ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για το έργο
«Σχεδιασμός και κατασκευή του Opera Box App» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της Πράξης «Η Όπερα
διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Στην Καλλιθέα σήμερα, … …………………… 2022, ημέρα ……………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) αφενός το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Εθνική Λυρική Σκηνή», που
εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Α.Φ.Μ. 090196690 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κ. Ευγενία
Παπαθανασοπούλου, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «ΕΛΣ» ή/και «Αναθέτουσα Αρχή»
β) αφετέρου ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει
...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως
εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)
αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3190/18.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΚΖ9465ΧΙ8-Φ0Θ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Η
Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5010734 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1556/10.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΧ546ΜΤΛΡ-ΞΓΞ) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της
Πράξης, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 106/14.01.2021 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης (ΑΔΑ:
974846ΜΤΛΡ-9ΩΓ) και την από 31/12/2021 Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.
2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
με εκτιμώμενη αξία κατώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, με αντικείμενο τον
«Σχεδιασμό και την κατασκευή του Opera Box App» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της ως άνω Πράξης
(ΑΔΑΜ ………………).
3. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και αποτυπώνεται αναλυτικά
στο κεφάλαιο 1.4 της ως άνω σχετικής διακήρυξης.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου που
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΕΔΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣ με την οποία
κατακυρώνεται η σύμβαση στον Ανάδοχο (ΑΔΑΜ: …………)
6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ……../…-…-2022 Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

7. Την υπ’ αριθμ. ……….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/πιστωτικού ιδρύματος/χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ασφαλιστικής επιχείρησης/ …….., ποσού ……. Ευρώ για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται από κοινού τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και υλοποίηση του
Υποέργου 8 της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5010734, με τίτλο
«Σχεδιασμός και κατασκευή του Opera Box App».
Στο πλαίσιο του Υποέργου ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη portal και
desktop/mobile app (Opera Box App), όπου η κινηματογραφημένη παράσταση θα χρησιμοποιηθεί
τμηματικά σαν εκπαιδευτικό εργαλείο υπό μορφή χωριστών video clips τα οποία θα λειτουργήσουν ως
διδακτικό υλικό μίας σειράς μαθημάτων σε διαφορετικά πεδία: μουσική, ιστορία, θέατρο, νέες
τεχνολογίες.
Στόχος του Opera Box App είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης της συγκεκριμένης
παράστασης που σχεδιάζει και υλοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Πλαίσιο της Πράξης «Η Όπερα
διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010734 αλλά και συνολικής γνωριμίας με τον κόσμο
του μουσικού θεάτρου τόσο για τους καθηγητές, όσο και για τους μαθητές. Οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί αποκτούν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές πληροφορίες γύρω από την όπερα και το
μουσικό θέατρο, γύρω από τις τεχνολογικές δυνατότητες ενός σύγχρονου λυρικού θεάτρου, να
κατανοήσουν τη σπουδαιότητα όλων των επαγγελμάτων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση μιας
παράστασης όπερας, να κατανοήσουν τη διακαλλιτεχνικότητα του μουσικού θεάτρου καθώς επίσης να
καταφέρουν να κάνουν συνδέσεις με τη σύγχρονη δημιουργία και με τους προβληματισμούς αλλά και
τις συνήθειες ενός σύγχρονου εφήβου (δημιουργική σχέση με social media, σύγχρονη μουσική κοκ). Ως
αποτέλεσμα, μέσω της γνωριμίας με τα διαφορετικά επαγγέλματα της όπερας η Πράξη προσφέρει
στους μαθητές γυμνασίου τη δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσα από μια βιωματική
και δημιουργική εμπειρία.
Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:
•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας

•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων

•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Quiz

•

Video Animation

•

Video Game

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών.
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Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης, η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο τρόπος
εκτέλεσης της σύμβασης προσδιορίζονται στη διακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ31410000).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 8 της Πράξης : «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3190/18.06.2019, όπως
τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1556/10.03.2020 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης, με την
υπ’ αριθμ. Πρωτ. 106/14.01.2021 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και
με την από 31/12/2021 Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS
5010734. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, ξεκινώντας από την ημερομηνία υπογραφής
της και ολοκληρώνεται την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ.

2. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, σε στενή συνεργασία με τα στελέχη και το προσωπικό της
ΕΛΣ, τόσο από την έδρα του όσο και με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣ που βρίσκονται
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα, ΤΚ: 176 74, ενώ
δύναται να συμμετέχει, εφόσον απαιτείται, σε συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιούνται
στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ.
3. Το Έργο θα υλοποιηθεί ακριβοχρόνως και κατά τρόπο προσήκοντα, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη
και στην προσφορά του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται για την άμεση και έγκαιρη παροχή
κάθε είδους πληροφορίας, διευκρίνισης και κάθε είδους απαιτούμενου υλικού στον Ανάδοχο
προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Τα Παραδοτέα του Έργου του Αναδόχου και ο χρόνος υποβολής τους προσδιορίζονται στον Πίνακα
που ακολουθεί:
Α/Α
Παραδοτέα
1.
2.
3.
4.

Τίτλος Παραδοτέου

Τύπος
Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Π1. Μελέτη Εφαρμογής: Τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές

Μελέτη

Μ1

Π2. Σχέδιο κατάρτισης /
εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα
Π3. Υλοποιημένες, εφαρμογές

Αναφορά

Μ1

Εφαρμογή

Μ6

Π4. Υλοποιημένες πολυμεσικές υπηρεσίες παραγωγές

Εφαρμογή

Μ8
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5.
6.
7.
8.
9.

Π5. Τεκμηρίωση Εφαρμογών, Λογισμικών και
Παραγωγών
Π6. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής
Π7. Αναφορά Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Εκπαίδευσης από την Αναθέτουσας Αρχής

Αναφορά

Μ8

Υπηρεσία

Μ9

Αναφορά

Μ9

Π8. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας

Υπηρεσία

Μ10

Π9. Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής
Λειτουργίας

Αναφορά

Μ10

2. Η υποβολή των παραδοτέων στην ΕΛΣ θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@nationalopera.gr.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου και των παραδοτέων του γίνεται από
Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3
και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, β) είτε εισηγείται για την
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
7. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του Έργου, εάν η Επιτροπή διαπιστώνει
παρέκκλιση του Αναδόχου και μη συμμόρφωση του τελευταίου στους όρους της Σύμβασης και τις
συμφωνηθείσες διατάξεις, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΛΣ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική γνωστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
8. Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων του Αναδόχου και μετά τις υποβληθείσες
διορθωτικές ενέργειες του τελευταίου, η παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση
παραπλάνησης της ΕΛΣ, τότε η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την
κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας
και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.
2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Σελίδα 5

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, σύμφωνα με την
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (€ΧΧΧΧΧΧΧ) πλέον ΦΠΑ,
ήτοι ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (€ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα κόστη για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες του
Αναδόχου.
3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και
σύμφωνα με σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.
Συγκεκριμένα:
[στο σημείο αυτό αναφέρονται οι ειδικοί όροι πληρωμής που τελικά θα προκύψουν από το 5.1.1 της
Διακήρυξης και τη σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου]
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
6. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του Έργου χωρίς υπαιτιότητα του
Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της ΕΛΣ περί διακοπής της Σύμβασης, εφόσον
παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου (αντικείμενο της σύμβασης) θα παρασχεθούν από τον
Ανάδοχο μέσω της Ομάδας Έργου, όπως αυτή ορίζεται στην Διακήρυξη και στην Προσφορά του

Σελίδα 6

Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης, της Προσφοράς του και της Σύμβασης, διαφορετικά υποχρεούται να
αποζημιώσει κατά νόμο την ΕΛΣ, εφόσον εξ υπαιτιότητάς του προκληθεί ζημία στην ΕΛΣ, ειδικά στην
φήμη, στο όνομα, στην αξιοπιστία των συναλλαγών με την ΕΛΣ.
3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι ο Ανάδοχος θα ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δεν θα προσβάλλει την φήμη και το κύρος της ΕΛΣ και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την διαφύλαξη και την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της ΕΛΣ έναντι τρίτων.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΛΣ,
και τους συνεργάτες που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης και υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του Υπευθύνου Πράξης και της Επιτροπής Παραλαβής
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου του.
5. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
6. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα ότι θα ενεργεί
σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει
την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα
της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους
Κανονισμούς ΕΚ 1303/2013 και 1304/2013.
8. Για την αντικατάσταση προσωπικού ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς έγκριση στην Επιτροπή
Παραλαβής του Έργου, συνοδευόμενο από την τεκμηρίωση των προσόντων του προτεινόμενου
ατόμου που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα ζητούμενα στην παρούσα διακήρυξη. Σημειώνεται
ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την ΕΛΣ κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες
νωρίτερα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου εισηγείται
σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣ το οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει το σχετικό αίτημα.
9. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στελέχη του Αναδόχου αποδειχθεί ανεπαρκές στην εκτέλεση των
καθηκόντων του ή δεν επιδεικνύει την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά ή παραβαίνει τα
συμβατικά του καθήκοντα και τις οδηγίες της ΕΛΣ, η ΕΛΣ θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο, την άμεση
αντικατάσταση αυτού με άλλο στέλεχος που θα διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα που ζητούνται στη
διακήρυξη.
10. Για την αντικατάσταση ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου το βιογραφικό
σημείωμα του προτεινόμενου ατόμου που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα ζητούμενα στη
διακήρυξη. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣ το
οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει το σχετικό αίτημα.
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11. Τυχόν αδυναμία υπόδειξης κατάλληλου αντικαταστάτη από πλευράς Αναδόχου αποτελεί λόγο
καταγγελίας της σύμβασης από την ΕΛΣ.
12. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις
κατά την εκτέλεση του συμβατικού έργου, που θα μπορούσαν να προσβάλλουν τα συμφέροντα της
ΕΛΣ.
13. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η
ΕΛΣ συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
14. Εάν το συμβατικό τίμημα της σύμβασης εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της Σύμβασης, διακοπή
Σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) τότε η ΕΛΣ δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι
της εκδοχέως Τράπεζας.
15. Σε περίπτωση επίκλησης από τον Ανάδοχο γεγονότος ανωτέρας βίας, οφείλει μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των
δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
17. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι είναι ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο
με την ΕΛΣ, πλην της παρούσας συμβάσεως, δεν αντιπροσωπεύει την ΕΛΣ ούτε διατηρεί εργασιακή ή
άλλη σχέση με την ΕΛΣ. Η ΕΛΣ δεν ευθύνεται σε καταβολή εργατικών, εργοδοτικών εισφορών ή άλλων
για το προσωπικό του Αναδόχου, ουδεμία δε ευθύνη φέρει η ΕΛΣ για ζημία που θα προκληθεί σε
τρίτον από πράξη ή παράλειψη οργάνου του Αναδόχου ή προστηθέντος αυτού.
18. Η ΕΛΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία
κατά την εκτέλεση του Έργου. Η ΕΛΣ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι με τον όρο «εμπιστευτικές πληροφορίες»
θεωρούνται οι πληροφορίες, τα περιστατικά, τα γεγονότα και η αλληλογραφία που αφορούν στα
στοιχεία, στις μεθόδους, τις τεχνικές και στη διαδικασία που ακολουθεί η ΕΛΣ για την οργάνωσή, την
εσωτερική της λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας της, την τιμολογιακή της πολιτική, τα επιχειρηματικά
της σχέδια και στρατηγική, την τεχνογνωσία της, τη μεθοδολογία της, τις συνεργασίες της, το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και κάθε πληροφορία
προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητη ή μη, που αφορά ή σχετίζεται με την πελατεία, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και φορείς κάθε μορφής, καθώς επίσης και η αλληλογραφία εμπορική και προσωπική των
εκπροσώπων, τα οικονομικά στοιχεία της -που δεν είναι υποχρεωτικά δημοσιευμένα, στοιχεία των
εργαζομένων, στοιχεία που αφορούν στις εσωτερικές σχέσεις των διευθυντών της επιχείρησης, την
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προσωπική τους αλληλογραφία με οποιονδήποτε και την επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα
εάν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή απόρρητες ή μη. Εμπιστευτικές είναι οι πληροφορίες και
προστατεύονται με επαγγελματικό απόρρητο, όσες μαθαίνουν οι ώδε συμβαλλόμενοι κατά την
άσκηση και επ’ αφορμή των καθηκόντων τους κατά τη Σύμβαση. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το
χαρακτηρισμό μιας πληροφορίας, αυτή πρέπει να θεωρείται εμπιστευτική. Η εμπιστευτικότητα της
κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση του Αναδόχου προφορικά,
εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε από τον τρόπο με τον οποίο αυτή στη
συνέχεια αποκαλύφθηκε ή κοινολογήθηκε.
2. Οι πληροφορίες δεν αποβάλουν τον εμπιστευτικό και απόρρητο χαρακτήρα τους όταν είναι ή
καταστούν γνωστές και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των συμβαλλομένων. Η υποχρέωση του Αναδόχου
να μην αποκαλύπτει τις πληροφορίες και γνώσεις του υφίσταται ανεξάρτητα από την παράλληλη
υποχρέωση, ή μη υποχρέωση, τυχόν γνώση ή άγνοια τρίτων μη συμβαλλομένων προσώπων.
3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ενδεικτικά:
α. να μη γνωστοποιεί, κοινοποιεί, αποκαλύπτει, διαθέτει, με οποιοδήποτε προφορικό, έγγραφο,
ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο που έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα διαρροής λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη
την τεχνολογική εξέλιξη ή να καθιστά αμέσως ή εμμέσως γνωστή σε τρίτους οποιαδήποτε
εμπιστευτική πληροφορία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΣ.
β. να μη χρησιμοποιεί αμέσως ή εμμέσως τις εμπιστευτικές πληροφορίες για μη συμβατικό σκοπό,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΣ.
γ. να μη φωτοτυπεί, προβαίνει σε περιλήψεις, κρατά σημειώσεις, στενογραφικά ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο, προφορικό, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μεταφέρει, κωδικοποιεί, αναπαράγει, ενσωματώνει,
αποθηκεύει, οποιαδήποτε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες παρά μόνο και στο μέτρο που είναι
αναγκαίο για την εκτέλεση της Σύμβασης.
δ. να διασφαλίζει όλες τις πληροφορίες που του εμπιστεύτηκε η ΕΛΣ με οποιοδήποτε τρόπο και αν
αυτές του γνωστοποιήθηκαν, τις οποίες είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην ΕΛΣ με την, με
οιονδήποτε τρόπο, λήξη, λύση ή καταγγελία της Συμβάσεως.
ε. να τηρεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε συγκεκριμένους χώρους στους οποίους να μπορούν
ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση οι εκπρόσωποι της ΕΛΣ.
ζ. να παραδώσει, καταστρέψει, διαγράψει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία η οποία του
γνωστοποιήθηκε κατά και για την άσκηση των καθηκόντων του ή δημιουργήθηκε με αφορμή ή ως
αποτέλεσμα της Συμβάσεως, σε πρώτη ζήτηση του Εργοδότη.
Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες προστατεύονται σε οποιαδήποτε μορφή, προφορική, έντυπη,
ηλεκτρονική, έγγραφη, πρωτότυπη ή σε αντίγραφο κτλ.
4. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Ανάδοχο ότι για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που
θα παρέχονται σε αυτόν από την ΕΛΣ για την ίδια ή / και για πελάτες της ή για τις οποίες θα αποκτά
γνώση ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως ή λόγω αυτής, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί
αυστηρή εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή σε τρίτους, διασφαλίζοντας τον απόρρητο χαρακτήρα τους.
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να ανακοινώνει, αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί ή διευκολύνει την αποκάλυψη
ή δημοσιοποίηση των ως άνω εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της ΕΛΣ, εκτός εάν:
α. οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, χωρίς παραβίαση υποχρεώσεως
εμπιστευτικότητας ή των όρων της παρούσας, ιδίως επειδή αυτές έχουν ήδη γίνει δημόσια γνωστές
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από την ίδια την ΕΛΣ ή
β. η εν λόγω δημοσιοποίηση επιβάλλεται από συμβατικές υποχρεώσεις της ΕΛΣ, από την κείμενη
ελληνική νομοθεσία ή πράξη αρμόδιας διοικητικής ή εποπτικής αρχής ή από σχετική απόφαση
δικαστικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει πάραυτα αφενός
την ΕΛΣ για το εν λόγω γεγονός, αφετέρου την εν λόγω διοικητική ή δικαστική Αρχή για τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των αποκαλυπτόμενων πληροφοριών της ΕΛΣ ή
γ. πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες η ΕΛΣ ανακοινώνει στον Ανάδοχο εγγράφως ότι μπορούν να
γνωστοποιηθούν.
δ. Πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν στο ωράριο και τις συνθήκες εργασίας του Αναδόχου που
αποτυπώνονται στην σύμβαση που διατηρεί με την ΕΛΣ.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο, σε κανέναν
τρίτο οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες. Η υποχρέωση μη αποκάλυψης περιλαμβάνει
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη έχει ως άμεσο ή έμμεσο επακόλουθο η πληροφορία να περιέλθει
στην σφαίρα επιρροής του τρίτου. Ως τέτοια νοείται και η παροχή της δυνατότητας, απλώς στον τρίτο,
να λάβει γνώση της πληροφορίας σε μεταγενέστερο χρόνο.
6. Ως τρίτος νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τους συμβαλλόμενους, ήτοι και
συγγενείς εξ αγχιστείας και εξ αίματος. Ως τρίτοι νοούνται και συνεργάτες και διευθυντικά στελέχη της
επιχείρησης.
7. Η τιθέμενη δια της παρούσης υποχρέωση, επειδή αφορά ιδιοκτησία της ΕΛΣ και περιλαμβάνει
επιχειρηματικά και ιδιωτικά απόρρητα, εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και μετά τυχόν λήξη της
συμβατικής σχέσης του Αναδόχου με την ΕΛΣ και εις το διηνεκές. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι ως
λήξη της εργασιακής σχέσης νοείται η για οποιοδήποτε τρόπο και λόγο διακοπή της ή μεταγενέστερη
κήρυξη της ως άκυρης, ανίσχυρης, ανυπόστατης.
8. Εάν κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως ή επ’ ευκαιρία εκτελέσεως αυτής, ακόμα και μετά τη λήξη της
συνεργασίας με την ΕΛΣ, ο Ανάδοχος γίνει αποδέκτης πληροφοριών ή δεδομένων ανεξαρτήτως
διαβαθμίσεως, τρόπου μεταδόσεως και μορφής, για τα οποία ο Ανάδοχος έχει βάσιμες υποψίες ότι
διέρρευσαν, δόθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση ή / και δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες στο
πλαίσιο της Συμβάσεως, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΛΣ.
9. Τα μέρη συμφωνούν ότι η τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσης Σύμβασης είναι θεμελιώδης για
την καλόπιστη εκτέλεση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης και θεωρούν ότι η υπαίτια παραβίαση
των υποχρεώσεων του Αναδόχου θα αποτελεί νόμιμο λόγο καταγγελίας της σύμβασης που έχουν τα
μέρη μεταξύ τους.
10. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά για το σκοπό
της εκτέλεσης των καθηκόντων του σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της ΕΛΣ. Ο Ανάδοχος οφείλει
να μεταχειρίζεται τις πληροφορίες και το παραγόμενο λογισμικό σύμφωνα με τις εντολές των
εκπροσώπων της ΕΛΣ και προς το συμφέρον τους. Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί άμεσα κάθε
τυχόν δυσλειτουργία και να ενεργεί άμεσα προς την άρση της.
11. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η ΕΛΣ δικαιούται να απαιτήσει
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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1. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πλήρους εξόφλησης οιασδήποτε Υπηρεσίας/έργου κατά τα
ειδικότερα στην παρούσα Σύμβαση προβλεπόμενα, ο Ανάδοχος ως δικαιούχος των σχετικών
δικαιωμάτων, συναινεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην ΕΛΣ κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται κατά την απόλυτη κρίση της και να ασκεί στο διηνεκές τις εξουσίες
που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα επί του συνόλου της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία
θα προκύψει από την στο παρόν προβλεπόμενη παροχή έργου του Αναδόχου και χωρίς την ανάγκη
σύναψης οποιασδήποτε άλλης ειδικής συμφωνίας προς τούτο.
2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει σύννομα για λογαριασμό της ΕΛΣ όλα τα δικαιώματα χρήσης και
εκμετάλλευσης επί του συνόλου των επί μέρους Υπηρεσιών/έργων που δημιουργεί είτε η ίδια είτε οι
τρίτοι συνεργάτες της - υπεργολάβοι, στο πλαίσιο της παρούσης Σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ως δικαιούχος των σχετικών δικαιωμάτων συναινεί, και έχει ήδη εξασφαλίσει ότι το
προσωπικό ή οι συνεργάτες του, στους οποίους κατά καιρούς θα αναθέτει την υλοποίηση επιμέρους
Υπηρεσιών/έργων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την ΕΛΣ συναινούν ως πνευματικοί
δημιουργοί αυτών στη μεταβίβαση του συνόλου των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό
δικαίωμα επί των επιμέρους έργων τους, που αυτοί δημιουργούν ή συμβάλλουν αντίστοιχα στη
δημιουργία τους στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης, στην ΕΛΣ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Για την τήρηση της παρούσας Σύμβασης και την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της ο Ανάδοχος
κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με αρ. ……………………../…-…-…… της Τράπεζας
………………….. ποσού συνολικά ……….€, η οποία καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαρκεί έως …/…/….. Σε περίπτωση που η Σύμβαση παραταθεί
κατά τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και τη Σύμβαση ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράταση της
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της
παράτασης.
2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει..
5. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται η Εθνική Λυρική Σκηνή, σε περίπτωση κήρυξης του
Αναδόχου ως εκπτώτου να αξιώσει και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό
υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
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τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί
εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την
ως άνω διαδικασία.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4.4.3. της Διακήρυξης.
4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
3. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
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αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
4. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους
όρους της Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της
Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οιουδήποτε
των Μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους
αυτού.
2. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα
επηρεάζει το κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης αυτής, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και
ενέργεια. Οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να
διαπραγματευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης στη θέση των ως
άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας
Σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών.
3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, τη διακήρυξη, την απόφαση
κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με
επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης.
Άρθρο 17 – Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.
Άρθρο 18 – Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
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Άρθρο 19 - Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)1
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του,
ισχύουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ)
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών,
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούςδημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.
4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.
1

Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα
παρακάτω:
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την
επεξεργασία,
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της Αθήνας.
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος
από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΕΛΣ

Για τον Ανάδοχο
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Ευγενία Παπαθανασοπούλου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής
Λυρικής Σκηνής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Στο πλαίσιο της Σύμβασης μεταξύ της ΕΛΣ και του Αναδόχου με την επωνυμία «………….» διαβιβάζονται
μεταξύ των δύο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τα οποία οι ΕΛΣ και «………» λειτουργούν ως από
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της
επεξεργασίας (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, άρθρο 26). Η ΕΛΣ και η «………»
καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
κοινού της ΕΛΣ, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίηση της Πράξης.
Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εργαζόμενοι και συνεργάτες των δύο
συμβαλλόμενων μερών. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα περιορίζεται αποκλειστικά στην
εξυπηρέτηση της κύριας σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Η
επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της κύριας
σύμβασης, την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εσωτερική νομοθεσία, τις τυχόν διατάξεις της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν από κοινού τα δύο μέρη.
Η ΕΛΣ και η «………» αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις, ήτοι να:
Α) Συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), θέτουν στη διάθεση του
άλλου μέρους της κύριας σύμβασης κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής
τους, επιτρέπουν και διευκολύνουν τους διενεργούμενους από την ΕΛΣ και την «………» ελέγχους και
υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν, κατά τη γνώμη τους, μία οδηγία
ή εντολή του αντισυμβαλλόμενου μέρους, παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Οι έλεγχοι, οι οποίοι
ενδέχεται να διενεργηθούν, περιορίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
χρήζουν επεξεργασίας για την υλοποίηση της σύμβασης, στην οποία παράρτημα αποτελεί το παρόν.
Β) Επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα βάση των αποφάσεων που λαμβάνουν από κοινού και μόνο
στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την προσήκουσα υλοποίηση της Σύμβασης. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας στη λήψη κάποιας απόφασης, τα δύο μέρη οφείλουν να αιτιολογήσουν γραπτώς και
προσηκόντως τη θέση τους επί του εκκρεμούς αυτού θέματος. Σε περίπτωση ουσιώδους διαφωνίας, για
την επεξεργασία δεδομένων, η οποία διαρκεί περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες, οποιοδήποτε από τα
δύο μέρη δύναται να καταγγείλει αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την κύρια σύμβαση, αφού
αιτιολογήσει γραπτά τη θέση του.
Γ) Περιορίζουν την πρόσβαση μόνο στα πρόσωπα εκείνα που είναι απολύτως αναγκαίο και διασφαλίζουν
ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας.
Δ) Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν το
κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των πάσης φύσεως κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας,
αλλοίωσης, άνευ αδείας κοινολόγησης ή προσπέλασης των προσωπικών δεδομένων.
Ε) Απαγορεύεται να αναθέσουν σε άλλον εκτελούντα την επεξεργασία την εκτέλεση της κύριας σύμβασης
και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της κύριας
σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου μέρους.
ΣΤ) Αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν από κοινού κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για
την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην
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επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και να προστατεύονται τα
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων
επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουν υπόψη τους τις
τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς
της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία. Επίσης, τα ώδε
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν σχεδιάζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να
διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
Ζ) Απαγορεύεται να διαβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να λάβουν προηγουμένως έγκριση από
το αντισυμβαλλόμενο μέρος.
Η) Οφείλουν να ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων για την κοινολόγηση των προσωπικών τους
δεδομένων και στο άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν τρίτα μέρη.
Θ) Επικουρούν το αντισυμβαλλόμενο μέρος με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο μέτρο του
δυνατού, στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του να απαντά σε αιτήματα σχετικά με την άσκηση των
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Το αντισυμβαλλόμενο μέρος στο οποίο το υποκείμενο
δεδομένων θα απευθυνθεί πρώτα, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί το αίτημα του υποκειμένου στο άλλο
μέρος, και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που το έλαβε.
Ι) Συνδράμουν το άλλο μέρος κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων και των προηγούμενων διαβουλεύσεων με τις εποπτικές αρχές ή άλλες αρμόδιες
αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο και στις οποίες
εμπίπτει η ΕΛΣ και η «………», λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση της επεξεργασίας και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στο
καθένα από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη.
ΙΑ) Εάν κάποιο από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη αντιληφθεί ή υποψιάζεται παραβίαση των
διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόζει για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδοποιεί
αμελλητί το αντισυμβαλλόμενο μέρος εγγράφως, και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών,
ώστε να ενημερώσουν από κοινού εντός της νόμιμης προθεσμίας την εν λόγω παραβίαση στην αρμόδια
εποπτική αρχή και στα υποκείμενα των δεδομένων, εάν αυτό απαιτείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση
κατά την οποία η ΕΛΣ ή η «………» αρνούνται ή δεν δύνανται να προβούν στην εν λόγω ενημέρωση στην
αρμόδια εποπτική αρχή ή δεν δύνανται να ενημερώσουν το άλλο μέρος προσηκόντως εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, το μέρος το οποίο αντιλήφθηκε ή υποψιάστηκε παραβίαση των διαδικασιών ασφαλείας,
οφείλει να προβεί σε ενημέρωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή/και των υποκειμένων των δεδομένων,
χωρίς τη συμβολή του άλλου μέρους.
ΙΒ) Μετά τη λήξη της σύμβασης, το καθένα από τα δύο μέρη θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα
οποιασδήποτε μορφής (π.χ. έγχαρτα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά) εντός πέντε (5) ετών. Αν κάποιο από τα δύο
μέρη θεωρεί ότι απαιτείται η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το
μέρος αυτό οφείλει να ενημερώσει σχετικά το αντισυμβαλλόμενό του μέρος και να λάβει σχετική έγκριση
προς τούτο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΕΛΣ

Για τον Ανάδοχο

Ευγενία Παπαθανασοπούλου

……………………………………………………..

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής
Λυρικής Σκηνής
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……………………………………………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με
και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του
ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα,
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης,
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
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μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
9) Ο υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την
τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Για τον Ανάδοχο

Για τον Υπεργολάβο

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

Σελίδα 21

