν ο Ανάδοχος και τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν επιδείξουν δόλο
ή αμέλεια στην τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να προβεί σε καταγγελία της
μεταξύ τους σύμβασης και χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου και να θέσει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα
που ισούται με το 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α., διατηρώντας επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης
περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η παραβίαση των ανωτέρω όρων πέραν των κατά
νόμο ποινικών ή αστικών υπέχει και διοικητικές ευθύνες. Οι ευθύνες αυτές υφίστανται και μετά την
ολοκλήρωση και παράδοση των προβλεπομένων στην παρούσα υπηρεσιών.

Άρθρο 15ο: Γεγονότα Ανωτέρα Βίας
1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης από μέρους του Αναδόχου των υπηρεσιών λόγω γεγονότος ανωτέρας
βίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα διαπραγματεύονται με καλή πίστη, προκειμένου να ορισθεί νέα
ημερομηνία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και υποβολής των σχετιζόμενων με αυτές
παραδοτέων, μετά την άρση του γεγονότος ανωτέρας βίας. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ή εάν η
παράταση του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά αδύνατη την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών, η
παρούσα δεν θα υλοποιείται όσον αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, χωρίς εκατέρωθεν αξιώσεις και
η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες έχει πράγματι υποβληθεί μέχρι εκείνη
την στιγμή έναντι νόμιμων παραστατικών.
2. Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία έχει δημιουργηθεί από την
εξάπλωση του ιού COVID-19, καθιστά κάθε αναβολή ή ακύρωση εκτέλεσης υπηρεσιών εξαιτίας της ως
άνω κατάστασης λόγο ανωτέρας βίας, τον οποίο δύναται να επικαλεστεί η Εταιρεία. Κάθε αναβολή ή
ακύρωση, η οποία οφείλεται στους ως άνω λόγους, είναι αντικειμενική, ανυπαίτια και δικαιολογημένη
και δεν επέχει θέση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, οι υποχρεώσεις δε που απορρέουν από
αυτή, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας λύονται αυτόματα με την απλή γνωστοποίηση του λόγου
από πλευράς της Εταιρείας, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση.

Άρθρο 16ο: Συμφωνητικό
Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. και θα υπογραφεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο
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παρόν, τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του μειοδότη και τους απαραίτητους νομικούς
όρους οι οποίοι διασφαλίζουν τους λοιπούς όρους.
Ως ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού
στο ΚΗΜΔΗΣ.
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