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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου:
΄΄Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μηχανικού για την
αναβάθμιση υποδομών του ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ΄΄

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ προτίθεται να
συνεργασθεί με τεχνικό σύμβουλο μηχανικό για την υλοποίηση του έργου ΄΄Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μηχανικού για την αναβάθμιση υποδομών του
ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ΄΄
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το αρ. 118 του ν. 4412/16

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία : 8/12/2021
Ημέρα

: Τετάρτη

Ώρα

: 14:00

Ημερομηνία : 9/12/2021
Ημέρα

: Πέμπτη

Ώρα

: 11.30π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεντρική Υπηρεσία Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Μετσόβου 33, δεύτερος όροφος,
10683- ΑΘΗΝΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

71300000-1

KEΛΣ

61-00-02-000, η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

2.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με την παραλαβή του συνόλου των περιγραφόμενων στην
Πρόσκληση Παραδοτέων

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64
Ν.4172/2013)

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07%
υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, και σε κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του
Ν. 4412/2016.
3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ&
20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου
3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
& 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου
Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με
το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
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Α. Ο Φορέας: Σύσταση και νομική προσωπικότητα
Με την υπ’ αριθμ. 20173/17-1-1964 ιδρυτική πράξη συστάσεως ιδρύματος του
Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Ρώτη συστήθηκε ίδρυμα από το «Βασιλικό Εθνικό
Ίδρυμα», αρχικά, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ». Η
ανωτέρω πράξη εγκρίθηκε και κυρώθηκε με το υπ’αριθμ. 146/8-4-1964 Βασιλικό Διάταγμα
και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 58/Α/8-4-1964 ΦΕΚ του Βασιλείου της Ελλάδος. Με το
ίδιο Β.Δ. 146/1964 κυρώθηκε και ο Οργανισμός του ιδρύματος. Με το Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ
Α΄ 125/02-6-1970) το άνω ίδρυμα μετονομάσθηκε σε «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής» και
τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του. Με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
Α’ 81/04-04-2005) το ν.π.ι.δ. έλαβε την σημερινή του ονομασία (πρώην Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής) και με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3329/2005 εντάχθηκε στις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2716/1999. Με την ψήφιση του ν.
3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.10) ισχύουν και για το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. οι διατάξεις του Κεφ. Α΄
του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Δ.Ε.Κ.Ο.». Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), αποτελεί
φορέα της γενικής κυβέρνησης και εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Υγείας και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας. Με την υπ’ αριθ. Α4β/Γ.Π.οικ.67300/04-9-2017 Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημοσιευθείσα στο
Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 3192/12-9-2017, εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., ο οποίος
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ3β/Γ.Π.οικ.25902/03-4-2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονομικών - Υγείας - Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄
1192/09-4-2019.

Β. Οι δραστηριότητες του Φορέα
Η κύρια δραστηριότητα του ΕΚΕΨΥΕ είναι η έρευνα των προβλημάτων που αφορούν στην
Ψυχική Υγεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, η εφαρμογή και διάδοση των αρχών αυτής
επί τη βάσει μεθόδων προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, η άσκηση προληπτικών
δράσεων που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών εφήβων και των γονέων αυτών ως και
μελών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες εμφανίζουν ειδική προς τούτο ανάγκη, και η τήρηση
στατιστικών στοιχείων επί θεμάτων ψυχικής υγείας προς επιστημονική εκμετάλλευση και
αξιοποίησή τους.
Προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.:
α. Παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε κλινικό επίπεδο (διαγνωστικές, θεραπευτικές,
συμβουλευτικές),σε όλες της βαθμίδες της, σε εξωνοσοκομειακό πλαίσιο και για ολόκληρο
το ηλικιακό φάσμα στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2716/1999 για την λειτουργία
μονάδων ψυχικής υγείας, όπως αυτές διαρθρώνονται στους αντίστοιχους Τομείς Ψυχικής
Υγείας Ενηλίκων (ΤοΨΥ) και στους Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
(ΤοΨΥΠΕ).
β. Παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον τομέα της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών,
σε όλες τις βαθμίδες της, και ιδιαιτέρως σε άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
γ. Δημιουργεί ή συμμετέχει στη δημιουργία των απαιτούμενων για την εκπλήρωση των
3
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σκοπών του, δομών-μονάδων ψυχικής υγείας.
δ. Παρέχει εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανώσεις,
ιδρύματα και φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς με το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. σκοπούς, καθώς και
σε φυσικά πρόσωπα - επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
ε. Παρέχει στις αρμόδιες Υπηρεσίες συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν την ψυχική
υγεία, καθώς και στο συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων
πολιτικών και προγραμμάτων ψυχικής υγείας.
στ. Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια,
συνέδρια κ.λπ.).
ζ. Παρέχει πρακτική άσκηση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές
και επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και ειδίκευση σε ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική
και Παιδοψυχιατρική ιατρούς.
η. Σχεδιάζει, υλοποιεί και προωθεί, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, και
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ερευνητικά προγράμματα σε θέματα ψυχικής υγείας.
θ. Αναλαμβάνει, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, και φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, την εκτέλεση προγραμμάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία,
σχεδιάζονται και επιχορηγούνται από διαφόρους φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί.
ι. Συνεργάζεται με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την
επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση ψυχικά πασχόντων.
ια. Δύναται να ιδρύει και να συμμετάσχει σε δομές διά βίου μάθησης.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το ΕΚΕΨΥΕ έχει συστήσει και λειτουργεί δομές και
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αττική (Αθήνα, Πειραιάς, Αιγάλεω, Χαλάνδρι) και στην
Περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ζάκυνθος). Η κεντρική διοίκηση του
ΕΚΕΨΥΕ λειτουργεί στην Αθήνα, επί της οδού Μετσόβου 33 και Νοταρά. Το δίκτυο των
υπηρεσιών του ΕΚΕΨΥΕ αποτυπώνεται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα
http://www.ekepsye.gr/web/guest/athens.

Γ. Το αντικείμενο της συνεργασίας με τον Τεχνικό Σύμβουλο:
Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, το ΕΚΕΨΥΕ ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με τεχνικό
σύμβουλο – μηχανικό (φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό
πρόσωπο/τεχνική εταιρεία), προκειμένου να υποστηριχθεί ο φορέας στο σχεδιασμό και
την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου της
Περιφέρειας Αττικής.
Αναλυτικότερα, το ΕΚΕΨΥΕ διαθέτει ακίνητο επί της οδού ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΈΛΗΣ
135, του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής1. Το οικόπεδο έχει έκταση τρείς χιλιάδες οκτακόσια
τετραγωνικά μέτρα περίπου (3.800 τ.μ.), τα δε κείμενα εντός του οικοπέδου κτίσματα
περιλαμβάνουν: (α) Διώροφη οικία (‘’Βίλλα’’) συνολικής επιφανείας 390 τ.μ. περίπου,
1

https://www.google.com/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD
%CE%BB%CE%B7%CF%82+135/@38.0315473,23.8198108,88a,35y,359.93h,44.89t/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x14a
19918583ac4d3:0xe665f9a4e166a8a4!4b1!8m2!3d38.0322065!4d23.8199353
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κατασκευασμένη προ του 1955, (β) ισόγειο αυτοτελές κτήριο επιφανείας 150 τ.μ. περίπου,
κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1970 και (γ) ισόγειο αυτοτελές κτήριο επιφανείας 210 τ.μ.
περίπου, κατασκευασμένο ομοίως τη δεκαετία του 1970. Σήμερα, τα ανωτέρω κτήρια
στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. (Αποκαταστασιακή Δομή Ψυχικής Υγείας για άτομα
με νοητική υστέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές ''ΤΟ ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ'' και
Αποκαταστασιακή Δομή Ψυχικής Υγείας για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. θα συνεργασθεί με τον τεχνικό σύμβουλο
προκειμένου να πραγματοποιηθούν ο σχεδιασμός, η επίβλεψη και η πιστοποίηση της
εκτέλεσης των κατωτέρω περιγραφόμενων εργασιών:
1.1. Ανακαίνιση εσωτερικού και εξωτερικών χώρων Κτηρίου Α΄ (Βίλλας) : Πρόκειται για
το παλαιότερο (κατασκευή προ του 1955) και ιστορικότερο κτήριο του
συγκροτήματος του ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ, συνολικής επιφάνειας 390 τμ, με κύριο
διώροφο κτίσμα και συμπληρωματικά ισόγεια κτίσματα προσαρτημένα στο κεντρικό
κτήριο (συν. Αρχείο PDF12). Αποτελεί χώρο μεικτής χρήσης, με διοικητικές
λειτουργίες, πρόγραμμα εκπαίδευσης των εξυπηρετουμένων στη βασική χρήση
Η/Υ, αίθουσα μουσικοθεραπείας, αίθουσα
ατομικών συνεδριών, αίθουσα
γυμναστηρίου, πρόγραμμα οικιακής οικονομίας, αποθήκες και λεβητοστάσιο. Ο
(αρχικός και όχι περιοριστικός) προγραμματισμός των εργασιών περιλαμβάνει:
 Αποκατάσταση φθορών εξωτερικής τοιχοποιίας
 Μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σωληνώσεων αποχέτευσης
 Αντιμετώπιση υγρασιών, εργασίες μόνωσης σε οροφή και τοιχοποιία
 Έλεγχο και επισκευή κεραμοσκεπών
 Αντικατάσταση υδρορροών / εξωτερικών στεγάστρων / διευθέτηση απορροής
ομβρίων υδάτων
 Αναδιαμόρφωση μέρους του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου /
αναδιευθέτηση ρήσεων
 Ανακατασκευή πατώματος αποθήκης
 Επένδυση πατώματος αίθουσας γυμναστηρίου με δάπεδο ασφαλείας
 Χρωματισμό εξωτερικών όψεων κτηρίου
 Εσωτερικό χρωματισμό τοιχοποιίας, οροφών και κουφωμάτων
1.2. Συντήρηση / χρωματισμός εξωτερικών όψεων Κτηρίου Γ΄ : Το συγκεκριμένο κτήριο,
επιφανείας 210 τμ3, (συν. Αρχείο PDF2) έχει ήδη ανακαινισθεί σε μεγάλο βαθμό
κατά τα δύο προηγούμενα έτη, με τοποθέτηση νέας σύγχρονης στέγης,
αντικατάσταση μέρους της ψευδοροφής, καθώς επίσης με την συντήρηση και
χρωματισμό του εσωτερικού του. Οι προγραμματιζόμενες εργασίες αφορούν στην
συντήρηση και τον χρωματισμό των εξωτερικών όψεων του κτηρίου.
1.3. Συντήρηση / χρωματισμός της εξωτερικής πύλης εισόδου του ακινήτου επί της
Λεωφόρου Πεντέλης, της εξωτερικής περίφραξης του ακινήτου επί της οδού
Πάρνηθος και των δύο μεταλλικών οικίσκων (containers).

Δ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΕΚΕΨΥΕ
Ο ανάδοχος τεχνικός σύμβουλος θα συνεργασθεί με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του
2
3

Συνημμένο σχέδιο όψεων βίλλας σε αρχείο PDF
Συνημμένο σχέδιο όψεων κτηρίου Γ΄
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Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και θα κληθεί να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Την λεπτομερή και αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών ως προς
το ανωτέρω αναφερόμενο έργο (Παραδοτέο 1).
Την εκτίμηση του προϋπολογισμού των περιγραφόμενων εργασιών και την
προτεραιοποίηση αυτών επί τη βάσει α) του διαθέσιμου π/υ του ΕΚΕΨΥΕ, β) του
προγραμματισμού του ΕΚΕΨΥΕ και γ) των τεχνικών χαρακτηριστικών των
προγραμματιζόμενων εργασιών (Παραδοτέο 2).
Την εκπόνηση των απαραίτητων σχεδίων και των τεχνικών προδιαγραφών των
εργασιών (Τεχνική Περιγραφή Εργασιών), οι οποίες θα ενσωματωθούν στην
σχετική Πρόσκληση για την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου (Παραδοτέο 3).
Την επίβλεψη της εκτέλεσης των αναφερόμενων εργασιών (Παραδοτέο 4).
Την έκδοση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπό επίβλεψη εργασιών
(Παραδοτέο 5).

Ε. Λοιποί όροι της παρούσας Πρόσκλησης
1. Η παρούσα υλοποιείται σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο αρ. το Άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Οι υποψήφιοι τεχνικοί σύμβουλοι - φυσικά πρόσωπα (στην περίπτωση συμμετοχής
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων) ή οι υπεύθυνοι του έργου –
εκπρόσωποι συμμετέχοντος νομικού προσώπου/τεχνικής εταιρείας, θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ.
3. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την παροχή του συνόλου των περιγραφόμενων
υπηρεσιών.
4. Ο αρχικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης παροχής υπηρεσιών
ανέρχεται στις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο ποσόν αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που
θα υποβληθούν.
5. Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην ανάθεση μέρους ή
του συνόλου των περιγραφόμενων υπηρεσιών.
6. Η πληρωμή του τεχνικού συμβούλου θα πραγματοποιηθεί εφ’ άπαξ εντός τριάντα
(30) ημερών από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΕΚΕΨΥΕ μετά την
παράδοση και την οριστική παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων και την
προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου.
7. Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%
(άρθρο 64 παρ.2 του Ν.4172/2013, ως ισχύει) και στις προβλεπόμενες, κατά
περίπτωση, από το νόμο κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ.) και υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), οι οποίες θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο νόμιμος Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
8. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών.
9. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με την
συνημμένη Φόρμα Υποβολής Προσφοράς (συν. Αρχείο Word, Παραρτημα Α΄
της Πρόσκλησης). Προσφορές με διαφορετική διατύπωση δεν θα γίνονται δεκτές.
10. Ο επιλεγείς τεχνικός σύμβουλος – μηχανικός θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση
συνεργασίας με το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., στην οποία θα αποτυπώνεται το αντικείμενο της
συνεργασίας, οι υποχρεώσεις των συνεργαζομένων μερών, ο χρόνος εκτέλεσης του
6
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συνόλου των υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην καλή
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σχέδιο της συμβάσεως που θα
υπογραφεί παρατίθεται κατωτέρω στο Παράρτημα Β΄ της Πρόσκλησης.
11. Επισημαίνεται ότι η παράδοση/παραλαβή των ανωτέρω περιγραφόμενων
Παραδοτέων (1) και (2) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου από την
υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας από τον ανάδοχο.
12. Η παρακολούθηση, παραλαβή και πιστοποίηση του αντικειμένου του έργου
πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτεί το ΕΚΕΨΥΕ
σύμφωνα με τα άρθρα 219 και 221 του ν 4412/2016, όπως αυτά έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
13. Για τη σύναψη της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:
a. Αποδεικτικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
b. Αποδεικτικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης.
c. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την εκτέλεση της Σύμβασης θα τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
d. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
Δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ως ισχύει. Όταν πρόκειται για εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε) και
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά τους διαχειριστές και
όταν πρόκειται για περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε) τον διευθύνοντα
σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
e. Στην περίπτωση αναδόχου-νομικού προσώπου, προσκομίζονται επιπλέον:
i. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την έναρξη και τις μεταβολές
ii. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. για το νόμιμο της εκπροσώπησης

ΣΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτήρια ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 8/12/2021 και ώρα 14:00.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει συμπληρωμένη
τη Φόρμα Υποβολής Προσφοράς (ΠΑΡ. 1). Ο φάκελος θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή
με ταχυμεταφορά (courrier) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της
κεντρικής υπηρεσίας του ΕΚΕΨΥΕ, Μετσόβου 33, 10683, ΑΘΗΝΑ.
Ο φάκελος προσφοράς αναγράφει εξωτερικά τα κάτωθι:
-

Τα στοιχεία του αποστολέα

-

Τα κατωτέρω στοιχεία του ΕΚΕΨΥΕ:
7
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Προς
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών
Μετσόβου 33, 10683, ΑΘΗΝΑ.
΄΄Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μηχανικού για την αναβάθμιση
υποδομών του ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ΄΄

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρείται στις 24/11/2021
-

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

-

Στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

-

Στον ιστότοπο www.ekepsye.gr

Θ. Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΟΝΗΣ ΤΙΜΟΣ ΤΗΛ.:2106815672

Για το ΕΚΕΨΥΕ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών
Δρ. Δημήτριος Κόντης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε αρχείο Ms Word)
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4
ΕΡΓΟ: ΄΄Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μηχανικού για την
αναβάθμιση υποδομών του ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ΄΄

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ5
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε.
ΑΦΜ6
ΔΟΥ3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ3
Τηλ. επικοινωνίας
Τηλ. κινητό
Email
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕΧΡΙ 100
ΛΕΞΕΙΣ)

4
Πριν τη συμπλήρωση της Φόρμας, παρακαλούμε για την ανάγνωση των περιλαμβανομένων στη σχετική
Πρόσκληση
5
Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο (μηχανικός), ομάδα φυσικών
προσώπων (μηχανικών) ή νομικό πρόσωπο (τεχνική εταιρεία). Στην περίπτωση ομάδας φυσικών προσώπων ή
τεχνικής εταιρείας, να σημειωθεί επιπροσθέτως το ονοματεπώνυμο του επικεφαλής των εργασιών-υπεύθυνου
έναντι του ΕΚΕΨΥΕ
6
ΑΦΜ του προσφέροντος ή της προσφέρουσας τεχνικής εταιρείας ή του επικεφαλής της ομάδας φυσικών
προσώπων
3
ΔΟΥ του προσφέροντος ή της προσφέρουσας τεχνικής εταιρείας ή του επικεφαλής της ομάδας φυσικών
προσώπων
3 Διεύθυνση του προσφέροντος ή της προσφέρουσας τεχνικής εταιρείας ή του επικεφαλής της ομάδας φυσικών
προσώπων
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΧΡΙ 200 ΛΕΞΕΙΣ)

Δ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

(Ολογράφως και Αριθμητικώς)

(Ολογράφως και Αριθμητικώς)

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ


Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης που δημοσίευσε το ΕΚΕΨΥΕ
υπό τον τίτλο: ΄΄Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μηχανικού για την
αναβάθμιση υποδομών του ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ΄΄, προσάρτημα της οποίας αποτελεί η
παρούσα Φόρμα Υποβολής Προσφοράς, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με
τους όρους της Πρόσκλησης, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην προσφορά είναι
αληθή και ακριβή, ότι θα εκτελέσω το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση
και στην παρούσα φόρμα και ότι δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία
εκπροσωπώ) αποκλεισθεί προσωρινά ή οριστικά από το σύνολο ή μέρος των
διαγωνισμών του ελληνικού δημοσίου για ανάθεση παροχής υπηρεσιών μετά την
κήρυξή μου ως έκπτωτου από την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

3. Δεσμεύομαι για τον προτεινόμενο Υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών
4. Αποδέχομαι ότι η παρούσα προσφορά θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
5. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των

δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα
αποκλεισθώ της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου
αποδειχθεί αναληθής. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, καθώς και οιωνδήποτε άλλων
στοιχείων προβλέπονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, εκδίδονται από αρμόδιες Αρχές
και ζητηθούν από το ΕΚΕΨΥΕ, από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι
προϋποθέσεις τόσο κατά τη φάση της ανάθεσης όσο και κατά την φάση της αποπληρωμής
του έργου, εφόσον αναδειχθώ ανάδοχος και αναλάβω την εκτέλεση του έργου.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ημερομηνία ........................................

Σφραγίδα/ Υπογραφή .....................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις ……………., ημέρα ……………., μεταξύ :
1.



αφενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33 & ΝΟΤΑΡΑ) και που στο
εξής θα αποκαλείται εν συντομία «ΕΚΕΨΥΕ», εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Δημήτριο ΚΟΝΤΗ, κατά τη σύναψη της
παρούσης, και
αφετέρου του ...................., κατοίκου ..................., με ΑΦΜ ...................., (ΔΟΥ
....................), αρ. μητρώου ΤΕΕ ................, διεύθυνση..................., ο οποίος θα
αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Ανάδοχος μετείχε σε διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
........................ Απόφαση Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και την από ......... Πρόσκληση υποβολής
προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου: ΄΄Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μηχανικού για την
αναβάθμιση υποδομών του ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ΄΄, την οποία διενήργησε το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και αφού
κατέθεσε την έγγραφη προσφορά του, ανεδείχθη μειοδότης του σχετικού έργου, που
περιγράφεται στο άρθρο 2, δυνάμει της υπ’ αριθμόν ........................ Απόφασης Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. για την ανάθεση του έργου. Ήδη τα ώδε συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν να
συνεργαστούν προβαίνοντας στην σύναψη της παρούσης συμβάσεως υπό τους παρακάτω όρους
και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗς ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑς ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:
Το ΕΚΕΨΥΕ θα συνεργασθεί με τον ανάδοχο προκειμένου να υποστηριχθεί ο φορέας στο
σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο
Χαλανδρίου της Περιφέρειας Αττικής.
Αναλυτικότερα, το ΕΚΕΨΥΕ διαθέτει ακίνητο επί της οδού ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΈΛΗΣ 135, του
Δήμου Χαλανδρίου Αττικής. Το οικόπεδο έχει έκταση τρείς χιλιάδες οκτακόσια τετραγωνικά
μέτρα περίπου (3.800 τ.μ.), τα δε κείμενα εντός του οικοπέδου κτίσματα περιλαμβάνουν: (α)
Διώροφη οικία (‘’Βίλλα’’) συνολικής επιφανείας 390 τ.μ. περίπου, κατασκευασμένη προ του
1955, (β) ισόγειο αυτοτελές κτήριο επιφανείας 150 τ.μ. περίπου, κατασκευασμένο τη δεκαετία
του 1970 και (γ) ισόγειο αυτοτελές κτήριο επιφανείας 210 τ.μ. περίπου, κατασκευασμένο
ομοίως τη δεκαετία του 1970. Σήμερα, τα ανωτέρω κτήρια στεγάζουν υπηρεσίες του
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. (Αποκαταστασιακή Δομή Ψυχικής Υγείας για άτομα με νοητική υστέρηση και
συνοδές ψυχικές διαταραχές ''ΤΟ ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ'' και Αποκαταστασιακή Δομή Ψυχικής Υγείας για
άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. θα συνεργασθεί με τον ανάδοχο προκειμένου να
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πραγματοποιηθούν ο σχεδιασμός, η επίβλεψη και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των κατωτέρω
περιγραφόμενων εργασιών:
1.4. Ανακαίνιση εσωτερικού και εξωτερικών χώρων Κτηρίου Α΄ (Βίλλας) : Πρόκειται για το
παλαιότερο (κατασκευή προ του 1955) και ιστορικότερο κτήριο του συγκροτήματος του
ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟΥ, συνολικής επιφάνειας 390 τμ, με κύριο διώροφο κτίσμα και
συμπληρωματικά ισόγεια κτίσματα προσαρτημένα στο κεντρικό κτήριο. Αποτελεί χώρο
μεικτής
χρήσης,
με
διοικητικές
λειτουργίες,
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
των
εξυπηρετουμένων στη βασική χρήση Η/Υ, αίθουσα μουσικοθεραπείας, αίθουσα ατομικών
συνεδριών, αίθουσα γυμναστηρίου, πρόγραμμα οικιακής οικονομίας, αποθήκες και
λεβητοστάσιο. Ο (αρχικός και όχι περιοριστικός) προγραμματισμός των εργασιών
περιλαμβάνει:

Αποκατάσταση φθορών εξωτερικής τοιχοποιίας

Μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σωληνώσεων αποχέτευσης

Αντιμετώπιση υγρασιών, εργασίες μόνωσης σε οροφή και τοιχοποιία

Έλεγχο και επισκευή κεραμοσκεπών
 Αντικατάσταση υδρορροών / εξωτερικών στεγάστρων / διευθέτηση απορροής
ομβρίων υδάτων
 Αναδιαμόρφωση μέρους του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου / αναδιευθέτηση
ρήσεων

Ανακατασκευή πατώματος αποθήκης

Επένδυση πατώματος αίθουσας γυμναστηρίου με δάπεδο ασφαλείας

Χρωματισμό εξωτερικών όψεων κτηρίου

Εσωτερικό χρωματισμό τοιχοποιίας, οροφών και κουφωμάτων
1.5. Συντήρηση / χρωματισμός εξωτερικών όψεων Κτηρίου Γ΄ : Το συγκεκριμένο κτήριο,
επιφανείας 210 τμ7, (συν. Αρχείο PDF2) έχει ήδη ανακαινισθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα
δύο προηγούμενα έτη, με τοποθέτηση νέας σύγχρονης στέγης, αντικατάσταση μέρους
της ψευδοροφής, καθώς επίσης με την συντήρηση και χρωματισμό του εσωτερικού του.
Οι προγραμματιζόμενες εργασίες αφορούν στην συντήρηση και τον χρωματισμό των
εξωτερικών όψεων του κτηρίου.
1.6. Συντήρηση / χρωματισμός της εξωτερικής πύλης εισόδου του ακινήτου επί της
Λεωφόρου Πεντέλης, της εξωτερικής περίφραξης του ακινήτου επί της οδού Πάρνηθος
και των δύο μεταλλικών οικίσκων (containers).
Ο ανάδοχος τεχνικός σύμβουλος θα συνεργασθεί με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και θα κληθεί να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
vi.
vii.

viii.

ix.

7

Την λεπτομερή και αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών ως προς το
ανωτέρω αναφερόμενο έργο (Παραδοτέο 1).
Την εκτίμηση του προϋπολογισμού των περιγραφόμενων εργασιών και την
προτεραιοποίηση αυτών επί τη βάσει α) του διαθέσιμου π/υ του ΕΚΕΨΥΕ, β) του
προγραμματισμού του ΕΚΕΨΥΕ και γ) των τεχνικών χαρακτηριστικών των
προγραμματιζόμενων εργασιών (Παραδοτέο 2).
Την εκπόνηση των απαραίτητων σχεδίων και
των τεχνικών προδιαγραφών των
εργασιών (Τεχνική Περιγραφή Εργασιών), οι οποίες θα ενσωματωθούν στην σχετική
Πρόσκληση για την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου (Παραδοτέο 3).
Την επίβλεψη της εκτέλεσης των αναφερόμενων εργασιών (Παραδοτέο 4).

Συνημμένο σχέδιο όψεων κτηρίου Γ΄
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Την έκδοση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπό επίβλεψη εργασιών (Παραδοτέο 5).

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα
που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών από
τον ανάδοχο (εργολάβο) που θα αναλάβει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα και
με τα περιγραφόμενα στην οικεία Πρόσκληση.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1.
4.2.
4.3.

Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. θα διευκολύνει τον Ανάδοχο για την πρόσβασή του στα προαναφερθέντα
ακίνητα και με κάθε άλλο έγγραφο υλικό που αφορά στα εν λόγω ακίνητα και βρίσκεται
στη διάθεσή του.
Οι τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του έργου, συναντήσεις και
συνεντεύξεις με υπευθύνους, υπηρεσίες κ.λ.π. αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και
πραγματοποιούνται με δικά του μέσα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε τυχόν άδεια απαιτείται από οποιαδήποτε
αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του έργου. Ωσαύτως, οφείλει να αναζητεί από τις
δημόσιες υπηρεσίες και τα αρχεία τους οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την
υλοποίηση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1.

Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των
............................. πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό .......................
(.................... €), σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία επισυνάπτεται ακολούθως:
(επισύναψη προσφοράς αναδόχου)

5.2.

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας και ενδεικτικά (και ουχί περιοριστικά):
- Η αμοιβή του Αναδόχου,
- Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης, όπως και οι απαιτούμενες μετακινήσεις
για την ορθή υλοποίηση του έργου, για συναντήσεις και συνεντεύξεις με
υπευθύνους κ.λπ.,
- Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών,
κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

5.3.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Το
ανωτέρω συμφωνηθέν ποσό είναι εύλογο, δίκαιο και αμετάκλητο και δεν υπόκειται σε
καμία αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία.

5.4.

Η ως άνω αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις τυχόν νόμιμες κρατήσεις. Ο Ανάδοχος
επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων
ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

5.5.

Απαραίτητος όρος για την είσπραξη του ανωτέρου ποσού από τον Ανάδοχο είναι η
παράδοση στο ταμείο του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. των νόμιμων φορολογικών παραστατικών
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(τιμολογίων κ.λπ.) από κοινού με τα περιγραφόμενα στην Πρόσκληση έγγραφα
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
5.6.

Η καταβολή του ανωτέρου ποσού στον Ανάδοχο συντελείται εντός τριάντα (30) ημερών
από την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., με την οποία εγκρίνεται η παραλαβή του
έργου κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.

5.7.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ούτε να αξιώσει πρόσθετη
αποζημίωση λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από το
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε..

6.1.

Η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις, από
τον Ανάδοχο, δίδει στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. το δικαίωμα της καταγγελίας της παρούσης, καθώς
και το δικαίωμα να αξιώσει την πλήρη κάλυψη της οιασδήποτε φύσεως ζημίας του.

6.2.

Ειδικότερα, δικαίωμα καταγγελίας και πλήρους καλύψεως της οιασδήποτε φύσεως ζημίας
του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. παρέχεται και στις κάτωθι περιπτώσεις: α) στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση ή
παραβιάζει τους κοινώς ανεγνωρισμένους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, β)
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει, ανακληθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, γ) στην περίπτωση που εκδίδεται τελεσίδικη
απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
δ) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από
τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδεις, ε) σε περίπτωση
εκχώρησης ή μεταβίβασης της συμβατικής σχέσης χωρίς τη συναίνεση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.,
στ) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρέχει διαστρεβλωμένα στοιχεία ή ανακριβείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες εν γνώσει του ή όχι προς το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., ζ) σε περίπτωση
που ο Ανάδοχος είτε μόνος του, είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως
προσβάλλει ή αμφισβητήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια προσβολής
των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για λογαριασμό του υπεύθυνου της
επεξεργασίας κατά τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Αν ένας εκ των δύο
συμβαλλομένων ασκεί το δικαίωμα να καταγγείλει την ιδιότητά του ως συμβαλλόμενου
μέρους της παρούσας σύμβασης, ο τερματισμός αυτός δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται στα μέρη όσον αφορά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 πριν από τη λήξη
της. Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή αμέσως μετά από αίτημα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.,
παύει η επεξεργασία, και κατά την κρίση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., ο Ανάδοχος επιστρέφει ή
καταστρέφει με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες του πρώτου
των συμβαλλομένων.

6.3.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. δύναται, κατά την
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσμία άρσης της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

6.4.

Με την μετά από καταγγελία του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.:

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (είτε σε υλική είτε
σε ηλεκτρονική μορφή) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το
ίδιο.
6.5.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

6.6.

Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με
την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.

6.7.

Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε
ζημία (οιασδήποτε φύσεως), την οποία υπέστη.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να αποκαλυφθούν από
το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. στον Ανάδοχο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στις
διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Κατά την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, τα μέρη συμφωνούν ότι το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ενεργεί ως "υπεύθυνος για την επεξεργασία"
και ο Ανάδοχος ως "εκτελών την επεξεργασία" (όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679). Ο εκτελών την επεξεργασία δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας στο πλαίσιο της ομαλής εκτέλεσης της
μεταξύ τους σύμβασης.
Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. οφείλει να διαβιβάζει στον Ανάδοχο μόνο τα προσωπικά δεδομένα που
είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης. Σε περίπτωση που
προκύψει διαβίβαση δεδομένων που δεν είναι απολύτως αναγκαία, ο Ανάδοχος οφείλει να
ενημερώσει σχετικά το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και να ενεργήσει υπό τις εντολές του (να διαγράψει ή να
καταστρέψει τα δεδομένα).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να: α) Ενεργεί για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας
και μόνον κατ’ εντολή και επί τη βάσει των οδηγιών του για όσο διάστημα διαρκεί η κύρια
σύμβαση και για την ομαλή εκτέλεση της. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία είναι υποχρεωμένος
να προβεί σε πρόσθετη επεξεργασία πέραν της συμφωνημένης στην παρούσα, βάσει της
σχετικής νομοθεσίας, οφείλει να ενημερώνει πριν την πράξη τον υπεύθυνο επεξεργασίας, β)
Αποδέχεται ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων για
λογαριασμό του οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασής και σύμφωνα με το
άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. γ) Διατηρεί τα δεδομένα σε ξεχωριστό αρχείο από τα
υπόλοιπα δεδομένα που τυχόν επεξεργάζεται και αποτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων
προσώπων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. (φυσικός έλεγχος
πρόσβασης), δ) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα
του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. δεν μπορούν να διαβιβάσουν, να αντιγράφουν, να τροποποιούν ή να
διαγράφουν χωρίς άδεια (έλεγχος πρόσβασης δεδομένων), ε) Δεσμεύεται να μη μεταβιβάσει
δεδομένα σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας,
στ) Γνωρίζει ότι διατηρεί εμπιστευτικά δεδομένα του πρώτου των συμβαλλομένων και διαθέτει
προσωπικό που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν να επεξεργάζονται τα δεδομένα του, ζ) Δηλώνει
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ότι διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις για να επεξεργάζεται δεδομένα κατά τις απαιτήσεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και δύναται να προστατεύει και να κρατά τα δικαιώματα των
υποκειμένων των δεδομένων ασφαλή, η) Ζητεί να συναινεί εγγράφως ο υπεύθυνος
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία
χρησιμοποιήσει υπεργολάβο. Αν ο υπεργολάβος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
ή υπερβεί τις αρμοδιότητές του, ο δεύτερος (πρώτος εκτελών την επεξεργασία) ευθύνεται
πλήρως για τις ενέργειες του υπεργολάβου.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει
σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη μη
εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, τα
οποία είναι κατάλληλα για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων
των δεδομένων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής εγγυήσεις: α)
την ικανότητα να εξασφαλίζεται από το δεύτερο των συμβαλλομένων η συνεχής
εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων και
υπηρεσιών, β) την ικανότητα να αποκαθιστά εγκαίρως ο εκτελών την επεξεργασία τη
διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,
ήτοι να εφαρμόζει τα κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης καταστροφών και συνέχισης
επιχειρήσεων, να εξετάζει τακτικά τόσο το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχισης της λειτουργίας όσο
και την εκτίμηση των κινδύνων, γ) τη διασφάλιση από τον δεύτερο των συμβαλλομένων μιας
διαδικασίας τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
Ο Ανάδοχος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σχετικά με τις υποχρεώσεις
ασφαλείας του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση σχετικά με τις υποχρεώσεις ταξινόμησης
δεδομένων, τους ελέγχους φυσικής ασφάλειας, τις πρακτικές ασφαλείας και την αναφορά
περιστατικών ασφάλειας. Ο Ανάδοχος έχει σαφώς καθορισμένους ρόλους (job description) και
ευθύνες (access rights) για τους εργαζομένους. Ο προληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται πριν
από την πρόσληψη με την υλοποίηση συγκεκριμένου οργανογράμματος. Οι υπάλληλοι του
Αναδόχου οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες
ασφάλειας.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα βοηθήσει το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. να εκπληρώσει την υποχρέωσή
του να ανταποκριθεί στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβανομένων, ενδεικτικά,
του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τους και της διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων,
των δικαιωμάτων διαγραφής και φορητότητας δεδομένων, του δικαιώματος να περιορίσει τα
δεδομένα του, το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία σε ορισμένες περιστάσεις και το
δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που το
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει ένα εκ των ανωτέρω αιτημάτων απευθείας στον
Ανάδοχο, αυτός οφείλει να το διαβιβάζει απευθείας στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και να ενεργεί επακριβώς
υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του τελευταίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο
Ανάδοχος, δεσμεύεται ότι θα βοηθήσει το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να
συμμορφωθεί με τα άρθρα 32, 33 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβανομένης της
ενημέρωσης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περίπτωσει εντός
24 ωρών από την τυχόν διενεργηθείσα παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων από τη στιγμή που
έλαβε γνώση της παραβίασης, ώστε να επιτραπεί στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. να εκπληρώσει την
υποχρέωσή του να ειδοποιήσει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα δεδομένων
σχετικά με την παραβίαση αυτή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της
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παραβίασης. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση από τον Ανάδοχο θα περιλαμβάνει όλες τις
επαληθευμένες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με τη φύση της παραβίασης των
Προσωπικών Δεδομένων, τον αριθμό των θιγόμενων Υποκειμένων Δεδομένων, τον αριθμό των
καταχωρημένων Στοιχείων, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που θα ορίσει
ο Ανάδοχος και τα μέτρα που έλαβε ή θα λάβει ο Ανάδοχος για να μετριάσει τους κινδύνους για
την προστασία των δεδομένων από την παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει, ο Ανάδοχος
θα βοηθήσει το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί με τα άρθρα
35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, μεταξύ άλλων, παρέχοντας βοήθεια σε τυχόν
εκτιμήσεις αντικτύπου προστασίας δεδομένων και προηγούμενες διαβούλευσης με τις εποπτικές
αρχές, όταν απαιτούνται σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων.
Ο Ανάδοχος θα θέσει στη διάθεση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και των αρμόδιων εποπτικών αρχών
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας, για να αποδείξει
τη συμμόρφωση του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και θα συμμετάσχει και θα συμβάλλει σε
ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Η επεξεργασία των δεδομένων από τον Ανάδοχο θα συνεχιστεί μέχρι να λήξει η σύμβαση
μεταξύ των μερών. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος κατά τις εντολές και την κρίση του υπεύθυνου
επεξεργασίας οφείλει να επιστρέψει τα δεδομένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών ή να τα
καταστρέψει τηρώντας συγκεκριμένη διαδικασία (πρωτόκολλο καταστροφής). Όλα τα
διατηρούμενα δεδομένα θα διατηρούνται ως εμπιστευτικά και θα διασφαλίζονται όπως
προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από την οικεία
νομοθεσία για τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά τις διατάξεις για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Αν ο εκτελών την επεξεργασία Ανάδοχος υπερβεί τις αρμοδιότητες που του έχει
εκχωρήσει το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τις πράξεις
υπέρβασης των αρμοδιοτήτων του, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1.

Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να διακόπτει την εφαρμογή μέρους ή
ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της
διακοπής και η πιθανολογούμενη εύλογη διάρκειά της.

8.2.

Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει να
λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε..

8.3.

Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. υποχρεούται να
ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος
αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής
αμοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.. Όπως προελέχθη, ο Ανάδοχος
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εκπληρώνει τους σκοπούς της σύμβασης μόνος του. Σε περίπτωση όμως που τυχόν κάνει χρήση
της βοήθειας και άλλων προσώπων (προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως, καθ’ οιονδήποτε
τρόπον συνεργατών του Αναδόχου), τότε το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει εν
γένει για το είδος και το περιεχόμενο της σχέσης που θα συνδέει τον Ανάδοχο με τα πρόσωπα
αυτά και ουδεμία απολύτως συμβατική ή άλλη σχέση θα συνδέει το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. με τα πρόσωπα
αυτά, τα οποία θα συνδέονται με τον Ανάδοχο και μόνον με την όποια νομική μορφή εκείνοι (ο
Ανάδοχος, οι προστηθέντες, οι βοηθοί εκπληρώσεως και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνεργάτες
του Αναδόχου) επιλέξουν και σε καμία περίπτωση δεν θα καθίστανται συνεργάτες ή εργαζόμενοι
κ.ο.κ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., το οποίο, εξυπακούεται, ουδεμία απολύτως υποχρέωση θα έχει απέναντί
τους (όπως λ.χ. ασφαλιστική, φορολογική, οικονομική κ.ο.κ.).

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
10.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο, ο
Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο, ήτοι: Να τηρεί εμπιστευτικές πληροφορίες
και να μη γνωστοποιήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, σε τρίτα πρόσωπα, οποιεσδήποτε
πληροφορίες, δεδομένα, εκθέσεις, ερμηνείες, εισηγήσεις, προτάσεις, πορίσματα,
προβλέψεις και αρχεία, προφορικά ή έγγραφα η σε ηλεκτρονική μορφή που περιήλθαν
σε γνώση του εξ αιτίας ή εξ αφορμής της σύμβασης. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι
προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεως του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του, οι βοηθοί εκπληρώσεώς του και
κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση
αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. δικαιούται να
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. από
αυτόν, τους προστηθέντες του, τους βοηθούς εκπληρώσεώς του και τους συνεργάτες
του και υποχρεούται σε αποζημίωση εξαιτίας της τυχόν παραβιάσεως της εν λόγω
υποχρεώσεως, πέραν της όποιας τυχόν ευθύνης του για οποιαδήποτε άλλη ζημία ή
βλάβη.
10.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις ή διαφημίσεις σχετικά με το
έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε..
ΑΡΘΡΟ 11: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ.,
είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.. Ο Ανάδοχος, μόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά
δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας,
όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
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αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας
εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας οφείλει
να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά
εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5)
ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠOI ΟΡΟΙ
13.1. Πάσα τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσης θα αποδεικνύεται αποκλειστικώς και
μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οιουδήποτε ετέρου αποδεικτικού μέσου.
13.2. Η τυχόν μη ενάσκηση από το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. οιουδήποτε δικαιώματός του, εφ' άπαξ ή κατ'
επανάληψη, δεν θα σημαίνει παραίτησή του από του δικαιώματος τούτου.
13.3. Αποκλειστικώς αρμόδια για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα
σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε δύο (2) πρωτότυπα. Από αυτά, το ένα έλαβε το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και το άλλο
έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΨΥΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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