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ΑΝΑΡΤΗΤEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, 22/12/2022 

Αρ. πρωτ. 10446

 ΣΥΜΒΑΣΗ

                                                                                                            

Συντήρηση των εφαρµογών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού του Πανεπιστηµίου

Πελοποννήσου για το Οικονοµικό Έτος 2023

Στην Τρίπολη σήµερα στις 22 Δεκεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη µεταξύ:

Α. Του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό Ερυθρού

Σταυρού 28  &  Καρυωτάκη,  Τ.Κ.  22100,  µε  Α.Φ.Μ.:  099727226,  Δ.Ο.Υ.  Τρίπολης,  και  νόµιµα

εκπροσωπείται  από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,  Καθηγητή Αθανάσιο

Κατσή (δυνάµει του ΦΕΚ 1175/17-12-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Εκλογής Πρύτανη) και το οποίο θα

αποκαλείται στη συνέχεια της σύµβασης αυτής «Αγοραστής», και
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Β.  Της Εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, µε τον

διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ  Α.Ε.», Αδριανείου 29, - Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525, Τηλ.: 210-6705000,

Α.Φ.Μ.– 094359854,  Δ.Ο.Υ.- ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. Ανυφαντάκη

Βασίλειο του Αποστόλου σύµφωνα µε το υπ. Αριθµ.  1990868.2939459/14-10-2022 αναλυτικό

πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο εξής καλούµενη "ο Προµηθευτής"

Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τµηµάτων αυτού»,

όπως ισχύει σήµερα.

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών

του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-

2010 τ.Α΄) «Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη»

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων

στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραµµα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».

5. Το υπ΄αριθµ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

6. Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθορισµός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και

καθορισµός τοµέα ευθύνης και επιµέρους αρµοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων.

7. Την υπ’ αριθµ. 8600/27-10-2022 Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑM:22REQ011509809)

για το οικονοµικό έτος 2022

8. Την υπ’αριθµ. 8985/10-11-2022 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης µε ΑΔΑ:

ΨΓΨ9469Β7Δ-ΜΗΩ,  ΑΑΥ 547/10-11-2022

9. Την υπ’αριθµ. 8885/7-11-2022 Απόφαση Πρύτανη  µε ΑΔΑ: ΨΠ22469Β7Δ-Η9Τ, ΑΔΑΜ:

22REQ011610813 περί έγκρισης σκοπιµότητας πραγµατοποίησης αιτήµατος προέγκρισης

ανάληψης υποχρέωσης για σύναψη σύµβασης µε θέµα τη συντήρηση των εφαρµογών

µισθοδοσίας και διαχείρισης Προσωπικού για το οικονοµικό έτος 2023.
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10. Την  από  εισήγηση  16/11/2022  µε  θέµα:  Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης για

τη συντήρηση των εφαρµογών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού για το οικονοµικό

έτος 2023

11. Την υπ’αριθµ. 24/24-11-2022 απόφαση Πρύτανη µε ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Β7Δ-Ε6Χ περί  έγκρισης

προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση

12. Την υπ’αριθµ. 9650/28-11-2022 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση µε ΑΔΑΜ: 22PROC011691186

13. Tην υπ’αριθµ. 9823/02-12-2022 πρόσκληση στην αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης

14. Την υπ’αριθµ. 9786/01-12-2022 Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας µαζί µε την Δήλωση

Αποκλειστικότητας - έγγραφο της εταιρείας µε το οποίο βεβαιώνει ότι τα πνευµατικά

δικαιώµατα της εφαρµογής µισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού ανήκουν στην εταιρεία

µε την επωνυµία «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.».

15. Το  από  07-12-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης

σύµφωνα µε το οποίο τα δικαιολογητικά της εταιρείας ΙΛΥΔΑ κρίθηκαν πλήρη και

σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. 

16. Την υπ’αριθµ. 10048/08-12-2022 Απόφαση  Πρύτανη µε ΑΔΑ:ΡΛΖ8469Β7Δ-7ΕΔ, ΑΔΑΜ:

22AWRD011772672 µε θέµα τη σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία ”ΙΛΥΔΑ ΑΕ” που αφορά τη

συντήρηση εφαρµογών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού για το οικονοµικό  έτος 2023 

17. Την  υπ΄αρίθµ.  1/7/21.12.2022  Απόφαση  Συµβουλίου  Διοίκησης  µε  θέµα  την  έγκριση  του

περιεχοµένου  σύµβασης  για  τη  συντήρηση  των  εφαρµογών  Μισθοδοσίας  και  Διαχείρισης

Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για το οικονοµικό έτος 2023

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύµβαση ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την συντήρηση της Εφαρµογής

Διαχείρισης Προσωπικού και Εφαρµογής Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού και του

Τµήµατος Μισθοδοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου σύµφωνα µε τις υπ.
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αριθµ. 9786/01- 12-2022 Προσφορά της εταιρείας.

Υπηρεσίες Συντήρησης Ποσότητα Τιµή

Ετήσιο συµβόλαιο συντήρησης

Εφαρµογής Μισθοδοσίας

1 2.100 €

Ετήσιο συµβόλαιο συντήρησης

Εφαρµογής Διαχείρισης Προσωπικού

1 3.500 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 5.600€

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% 6.944€

Η εν λόγω σύµβαση θα υλοποιηθεί µε βάση τους όρους της παρούσας, που τη διέπουν, τις

διατάξεις της  ισχύουσας  νοµοθεσίας  και  τα  ισχύοντα  σύµφωνα  µε  τις  διαδικασίες  των

αρµοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 8920/22-11-2021 Προσφορά της εταιρείας

Η IΛΥΔΑ στα πλαίσια των υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης , θα παρέχει:

• Αποκατάσταση προβλήµατος του Λογισµικού ή εύρεση εναλλακτικής λύσης εντός

σαράντα οκτώ (48) το πολύ ωρών από τη λήψη της, εκ µέρους του Ιδρύµατος ειδοποίησης,

για όσα προβλήµατα επηρεάζουν άµεσα την οµαλή, απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία

των υπηρεσιών του Ιδρύµατος

• Τις  αναγκαίες  τροποποιήσεις  στις  εφαρµογές  Λογισµικού  λόγω  αλλαγών  στην  ισχύουσα

νοµοθεσία. Οι αλλαγές αυτές θα ολοκληρώνονται έγκαιρα, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής

χρόνος για την εντατική δοκιµαστική τους λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος των.

• Αποστολή και εγκατάσταση (σε δοκιµαστική παράλληλη λειτουργία) βελτιωµένων εκδόσεων

των Εφαρµογών κατά την στιγµή που είναι διαθέσιµες από την IΛΥΔΑ, που θα ενσωµατώνουν

τροποποιήσεις που οφείλονται σε αλλαγή νοµοθεσίας ή/και σε επίλυση των προβληµάτων του

Λογισµικού.

• Εξυπακούεται ότι η οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση Λογισµικού θα γίνεται σε από κοινού
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συµφωνούµενο χρόνο και µε τρόπο που δεν θα επηρεάζει την απρόσκοπτη παραγωγική

λειτουργία των Εφαρµογών.

• Αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήµατος ή δυσλειτουργίας διαπιστωθεί από κοινού

ότι παρουσιάστηκε, µετά από την εγκατάσταση νέων ή/και βελτιωτικών εκδόσεων του

Λογισµικού.

• Τηλεφωνική  υποστήριξη  για  θέµατα  που  αφορούν  το  Λογισµικό  (09:00  έως  17:00  κάθε

εργάσιµης ηµέρας).

• Εκπαίδευση του προσωπικού στον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος, όπου και όταν

αυτό απαιτείται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ KAI THΣ ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

• Το  Ίδρυµα  οφείλει  να  ειδοποιεί  την  IΛΥΔΑ  για  προβλήµατα  που  παρουσιάζει  το

υποστηριζόµενο Λογισµικό µέσω fax & e-mail, στα οποία θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το

εµφανιζόµενο  πρόβληµα και ο βαθµός επίπτωσής του στην οµαλή, απρόσκοπτη και

αξιόπιστη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.

• Η IΛΥΔΑ Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει µε το Ίδρυµα εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη

λήψη  της σχετικής ειδοποίησης προβλήµατος (της τρέχουσας ή της επόµενης το πολύ

ηµέρας) και να συνεννοηθεί µε τον αρµόδιο υπάλληλο του Ιδρύµατος, για τον τρόπο

αντιµετώπισής του.

• Το  Ίδρυµα  υποχρεούται  να  διαθέσει  στην  IΛΥΔΑ  απρόσκοπτα  το  Υπολογιστικό  και

Λογισµικό περιβάλλον, προκειµένου να προβεί αυτή στη διερεύνηση και αποκατάσταση του

προβλήµατος που έχει αναφερθεί, καθώς και το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του

Ιδρύµατος που απαιτείται  για  τον  έλεγχο  της  αποκατάστασης.  Καθυστέρηση,

δικαιολογείται  µόνο  στην  περίπτωση  που  τα συστήµατα  αυτά  ή  το  προσωπικό

απασχολούνται  για  διεκπεραίωση  επείγουσας  παραγωγικής λειτουργίας  (π.χ. έκδοση

µισθοδοσίας).

• Η αποκατάσταση τυχόν σοβαρών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών του Λογισµικού που
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θα προκύψουν  από  επέµβαση  προσωπικού  του  το  Ιδρύµατος  ,  πέραν των οδηγιών της

IΛΥΔΑ Α.Ε. και της συµφωνηµένης ανάλυσης, θα κοστολογείται χωριστά και θα βαρύνει το

Ίδρυµα .

• Οι οποιεσδήποτε αλλαγές και επεµβάσεις εκ µέρους της IΛΥΔΑ στο Λογισµικό, θα

γίνονται πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και σε συνεννόηση µε το αρµόδιο

προσωπικό.

• Η IΛΥΔΑ θα αποστέλλει στο Ίδρυµα την οµάδα υποστήριξης, η οποία θα επιλαµβάνεται

των προβληµάτων που εµφανίζονται.

• Σε περίπτωση που ζητηθεί  εκ µέρους του το Ίδρυµα η κατασκευή πρόσθετων Λογισµικών

ενοτήτων που θα λειτουργούν συµπληρωµατικά στις υπάρχουσες ή η παροχή πρόσθετης

εκπαίδευσης  σε προσωπικό  του  Ιδρύµατος,  η  IΛΥΔΑ  οφείλει  να  ανταποκριθεί  και  στα

πλαίσια  των  υπηρεσιών  που προσφέρει προς τους πελάτες της να καταθέσει σχετική

τεχνικο-οικονοµική προσφορά.

• Οποιαδήποτε υπηρεσία και παροχή δεν περιλαµβάνεται ή δεν προβλέπεται στην

παρούσα σύµβαση, θεωρείται πρόσθετη και αποτελεί αντικείµενο νέας συµφωνίας, που θα

τιµολογείται χωριστά.

• Σε περίπτωση που το Ίδρυµα δεν εκπληρώνει τις από την παρούσα απορρέουσες υποχρεώσεις

του συµπεριλαµβανοµένης  της  καθυστέρησης  πληρωµής  της  IΛΥΔΑ  αναιτίως,  τότε  η

IΛΥΔΑ έχει το δικαίωµα µε τεκµηριωµένη έγγραφη κοινοποίηση να καταγγείλει µονοµερώς

αυτή τη σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 3 –ΤΙΜΗΜΑ

Το τίµηµα για την  υλοποίηση του  αντικειµένου της παρούσας ανέρχεται  στο ποσό των έξι

χιλιάδων εννιακοσίων  σαράντα  τεσσάρων  ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.  24%

(6.944,00€) ,  ήτοι 5.600,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αναγράφεται στην

οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για το οικονοµικό  έτος  2023,  ΚΑΕ:  0426  «Αµοιβές  ιδιωτικών
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γραφείων  για  εκτέλεση  µηχανογραφικών εργασιών», CPV-72267100-0 Συντήρηση λογισµικού

τεχνολογίας των πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύµβασης είναι ένα (1) έτος από 1/1/2023 έως 31/12/2023.

                                                                                                                                        

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωµή θα γίνει µετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής

παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και µε την προσκόµιση των νοµίµων

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, µε χρηµατικά εντάλµατα που

θα εκδοθούν στο όνοµα του προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα από

θεώρηση αυτών από    την  αρµόδια    Υπηρεσία    του  Πανεπιστηµίου  Πελοποννήσου.  Το

συµφωνηµένο   τίµηµα θα καταβληθεί   σε   Ευρώ (€). Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και

λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)

και τις τροποποιήσεις αυτού.

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόµιµες κρατήσεις και

γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά

τέλη  δασµοί, φόροι,  µεταφορικά  και  λοιπές  δηµοσιονοµικές  επιβαρύνσεις ή  άλλες

επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προµηθευτή.

Η πληρωµή του Συµβολαίου Συντήρησης (Σ.Σ.) θα γίνει σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται µε δικά του έξοδα να παραδώσει ή να εκτελέσει τα

αναφερόµενα στον πρώτο συµβαλλόµενο στο χώρο που θα του υποδείξουν οι  αρµόδιες

υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται να

ειδοποιήσει την αρµόδια υπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από

την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη ή την παροχή υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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Ο  Προµηθευτής  υποχρεούται  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  που

αναγράφονται στην παρούσα (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), και τους

όρους της προσφοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης µε υπαιτιότητα

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συµβαλλοµένων.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν

από αυτή τη Σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την σύµφωνη

γνώµη του Αγοραστή που παρέχεται µόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας

βίας.

Η  απόδειξη  της  ανωτέρας  βίας  βαρύνει  αυτόν  που  την  επικαλείται. Ως περιπτώσεις

ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1) Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του

καταστήµατος του αναδόχου,

(2) Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου,

(3) Πληµµύρα

(4) Σεισµός,

(5) Πόλεµος.

Ο  ανάδοχος,  επικαλούµενος  υπαγωγή  της  αδυναµίας  εκπλήρωσης  υποχρεώσεών  του  σε
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γεγονός  που εµπίπτει στην  προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και

επικαλεστεί 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 υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του

σχετικού αιτήµατος του αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας

τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από

την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 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.
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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.

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).
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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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ΑΡΘΡΟ 12-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προµηθευτής και το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα

όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της

σύµβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριµένα τα

Δικαστήρια της Τρίπολης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να

προβλεφθεί  στη  Σύµβαση  προσφυγή  των  συµβαλλοµένων,  αντί  στα  Δικαστήρια,  σε

διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους

συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια  συµφωνία,  η  αρµοδιότητα  για  την  επίλυση  της

διαφοράς  ανήκει  στα  Ελληνικά  Δικαστήρια, κατά τα οριζόµενα στην  παραπάνω

παράγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου   
Ο Πρύτανης

 Για την Εταιρεία
Ο νόµιµος εκπρόσωπος

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

              

Ανυφαντάκης Βασίλειος 
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