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ΣΥΜBΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
«ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 
(CPV 75120000-3 –Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Οργανισμών) 

 
 
Στην Τρίπολη σήμερα   27/12/2021 ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ), που εδρεύει στην Τρίπολη (Ερυθρού 
Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, ΤΚ 22100) με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη κ.Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 4835/Β΄/29-
12-2017), καλούμενη εφεξής για χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή»  
 
2. Η Ένωση Οικονομικών Φορέων, η οποία αποτελείται από τα μέλη:  
α) την εταιρεία με την επωνυμία «BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε» με έδρα την Αθήνα, 
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 137, Τ.Κ 11251, με Α.Φ.Μ. 800624693, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μάρκο Μαργαρίτη,  
β) την εταιρεία με την επωνυμία «IT & KV Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Μ» με έδρα την 
Αθήνα, επί της οδού Γιασεμιών 39, Χαλάνδρι, ΤΚ 15233, με ΑΦΜ 801121960, Δ.Ο.Υ. 
Χαλανδρίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στυλιανό Αρ. Βενιέρη,  
γ) την εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΟΣ - Κ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I.K.E.» με έδρα 
στον Χολαργό Αττικής, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 232 & Βεντούρη 2, ΤΚ 15561, με 
Α.Φ.Μ. 800691632, Δ.Ο.Υ. Χολαργού που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γρηγοράτο 
Κωνσταντίνο,  
 
καλούμενη εφεξής για χάριν συντομίας ως «Ανάδοχος»   
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Έχοντας υπόψιν: 

 Το άρθρο 19, 77, 78, 96 και 187 παρ. 9 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροπ. με τον ν. 4782/2021 (Α’ 36), 

 Την υπ’ αρίθμ. 06/2021 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για το έργο «Παροχή 
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ωρίμανση των διαδικασιών αναβάθμισης 
κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης δυσκολίας και εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου» (ΑΔΑΜ: 21PROC008680499/2021-05-28), με συστημικό αριθμό 
133386 

 Το από 28/6/2021 Συμφωνητικό Ένωσης Οικονομικών Φορέων μεταξύ των 
εταιρειών «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε» και «IT & KV Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία 
Η/Μ» και «Θέρος - Κ. Γρηγοράτος & Συνεργάτες I.K.E.», όπως καταχωρήθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ 

 Την υπ’ αρίθμ. 232085/01.07.2021 προσφορά της Ένωσης Οικονομικών Φορέων 
«Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε», «IT & KV Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία Η/Μ» και 
«Θέρος - Κ. Γρηγοράτος & Συνεργάτες I.K.E.», όπως έχει καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ 

 Την υπ’ αρίθμ. 15/ 24.08.2021 Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΑΔΑ: ΨΕΛΣ469Β7Δ-ΥΑΟ) με θέμα «Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 06/2021 (συστημικός αριθμός 133386) για την 
παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με την οποία η Ένωση Οικονομικών Φορέων 
ανακηρύχτηκε Προσωρινή Ανάδοχος, 

 Την υπ’ αρίθμ. 50/29.10.2021 Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΑΔΑ: 6ΠΣΖ469Β7Δ-Ο61) με θέμα «Αποδοχή του Πρακτικού Αποσφράγισης – 
Ελέγχου – Δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ’ αρίθμ. 06/2021 (Αρ. Συστήματος 
133386) ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων 
ανάδειξης αναδόχου για την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στη 
διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», με την οποία η Ένωση Οικονομικών Φορέων 
ανακηρύχτηκε Οριστική Ανάδοχος, με ΚΗΜΔΗΣ( ΑΔΑΜ-21AWRD009728164). 

 Τον όρο υπ’ αριθμ. 2 του από 28/06/2021 Συμφωνητικού της Ένωσης Οικονομικών 
Φορέων περί τροποποίησης του αρχικού συμφωνητικού σε περίπτωση ορισμού της 
ως οριστικής αναδόχου, 

 Το από 7/12/2021 τροποποιημένο Συμφωνητικό Ένωσης Οικονομικών Φορέων 
μεταξύ των εταιρειών «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε» και «IT & KV Ε.Ε. – Τεχνική 
Εταιρεία Η/Μ» και «Θέρος - Κ. Γρηγοράτος & Συνεργάτες I.K.E.», οποίο και 
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ 

 την υπ’ αρίθμ. 10104/23.12.2021 Πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης,  

 την υπ’ αριθ. 830050/21-12-2021 εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 13.813,83 ευρώ, για την καλή εκτέλεση 
των όρων του παρόντος συμφωνητικού 
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Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ωρίμανση 
των διαδικασιών αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης δυσκολίας και 
εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή διοικητικής και κυρίως 
τεχνικής υποστήριξης υψηλής εξειδίκευσης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως προς την ωρίμανση των έργων αναβάθμισης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων Πάτρας, Ναυπλίου και Τρίπολης, καθώς και την υποστήριξη 
στην υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής 
τους και την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του 
άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από απόφαση του αρμόδιου εκτελεστικού 
οργάνου της, να παρατείνει μονομερώς την παρούσα σύμβαση, αναθέτοντας στο μέλος της 
ένωσης «BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε» την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης (δικαίωμα προαίρεσης).  

 Διοικητική υποστήριξη - Δράσεις συντονισμού του έργου  
 Υποστήριξη στην επίβλεψη των διαδικασιών ανάθεσης και κατασκευής του έργου 

του Ναυπλίου  
 Υποστήριξη για την υποβολή των κτηριακών έργων της Πάτρας και τη Τρίπολης σε 

χρηματοδοτικό εργαλείο  
I. Φάκελος χρηματοδότησης κτηριακών έργων Πάτρας   

II. Φάκελος χρηματοδότησης κτηριακών έργων Τρίπολης 
 
Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασιστεί, θα γίνει πριν τη λήξη της 
σύμβασης, δηλαδή πριν την παρέλευση των δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της, 
με έγγραφη δήλωσή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 139.829,78 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 112.765,95 €, ΦΠΑ: 
27.063,83€). 
Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα 
έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης, την προσφορά του Αναδόχου και τα 
από 28/06/2021 και 7/12/2021 συμφωνητικά της Ένωσης Οικονομικών Φορέων. 
 
Συγκεκριμένα : 

1. Τα Συμβαλλόμενα μέρη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων αναλαμβάνουν την από 
κοινού εκτέλεση της Σύμβασης και ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Η συμμετοχή κάθε μέλους της Ένωσης Οικονομικών Φορέων για την υλοποίηση του 
έργου, τόσο ως προς το φυσικό του αντικείμενο, όσο και ως προς το οικονομικό 
αντικείμενο αυτού αναλύονται ως ακολούθως, σε συνάρτηση με τα παραδοτέα τα 
οποία αναλαμβάνουν, και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της Ένωσης 
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Οικονομικών Φορέων, η οποία ανέρχεται σε 342.582,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (οικονομική προσφορά χωρίς ΦΠΑ: € 276.276,58, ΦΠΑ: 66.306,38€). 

 
i. Η εταιρεία «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε», αναφορικά με το κύριο αντικείμενο της 
σύμβασης, θα αναλάβει το μέρος του έργου που αφορά στην υλοποίηση των δράσεων: 
-  1. Α. «Υπηρεσίες Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης - Δράσεις συντονισμού του 
έργου», 
-  1. Β. «Τεχνική υποστήριξη-Δράσεις ωρίμανσης μελετών κτηριακών εγκαταστάσεων 
Ναυπλίου», 
-  1. Γ. «Τεχνική υποστήριξη-Δράσεις ωρίμανσης μελετών κτηριακών εγκαταστάσεων 
Πάτρας», 
-  1. Δ. «Τεχνική υποστήριξη-Δράσεις ωρίμανσης μελετών κτηριακών εγκαταστάσεων 
Τρίπολης». 
 
Η αμοιβή που θα τιμολογηθεί από την εταιρεία «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε.» για τις 
υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 
211.276,58€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 261.982,96€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης, από την Αναθέτουσα Αρχή, του δικαιώματος προαίρεσης του 
συμβατικού αντικειμένου, η εταιρεία «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε» θα αναλάβει εξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών, ήτοι των 
δράσεων: 
-  2. Α. «Διοικητική υποστήριξη – Δράσεις συντονισμού», 
-  2. Β. «Υποστήριξη στην επίβλεψη των διαδικασιών ανάθεσης και κατασκευής του έργου 
του Ναυπλίου» και 
-  2.Γ. «Υποστήριξη για την υποβολή των κτηριακών έργων της Πάτρας και της Τρίπολης σε 
χρηματοδοτικό εργαλείο». 
 
Η αμοιβή που θα τιμολογηθεί από την εταιρεία «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε.» για τις 
υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων του δικαιώματος 
προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 107.127,65€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο 
ποσό των 132.838,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
ii.  Η εταιρεία «IT & KV Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία Η/Μ» θα συμμετάσχει στην υλοποίηση 
μέρους των παραδοτέων: 
-  Π.1.Γ.2. «Τεχνική έκθεση ενεργειακής και στατικής αξιολόγησης των εγκαταστάσεων», 
-  Π.1.Γ.4. «Τεχνική Έκθεση λειτουργικού σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», 
-  Π.1.Γ.5. «Τεχνική έκθεση ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ» για τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις της Πάτρας. 
Η αμοιβή που θα τιμολογηθεί από την εταιρεία «IT & KV Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία Η/Μ» για 
τις υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων, του κύριου 
αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 43.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
iii.  Η εταιρεία «Θέρος - Κ. Γρηγοράτος & Συνεργάτες I.K.E.» θα συμμετάσχει στην 
υλοποίηση μέρους των Παραδοτέων: 
-  Π.1.Γ.3. και Π.1.Δ.3. «Τεχνική έκθεση εξειδίκευσης αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων» για τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις Πάτρας και Τρίπολης, αντίστοιχα. 
Η αμοιβή που θα τιμολογηθεί από την εταιρεία «Θέρος - Κ. Γρηγοράτος & Συνεργάτες 
I.K.E.» για τις υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων 
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ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 
37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν και να 
εφαρμόζονται οι όροι του από 28.6.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρόντος. 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. : 0000-0400-0410, 0412 σε 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2783/23-04-2021 
πρωτογενές αίτημα(ΚΗΜΔΗΣ-21REQ008522219) προμήθειας αγαθού ή παρεχόμενης 
υπηρεσίας και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2784/23-04-2021 αίτημα προέγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης (ΚΗΜΔΗΣ-21REQ008522219) για σύναψη σύμβασης για τα οικονομικά έτη 
2022-2023 του Φορέα για τα οποία έχει εκδοθεί η υπ αρ. 191 /11-5-2021 Α.Α.Υ. (ΚΗΜΔΗΣ- 
21REQ0085576). 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης  

 
3.1. Δυνάμει του άρθρου 6.2 (παρ. 6.2.1) της Διακήρυξης, η διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  
 
3.2. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, 
η σύμβαση θα παραταθεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, αναθέτοντάς του 
με τους ίδιους όρους την εκτέλεση των υπηρεσιών που περιεγράφηκαν ανωτέρω στο 
Άρθρο 1 της παρούσης. Το εν λόγω εδάφιο αφορά μόνο το μέλος της Ένωσης «BREAK EVEN 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε». 
 
3.3. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  
 
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί 
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 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, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
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εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. 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. 
 
 
 

Άρθρο 5 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 276.276,58 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 
  
5.2. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, από την Αναθέτουσα Αρχή, του δικαιώματος προαίρεσης 
του συμβατικού αντικειμένου, η εταιρεία «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε» θα αναλάβει εξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών, το   
συμβατικό τίμημα του οποίου ανέρχεται σε 107.127,65 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
5.3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της 
Διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με την εξειδίκευση αυτού, με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης, από την Αναθέτουσα Αρχή, του δικαιώματος προαίρεσης, η 
πληρωμή της «Break Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. 
 
5.4. Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ.5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για την καταβολή της 
αμοιβής, κάθε μέλος της Αναδόχου ένωσης θα εκδίδει χωριστό Τιμολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών για το μέρος της οικείας καταβολής που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής 
του στην ένωση, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 του από 7/12/2021 
τροποποιητικό συμφωνητικό της ένωσης οικονομικών φορέων. 
 
5.5. 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 
των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  
έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.  
 
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 του Δημοσίου, 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 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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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% 
 
5.6. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
5.7. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της 
αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να 
λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και 
την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό 
πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του 
ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς 
να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των 
οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 
 
 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

 
Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υπηρεσιών υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της Διακήρυξης και δεν 
εφαρμόζεται. 
 

 
Άρθρο 7 

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής 
υπηρεσιών 

 
7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με 
τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. Ειδικότερα: 
 
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα 
παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.3 της Διακήρυξης. Μη 
εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο 
επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της Διακήρυξης.   
 
7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, 
υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της 
Διακήρυξης.   
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7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την 
επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της 
Διακήρυξης.  
 
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και 
την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία 
δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που 
δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 

Άρθρο 8 
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 

 
8.1. 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. 
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
8.3. 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 του όρου 9 της 
παρούσας σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 9 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

 
9.1. Ο Ανάδοχος 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 ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 
 
9.2. 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 
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σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 
της Διακήρυξης. 
 
 

 
Άρθρο 10 

Υπεργολαβία 
 
10.1.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 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.  
 
10.2.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. 
 
 

 
Άρθρο 11 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 
11.1.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 του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης. 
Ειδικότερα η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα μετά από απόφαση του αρμόδιου 
εκτελεστικού οργάνου της, να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με 
τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, αναθέτοντάς του με τους 
ίδιους όρους την εκτέλεση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 
(Παράρτημα Ι). Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα αφορά 
μόνο το μέλος της Ένωσης «Break Even Συμβουλευτική ΙΚΕ», και θα γίνει πριν τη λήξη της 
σύμβασης, δηλαδή πριν την παρέλευση των δεκαοχτώ (18) μηνών από την υπογραφή της, 
με έγγραφη δήλωσή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της προαίρεσης ανέρχεται σε 107.127,65 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
11.2. 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. 
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Άρθρο 12 
Ανωτέρα Βία 

 
12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
12.2.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 13 
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.  

 
 

Άρθρο 14 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της 
Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 
Άρθρο 15 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
 
15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της 
Σύμβασης.   
 
15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής 
υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί 
να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες 
συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
 
15.3. 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 
σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  
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Άρθρο 16 
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 
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. 
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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: nikiplos@go.uop.gr /τηλ 2721065118). 
 
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.  
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Άρθρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

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

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΩΣΗ 

                                                           

 

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                           Για την «BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 

 

Για την «IT & KV Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Μ» 

ΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                           

                                                                         

 

                                                             Για την «ΘΕΡΟΣ - Κ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I.K.E.»                                   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου Ένωσης         

Α/Α Παραδοτέου Αμοιβή 
Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ Αμοιβή με 
ΦΠΑ 

Φορείς 
Υλοποίησης 

Διάρκεια Υποβολής 

Παραδοτέο 1.Α.1.: 
Τεχνική έκθεση 

αποτύπωσης 
υφιστάμενης 

κατάστασης των 
κτηριακών 

εγκαταστάσεων και 
σύγκρισης με τα 

εγκεκριμένα 
κτιριολογικά 

προγράμματα 

29.000,00 € 6.960,00 € 35.960,00 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 3 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Α.2.: 
Τριμηνιαίες εκθέσεις 
ενεργειών ωρίμανσης 

27.382,98 € 6.571,91 € 33.954,89 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

1η Υποβολή: 6ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

2η Υποβολή: 9ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

3η Υποβολή: 12ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

4η Υποβολή: 15ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

5η Υποβολή: 18ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Β.1.: 
Επικαιροποιημένα 

τεύχη 

11.276,60 € 2.706,38 € 13.982,98 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 5 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Γ.1.: 
Τεχνική έκθεση για τη 

σύνταξη ή/και 
επικαιροποίηση 
τοπογραφικών 
στοιχείων και 

δεδομένων 

15.659,57 € 3.758,30 € 19.417,87 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 3 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Γ.2.: 
Τεχνική έκθεση 
ενεργειακής και 

στατικής αξιολόγησης 
των εγκαταστάσεων 

7.000,00 € 1.680,00 € 8.680,00 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 5 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

7.000,00 € 1.680,00 € 8.680,00 € IT & KV Ε.Ε. 

Παραδοτέο 1.Γ.3.: 
Τεχνική έκθεση 

εξειδίκευσης 
αρχιτεκτονικών 
παρεμβάσεων 

10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00 € ΘΕΡΟΣ - Κ. 
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
I.K.E. 

έως 9 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 
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Παραδοτέο 1.Γ.4.: 
Τεχνική έκθεση 

σχεδιασμού 
ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού 

23.990,43 € 5.757,70 € 29.748,13 € IT & KV Ε.Ε. έως 13 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Γ.5.: 
Τεχνική έκθεση 

ενεργειακής απόδοσης 
κατά ΚΕΝΑΚ 

4.009,57 € 962,30 € 4.971,87 € IT & KV Ε.Ε. έως 16 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Δ.1.: 
Τεχνική έκθεση για τη 

σύνταξη ή/και 
επικαιροποίηση 
τοπογραφικών 
στοιχείων και 

δεδομένων 

38.152,48 € 9.156,60 € 47.309,08 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Δ.2.: 
Τεχνικές εκθέσεις 

στατικής και 
ενεργειακής 

αξιολόγησης των 
εγκαταστάσεων 

33.152,48 € 7.956,60 € 41.109,08 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 8 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Δ.3.: 
Τεχνική έκθεση 

εξειδίκευσης 
αρχιτεκτονικών 
παρεμβάσεων 

20.000,00 € 4.800,00 € 24.800,00 € ΘΕΡΟΣ - Κ. 
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
I.K.E. 

έως 12 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Δ.4.: 
Τεχνική έκθεση 

σχεδιασμού 
ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού 

34.652,48 € 8.316,60 € 42.969,08 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 15 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παραδοτέο 1.Δ.5.: 
Τεχνική έκθεση 

ενεργειακής απόδοσης 
κατά ΚΕΝΑΚ 

15.000,00 € 3.600,00 € 18.600,00 € Break Even 
Συμβουλευτική 

ΙΚΕ 

έως 18 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 276.276,58 € 66.306,38 € 342.582,96 €   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής Δικαιώματος Προαίρεσης 

Α/Α Παραδοτέου Αμοιβή Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Αμοιβή με ΦΠΑ Διάρκεια 
Υποβολής 

Παραδοτέο 
2.Α.1.: 

Τριμηνιαίες 
εκθέσεις 

ενεργειών 
ωρίμανσης 

28.191,49 € 6.765,96 € 34.957,44 € 1η Υποβολή: 3ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

2η Υποβολή: 6ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

3η Υποβολή: 9ο 
μήνααπό την 

ενεργοποίηση 
του δικαιώματος 

προαίρεσης 
4η Υποβολή: 12ο 

μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

Παραδοτέο 
2.Β.1.: Σχέδιο 
ενεργειών για 

την παροχή 
υπηρεσιών 

υποστήριξης 

8.457,45 € 2.029,79 € 10.487,23 € έως 3 μήνες από 
την 

ενεργοποίηση 
του δικαιώματος 

προαίρεσης 

 

 

Παραδοτέο 
2.Β.2.: 

Τριμηνιαίες 
εκθέσεις 

προόδου της 
κατασκευής του 

έργου 

                   

 

 

25.372,34 €  

      

 

 

6.089,36 €  

       

 

 

31.461,70 €  

1η Υποβολή: 6ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

2η Υποβολή: 9ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

3η Υποβολή: 12ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 
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Παραδοτέο 
2.Γ.1.: 

Ενημερωτικά 
Δελτία 

Αξιολόγησης 
Δυνατοτήτων 

Χρηματοδότησης 

18.042,55 € 4.330,21 € 22.372,76 € 1η Υποβολή: 2ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

2η Υποβολή: 7ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

Παραδοτέο 
2.Γ.2.: Φάκελοι 

χρηματοδότησης 
και δράσεις 
ωρίμανσης 
Πράξεων 

18.042,55 € 4.330,21 € 22.372,76 € 1η Υποβολή: 8ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

2η Υποβολή: 10ο 
μήνα από την 
ενεργοποίηση 

του δικαιώματος 
προαίρεσης 

Παραδοτέο 
2.Γ.3.: Τελική 

Έκθεση 
Απολογισμού 
των ενεργειών 

του συμβούλου 

9.021,28 € 2.165,11 € 11.186,38 € έως 12 μήνες 
από την 

ενεργοποίηση 
του δικαιώματος 

προαίρεσης 

  107.127,65 € 25.710,64 € 132.838,29 €   
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