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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντήρησης και επισκευής του συστήματος παραγωγής υπερκάθαρου νερού του οίκου 
ELGA για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Toυ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, οδός Ερυθρού Σταυρού και 
Καρυωτάκη με Α.Φ.Μ. 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από τον Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 
1175/Υ.Ο.Δ.Δ./17-12-2022), και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής 
«Πανεπιστήμιο»,   
 
2. Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS ΕΠΕ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ, που έχει έδρα στην οδό Δανάης 4, 153 44 Γέρακας Αττικής (ΑΦΜ: 800675668, ΔΟΥ: 
Παλλήνης), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Χαλούλο του Ιωάννη (στο εξής 
ο «Ανάδοχος»)   
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τo Απόσπασμα Πρακτικού της 23ης/7-12-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης & 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

2. Το υπ΄αριθμ. 1188/13.12.2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος με ΑΔΑΜ 
22REQ011798356 που αφορά τη Συντήρηση και επισκευή συστήματος παραγωγής 
υπερκάθαρου νερού της εταιρείας ELGA για τις λειτουργικές ανάγκες των Εργαστηρίων του 
Τμήματος. 

3. Την υπ΄αριθμ. 10280/16-12-2022 Απόφαση Σκοπιμότητας του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με ΑΔΑ: 6ΟΤΤ469Β7Δ-ΙΤ5 
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4. Την ΑΑΥ 590/16.12.2022 με ΑΔΑ: ΨΧΤΞ469Β7Δ-Ρ17 και ΑΔΑΜ: 22REQ011835239 με την 
οποία δεσμεύεται ποσό €3.720,00 στον ΚΑΕ 0889. 

5. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 
&Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ 10353/20-12-2022. ΑΔΑΜ 
22PROC011852759, 

7. Την προσφορά της εταιρείας ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS ΕΠΕ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ με αριθμ. πρωτ. 10457/22-12-2022 

8. Την Απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 10574/28-12-2022 (ΑΔΑ 61ΡΒ469Β7Δ-ΙΞΡ & ΑΔΑΜ 
22AWRD011916156) περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για τη συντήρηση και επισκευή 
συστήματος παραγωγής υπερκάθαρου νερού της εταιρείας ELGA 

9. Την υπ’ αριθμ. 3/8 12.01.2023 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ΑΔΑ Ψ3Κ1469Β7Δ-3ΘΟ περί έγκρισης του περιεχομένου του παρόντος 
συμφωνητικού,  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
του συστήματος παραγωγής υπερκάθαρου νερού του οίκου ELGA που βρίσκεται στο 
Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων (αίθ. 83Ε) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς.  
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην απόφαση ανάθεσης και την προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0889 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.     
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  10288/16-12-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΧΤΞ469Β7Δ-Ρ17 και ΑΔΑΜ: 22REQ011835239) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 590 καταχώρησης  στο 
μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.   
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Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης και η παράδοση των υλικών ορίζεται σε εξήντα (60) 
ημέρες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 

 
Άρθρο 4 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε €3.000,00 πλέον ΦΠΑ και €3.720,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση των 
εργασιών συντήρησης και επισκευής στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
πρόσκληση και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης.  
 
 

Άρθρο 5 
Χρόνος – Τρόπος παροχής υπηρεσιών  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παροχή των υπηρεσιών του εντός 60 ημερών 
από την υπογραφή της παρούσας. 
 
Μη εμπρόθεσμη παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο επάγεται τη 
κήρυξη αυτού ως έκπτωτου. 
 
H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  
διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης 
του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται στο άρθρο 208 του ν. 
4412/2016.   
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.  
 
Αν η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρο 208 & 209 του ν. 4412/2016.  
 
Ανεξάρτητα από την, στα ως άνω άρθρα 208 & 209 οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση 
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έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο.  
 
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, 

πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 
 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εάν δεν εκπληρώσει τους όρους 
της παρούσας.  
 

Άρθρο 7 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Πρόσκλησης. 
 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 8 
Ανωτέρα Βία 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
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. 
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Άρθρο 9 
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.  

 
 

Άρθρο 10 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, 
και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται από τα 
αρμόδια δικαστήρια της Τρίπολης.  
 
 

Άρθρο 11 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)  

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 
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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 φορολογικούς-δημοσιονομικούς  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. 

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,  
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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.  

 
 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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