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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
▪ Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία ………….. που εδρεύει στο …………… και έχει ΑΦΜ
……………… της Δ.Ο.Υ. …………………… (εφεξής η «Εταιρία»).
▪ Η Εταιρία υποβάλλει προς την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. την από ……………… πρότασή της στο πλαίσιο της από 31.05.2021
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης
θεατών/ επισκεπτών στο ΚΠΙΣΝ, ως ορίζονται αναλυτικώς στη Σύμβαση.
▪ Η υποβολή της εν λόγω προσφοράς της Εταιρίας έχει νομίμως εγκριθεί από τα διοικητικά της όργανα
σύμφωνα με τα καταστατικά της κείμενα και το νόμο.
▪ Πληρούνται για την Εταιρία όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω από
31.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

▪ Δεν έχω καταδικαστεί στα αδικήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV (B)(1)(α) της ως άνω Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
▪ Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβάλλει η Εταιρία με την από …………. προσφορά της είναι γνήσια
και αληθή.
▪ Η Εταιρία έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων που εμπεριέχονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, τους οποίους δεσμεύεται να τηρεί, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία: ……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
ή την δηλούσα.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα την ………2021, ημέρα …………., μεταξύ:
ΑΦΕΝΟΣ:

(1)

………………. (εφεξής «ο Πάροχος»)

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ:

(2)

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Λεωφ.
Συγγρού 364, TK: 17674, Καλλιθέα Αττικής με Α.Φ.Μ. 998092132
της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά νομίμως εκπροσωπούμενης για την
υπογραφή της παρούσας από την κα. Έλλη Ανδριοπούλου του
Μιλτιάδη (στο εξής αναφερόμενη ως «ΚΠΙΣΝ Α.Ε.»)
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και ο Πάροχος εφεξής θα αποκαλούνται συλλογικώς
«τα Μέρη» και έκαστος χωριστά «το Μέρος».

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1 Με έναρξη την …………..(εφεξής «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ο Πάροχος θα παρέχει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. τις
υπηρεσίες του και συγκεκριμένα υπηρεσίες ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών (εφεξής οι
«Υπηρεσίες») όπως εκτίθενται στο Παράρτημα Α για την υποστήριξη εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στις
εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «ΚΠΙΣΝ») κατά τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας και για τις οποίες η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. επιθυμεί την παροχή των Υπηρεσιών από τον Πάροχο ενημερώνοντάς τον
σχετικά σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω προβλεπόμενα (εφεξής αναφερόμενες συλλήβδην ως οι «Εκδηλώσεις»
και η κάθε μία ξεχωριστά αναφερόμενη ως η «Εκδήλωση»).
Ρητά συμφωνείται ότι πέραν των περιγραφόμενων στην παρούσα Υπηρεσιών, ο Πάροχος δεν θα προβαίνει σε
οιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συνεπάγεται κόστος για την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. επί έγγραφης προσφοράς του Παρόχου, με συγκεκριμένη κοστολόγηση για τις
προτεινόμενες ενέργειες.
1.2 Σε περίπτωση που η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας επιθυμεί να συνεργαστεί με τον Πάροχο
για κάποια Εκδήλωση, θα ειδοποιεί εγγράφως τον Πάροχο για την εν λόγω Εκδήλωση δύο (2) εβδομάδες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής της Εκδήλωσης ενημερώνοντάς τον για τον χρόνο έναρξης της Εκδήλωσης, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με την Εκδήλωση και τη διάρκεια αυτής, για τον αριθμό προσωπικού που θα απαιτηθεί καθώς
και τις ώρες απασχόλησής τους. Κατόπιν τέτοιας ενημέρωσης ο Πάροχος υποχρεούται να παράσχει τις Υπηρεσίες

στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Ο Πάροχος συμφωνεί και αποδέχεται ρητά το ενδεχόμενο
να υπάρχουν και Εκδηλώσεις για τις οποίες η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα τον ειδοποιεί εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου
των δύο (2) εβδομάδων πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Εκδήλωσης, ο δε Πάροχος οφείλει και σε αυτήν την
περίπτωση να ανταποκρίνεται προσηκόντως, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
1.3 Οι Εκδηλώσεις διοργανώνονται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Το σύστημα κρατήσεων για συμμετοχή στις Εκδηλώσεις
ελέγχεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., η οποία αποφασίζει μόνη αυτή κατά την απόλυτη κρίση της για όποιο ζήτημα αφορά
τη συμμετοχή του κοινού στις Εκδηλώσεις. Ο Πάροχος δεν μπορεί να περιορίζει τη συμμετοχή κάποιας κατηγορίας
ή ομάδας κοινού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Κατά την πραγματοποίηση των
Εκδηλώσεων η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δικαιούται να δίνει στον Πάροχο οδηγίες για την παροχή των Υπηρεσιών και ο Πάροχος
υποχρεούται να τις ακολουθεί.
1.4. Ειδικότερα, οι οδηγίες σχετικά με τους κανονισμούς ταξιθέτησης/ εξυπηρέτησης επισκεπτών, καθώς και όλες
τις υπηρεσίες που υπάγονται σε κατηγορίες spectator services θα ορίζονται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
1.5 Ο Πάροχος θα δίνει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναφορές που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τυχόν προβλήματα που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πάροχος θα παρέχει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
πληροφορίες, συμβουλές και αναφορές, όπως συνηθίζεται, ενδεικτικώς διά αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων
και δια ζώσης σε μηνιαία βάση για την επίτευξη των σκοπών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση. Για την
επίτευξη των σκοπών της παρούσας ο Πάροχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αλλά και τους
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της κάθε είδους. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος για κάθε ζήτημα που αφορά την
εκτέλεση της παρούσας θα αναφέρεται και θα απευθύνεται μόνο στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και θα ακολουθεί τις οδηγίες
αυτής. Περαιτέρω ειδικά ως προς τη διαχείριση κρίσεων κατά την παροχή των Υπηρεσιών, ο Πάροχος δεσμεύεται
να συμβουλεύεται αποκλειστικά την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και προτού προβεί σε εφαρμογή οποιωνδήποτε στρατηγικών
διαχείρισης κοινού και να επικοινωνεί άμεσα με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για κάθε πρόβλημα
που προκύπτει κατά την παροχή των Υπηρεσιών.
1.6. Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο έργου (project manager) και υπεύθυνο
επικοινωνίας ο οποίος θα είναι διαθέσιμος καθ’ όλες τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα προσφέρονται οι
Υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2.1 Για τον προσδιορισμό της αμοιβής του Παρόχου για τις Υπηρεσίες που θα παρέχει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για κάθε
Εκδήλωση ο Πάροχος υποχρεούται για κάθε Εκδήλωση να καταθέτει προσφορά βάσει του τιμοκαταλόγου που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα πρέπει να
εγκρίνεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
2.2 Ο Πάροχος θα εκδίδει τιμολόγιο στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα για τις Υπηρεσίες που
παρείχε στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. κατά τον μήνα που παρήλθε. ‘Έκαστο τιμολόγιο θα είναι πληρωτέο εντός 45 ημερών από
την αποδεδειγμένη παραλαβή του από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

2.3 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η ως άνω αμοιβή με βάση τον συμφωνηθέντα τιμοκατάλογο που
προσαρτάται στο Παράρτημα Β είναι δίκαιη και εύλογη και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή.
Περαιτέρω, ρητά συμφωνείται ότι ο Πάροχος δεν δικαιούται να λάβει από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. οποιοδήποτε επιπλέον
ποσό ως αντάλλαγμα για τις Υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παρέχει με την παρούσα. Ως εκ τούτου οι
συμβαλλόμενοι ρητά συμφωνούν ότι η ως άνω αμοιβή περιλαμβάνει, πέραν από την αμοιβή του Παρόχου για την
εκτέλεση της παρούσας, κάθε και όλα τα τυχόν έξοδα/δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας
(όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάθε και όλες τις δαπάνες που αφορούν τη χρήση ή/και συντήρηση του
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο Πάροχος, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις αμοιβές πάσης φύσεως συνεργατών ή/
και υπεργολάβων ή/και εργαζομένων που θα χρησιμοποιήσει ο Πάροχος για την εκτέλεση της παρούσας).
2.4 Οι κάθε είδους φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη ή άλλη εισφορά η οποία σχετίζεται
με την λήψη της αμοιβής για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Πάροχο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται ότι:
(α) διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα συναφή με αυτά των Υπηρεσιών και είναι σε θέση να εκτελέσει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμφωνα με τα υψηλά δεδομένα ποιότητας που θέτει η ΚΠΙΣΝ Α.Ε.,
(β) έχει εξαιρετική γνώση και εμπειρία των απαιτούμενων προφυλάξεων και διαδικασιών ασφάλειας,
(γ) δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία, γραπτή ή προφορική, αντίθετη ή σε σύγκρουση με την παρούσα
Σύμβαση,
(δ) έχει πλήρη εξουσία να συνάψει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το νόμο, και
(ε) ότι είναι εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως κατά το ελληνικό δίκαιο, δεν υφίσταται
οποιαδήποτε απόφαση και δεν εκκρεμεί εναντίον του οποιαδήποτε αίτηση που να δύναται να επηρεάσει την
ύπαρξη ή τη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο (όπως ενδεικτικά απόφαση ή αίτηση περί λύσης της εταιρείας,
αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση, διορισμό διαχειριστή και τα συναφή) και έχει πλήρη εξουσία να προβεί στη
σύναψη της παρούσας Σύμβασης χωρίς να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, και ότι
(στ) έχει λάβει γνώση της από 31.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υπηρεσίες ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών στο ΚΠΙΣΝ, έχει διαβάσει τους όρους και
προβλέψεις αυτής και συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με αυτούς τους όρους και προβλέψεις.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.1 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
i.
Να παρέχει τις Υπηρεσίες κατά τα υψηλότερα δεδομένα του επαγγέλματος. Ο Πάροχος θα παρέχει τις
Υπηρεσίες του με βάση τα πλέον υψηλά δεδομένα ποιότητας που θέτει η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Η συμμόρφωση με τα
δεδομένα αυτά, δεδομένου του σκοπού της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., είναι κεφαλαιώδους σημασίας και ουσιώδης όρος
της παρούσας Σύμβασης. Ειδικά ορίζεται ότι η ταχεία και ποιοτική ανταπόκριση του Παρόχου στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και η συμμόρφωση με την φιλοσοφία, αρχές και
πολιτικές της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αποτελούν ουσιώδη όρο της Σύμβασης.
ii.
Να παρέχει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.

ix.

x.

xi.
xii.
xiii.

Να μη χρησιμοποιεί τις υποδομές και εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν ρητώς
προβλέπεται στην παρούσα ή συμφωνηθεί ειδικώς εγγράφως μεταξύ των Μερών.
Να αντιμετωπίζει τους χώρους ΚΠΙΣΝ με σεβασμό και προσοχή και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε
τροποποίηση των χώρων (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εξοπλισμού, διαφημιστικών ενδείξεων,
επίπλων κ.λ.π.) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
Να τηρεί τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., όπως αυτοί θα ισχύουν ή/και θα
του κοινοποιούνται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. (επικοινωνία, κανονισμός ασφάλειας, πρόσβαση σε χώρους, ένδυση
κ.λ.π.).
Να έχει καλή επικοινωνία με τους συνεργάτες και το προσωπικό αυτού και να τους ενημερώνει άμεσα και
με σαφήνεια για θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο έργο (βάρδιες, κατάλληλη ένδυση ανά εκδήλωση,
θέματα εκπαίδευσης, κλπ)
Να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του θα τηρεί με απόλυτη συνέπεια τα ωράρια για την υποστήριξη των
Εκδηλώσεων, όπως αυτά θα καθορίζονται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
Να διασφαλίζει ότι το προσωπικό ή οι συνεργάτες που χρησιμοποιεί για την παροχή των Υπηρεσιών
επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και ευγένεια στους συμμετέχοντες
στις Εκδηλώσεις και έχουν κόσμια εμφάνιση. Ειδικότερα να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του θα φέρει τη
σχετική ενδυμασία/στολή που ορίζεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για την παροχή Υπηρεσιών, ότι θα έχει ευπρεπή
και καθαρή εμφάνιση και θα γνωρίζει τουλάχιστον Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και ότι θα είναι σε θέση να
επικοινωνεί με τους επισκέπτες αποτελεσματικά, με ευγένεια και υπομονή.
Να ενημερώνει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. χωρίς καθυστέρηση για κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που ανακύπτει και
σχετίζεται με την παροχή των Υπηρεσιών καθώς και να προτείνει τον τρόπο αντιμετώπισής του προς έγκριση
από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., καθώς και για την διατύπωση τυχόν παραπόνων ή υποδείξεων από πελάτη ή
ενδιαφερόμενο ή συμμετέχοντα στις Εκδηλώσεις.
Να λάβει κάθε και όλες τις εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, και άδειες (διοικητικές ή άλλες) που είναι
απαραίτητες για να εκτελέσει τις Υπηρεσίες που ορίζονται στην παρούσα, σύμφωνα με όλους τους
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
Να μην προσλάβει, προσελκύσει ή δελεάσει οποιονδήποτε υπάλληλο ή στέλεχος της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ή πελάτη,
ή υποψήφιο πελάτη της ή να τερματίσει την απασχόληση ή την επαγγελματική του σχέση με τη ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
Να μην αναθέσει την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
Nα μη συνάψει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, η οποία θα μπορούσε να έρχεται σε
αντίθεση με τις υποχρεώσεις του Παρόχου από την παρούσα.

4.2 Για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Πάροχος οφείλει να διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό για την
υποστήριξη έκαστης Εκδήλωσης, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση των αναγκών της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δυνάμει του
όρου 1.2 της παρούσας Σύμβασης. Όλα τα στελέχη, το προσωπικό, οι υπεργολάβοι και οι κάθε είδους συνεργάτες
του Παρόχου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχο
αντικείμενο και κατά το δυνατό και στο χώρο του ΚΠΙΣΝ, όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο πιστοποιήσεις και
άδειες ασκήσεως επαγγέλματος/ δραστηριότητας και γνώση αγγλικής γλώσσας.
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. έχει δικαίωμα να ελέγχει το προσωπικό που απασχολεί ο Πάροχος και να ζητά την αντικατάστασή του
κατά την απόλυτη κρίση της. Για την άρτια εκτέλεση της παρούσας το προσωπικό ή/και οι πάσης φύσεως
συνεργάτες του Παρόχου θα συναντώνται με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. στις ημέρες και ώρες που
θα ορίζει η ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

4.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού του και των πάσης φύσεως συνεργατών του,
ώστε να ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο των Υπηρεσιών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Η αρχική
εκπαίδευση σε σχέση με τους χώρους και τις ανάγκες της ΚΠΣΙΝ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί από τον Πάροχο σε
συνεργασία με στελέχη της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
4.4 Ουδεμία συμβατική σχέση υφίσταται μεταξύ της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και του προσωπικού ή των συνεργατών του
Παρόχου και ουδεμία ευθύνη βαρύνει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το προσωπικό ή τους
συνεργάτες του Παρόχου, το οποίο παραμένει κατά πάντα χρόνο στο διευθυντικό δικαίωμα του Παρόχου.
Ο Πάροχος υποχρεούται και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των μισθών, αμοιβών και
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού και των πάσης φύσεως συνεργατών που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση
της παρούσας Σύμβασης. Μόνος ο Πάροχος θα φέρει απόλυτη ευθύνη απέναντι στο προσωπικό του και πιο
συγκεκριμένα (όπου τα παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά) για την ποσοτική επάρκεια,
ικανότητα, επάρκεια, άδειες εργασίας, συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, υγεία και ασφάλεια,
ασφαλιστικές εισφορές και καλύψεις κτλ. Ιδίως ο Πάροχος παραμένει μόνος και απόλυτα υπεύθυνος για κάθε
οικονομικό ή άλλο δικαίωμα που προκύπτει από τη σχέση τους, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών, μισθών,
αποδοχών, εξόδων, εισφορών υπέρ οποιουδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης φορολογικής αρχής, καθώς και
κάθε άλλη υποχρέωση του Παρόχου που μπορεί να πηγάζει από το Ελληνικό δίκαιο και αφορά ή σχετίζεται με το
προσωπικό του με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο Πάροχος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης δεσμεύεται ότι θα τηρεί απαρέγκλιτα τους
εκάστοτε εφαρμοστέους εργατικούς νόμους (ενδεικτικά αναφερόμενου μόνο του νομοθετικού πλαισίου για το
εργατικό ατύχημα). Επιπρόσθετα, ο Πάροχος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης δεσμεύεται ότι
θα τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια του
προσωπικού του και να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο σύμφωνα με το Νόμο για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια (ενδεικτικό ότι το προσωπικό
του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει περιστατικό φωτιάς στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ).
4.5 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται ότι το προσωπικό και οι πάσης φύσεως συνεργάτες του, που θα απασχολήσει
για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, θα συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας.
4.6 Ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε και όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε το προσωπικό του και εν γένει οι
συνεργάτες του να μην προβαίνουν σε προώθηση άλλων υπηρεσιών που προσφέρει ο Πάροχος προς οποιονδήποτε
τρίτο φιλοξενείται στο χώρο του ΚΠΙΣΝ.
4.7. Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται έναντι της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ότι τόσο ο ίδιος όσο και το προσωπικό αυτού θα
συμμορφώνονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία υποδεικνύονται από τις κρατικές / δημόσιες αρχές και τους
λοιπούς φορείς μέσω επίσημων ανακοινώσεων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κοινών υπουργικών
αποφάσεων κ.λπ. για την καταπολέμηση και τον περιορισμό του κορωνοϊού καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των
Υπηρεσιών. Περαιτέρω ο Πάροχος, το προσωπικό αυτού ή τυχόν άλλοι συνεργάτες αυτού κατά την εκτέλεση της
παρούσας, θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναφορικά με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού.
Ο Πάροχος συμφωνεί ενδεικτικά ότι σε περίπτωση που η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ορίσει υποχρεωτική την πραγματοποίηση τεστ
COVID-19 σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλο το προσωπικό ή οι συνεργάτες του που προσφέρουν υπηρεσίες
ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών, θα πρέπει να πραγματοποιεί την εξέταση, κατά την περίοδο

που ορίζεται με έξοδα της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., εκτός εάν το εν λόγω κόστος καλύπτεται από το κράτος σύμφωνα με τον
Νόμο.
Ο Πάροχος σε περίπτωση που το προσωπικό ή οι συνεργάτες που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της παρούσας
αποτελέσουν επιβεβαιωμένο κρούσμα ή στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος οφείλει να ενημερώσει άμεσα
την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ομοίως, ενδεικτικά, ο Πάροχος συμφωνεί να ακολουθεί τις οδηγίες της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και να συμμορφώνεται με αυτές
σε περίπτωση που η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ορίσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών εκ
μέρους του προσωπικού του Παρόχου, με έξοδα της τελευταίας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
5.1 Ο Πάροχος κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, θα διατηρήσει
εμπιστευτική, κάθε πληροφορία και υλικό, έγγραφο, στοιχείο και κάθε δεδομένο, τεχνικό ή μη, που έλαβε ή του
γνωστοποιήθηκε από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σε οποιαδήποτε μορφή, ή που αποτελεί συνέπεια της δραστηριότητας του
Παρόχου βάσει της παρούσας Σύμβασης (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») και δεν θα τις αποκαλύψει σε
κανένα τρίτο πρόσωπο ούτε θα τις χρησιμοποιήσει για κανένα σκοπό, εκτός όπως προβλέπεται στην παρούσα
Σύμβαση. Ο Πάροχος αναγνωρίζει ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
5.2 Ο Πάροχος θα περιορίσει την πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε εκείνα τα άτομα που τελούν
υπό τον άμεσο έλεγχό του και, τα οποία, με τη γνώση και τη συναίνεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., είναι υπεύθυνα για την
εκτέλεση της παρούσας και τα οποία υπόκεινται ήδη σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας τουλάχιστον τόσο
περιοριστική όσο και η αντίστοιχη υποχρέωση βάσει της παρούσας Σύμβασης.
5.3 Ο Πάροχος θα επιστρέψει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αμέσως, κατόπιν γραπτού αιτήματος (αλλά σε κάθε περίπτωση με τη
λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο) τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων
αντιγράφων σε όλες τις μορφές, και θα διαγράψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε
οποιοδήποτε μαγνητικό ή οπτικό δίσκο ή μνήμη, εκτός εάν μια τέτοια διαγραφή απαγορεύεται εκ του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
6.1 Κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δεν μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή
δίδεται για εκμετάλλευση στον Πάροχο βάσει της παρούσας Σύμβασης και η τυχόν αποκάλυψη Εμπιστευτικών
Πληροφοριών δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση παραχώρησης στον Πάροχο οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σε και επί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Ο Πάροχος κατά τη διάρκεια ισχύος
της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο δεν θα καταθέσει καμία αίτηση για εμπορικό
σήμα ή βιομηχανικό σχέδιο ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διεκδικώντας δικαιώματα επί πληροφοριών, δεδομένων ή
στοιχείων κάθε είδους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

6.2 Ο Πάροχος δεν θα ενεργήσει σε καμία περίπτωση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπονομεύσει τα δικαιώματα
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Ο Πάροχος θα γνωστοποιήσει προσηκόντως και εγγράφως
στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. οποιαδήποτε παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Ο
Πάροχος, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, και κατόπιν αιτήματος της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.,
θα συνδράμει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. (με έξοδα της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.), στην κτήση ή διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ή
βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
6.3 Μεταβιβάζεται και σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος συναινεί στην εν λόγω μεταβίβαση δια της παρούσας στην
ΚΠΙΣΝ Α.Ε. το σύνολο των εξουσιών του περιουσιακού πνευματικού δικαιώματος επί της τυχόν εν μέρει ή εν όλω
συμβολής του στη δημιουργία οιουδήποτε παραχθέντος-δημιουργηθέντος τυχόν πνευματικού έργου (ήτοι
ενδεικτικώς κειμένων κάθε μορφής, αναφορών, παραδοτέων, βάσεων δεδομένων, τεχνογνωσίας κ.λπ.) κατά την
εκτέλεση των Υπηρεσιών του και έτσι έχει καταστεί και σε κάθε περίπτωση καθίσταται δια του παρόντος η ΚΠΙΣΝ
Α.Ε. μόνη και αποκλειστική δικαιούχος του συνόλου των εξουσιών του περιουσιακού πνευματικού δικαιώματος,
τόσο αυτοτελώς επί της τυχόν εν μέρει ή εν όλω συμβολής του Παρόχου, όσο και εν γένει επί των έργων αυτού και
η μόνη η οποία δικαιούται να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο, μέσο και μορφή τα εν λόγω έργα.
6.4 Όλα τα έγγραφα και το υπόλοιπο υλικό που θα λάβει ο Πάροχος είναι και θα παραμένουν ιδιοκτησία της ΚΠΙΣΝ
Α.Ε. Αυτό ισχύει και για τα έγγραφα, σημειώσεις κ.λ.π. που θα έχει συντάξει ο Πάροχος ή που ζήτησε από άλλους
να προετοιμάσουν αναφορικά με την εργασία του. Όλο αυτό το υλικό θα επιστραφεί στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. μόλις του
ζητηθεί ή μόλις καταγγελθεί ή λήξει η παρούσα Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 7: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
7.1 Η σχέση του Παρόχου με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα είναι αυτή του ανεξαρτήτου συνεργάτη – συμβαλλομένου και σε
καμία περίπτωση ο Πάροχος δεν θα θεωρήσει ότι έχει οποιαδήποτε εξουσία να δεσμεύσει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. συμβατικά
ή με άλλον τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
8.1 Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και λήγει αυτόματα την 30.04.2022 χωρίς να
απαιτείται καμία περαιτέρω όχληση ή ενέργεια από τα Μέρη.
8.2 Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αζημίως οποτεδήποτε χωρίς την επίκληση
οποιουδήποτε λόγου πριν τη συμβατική της ολοκλήρωση, εφόσον η καταγγελία αυτή γίνει εγγράφως με προμήνυση
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
8.3 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνείται ότι είναι ουσιώδεις. Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει την παρούσα
Σύμβαση άμεσα (ήτοι χωρίς την τήρηση προθεσμίας) και αζήμια σε περίπτωση που ο Πάροχος παραβεί
οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται ή απορρέει από την παρούσα, χωρίς να θίγονται τυχόν άλλα
δικαιώματα ή αξιώσεις της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. από την παρούσα Σύμβαση ή / και το Νόμο εξαιτίας τέτοιας παραβίασης.
Παράβαση θεωρείται η μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε υποχρέωση ή η πλημμελής εκτέλεση οποιασδήποτε
υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα.

8.4 Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει την παρούσα άμεσα και αζήμια εάν i) ο Πάροχος έχει καταστεί αφερέγγυος
σύμφωνα με τον Νόμο, ii) έχει διοριστεί σε αυτόν σύνδικος πτώχευσης, επίτροπος/εκκαθαριστής ή διαχειριστής
σύμφωνα με τον Νόμο ή κατόπιν συμφωνίας με τους πιστωτές για όλα ή για κάποιο μέρος των περιουσιακών
στοιχείων ή δικαιωμάτων του, iii) ο Πάροχος έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, iv) ο Πάροχος πάψει να ασκεί όλες ή
κάποιες από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες για οποιονδήποτε λόγο, v) ο Πάροχος υπαχθεί σε καθεστώς
λύσης, εκκαθάρισης ή σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης (εκτός από εκκαθάριση για τους σκοπούς
συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης με όρους που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.) ή vi) ο
Πάροχος βρίσκεται σε κατάσταση που έχει παρόμοιες συνέπειες σύμφωνα με το Νόμο ή v) έχει εκκινηθεί η
διαδικασία για την υπαγωγή του Παρόχου στις ανωτέρω διαδικασίες σύμφωνα με το Νόμο ή vi) διαπιστωθεί
αποδεδειγμένα ότι ο Πάροχος παρέσχε οποιαδήποτε αναληθή πληροφορία ή στοιχείο στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. στο πλαίσιο
της από 31.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που του απηύθυνε η ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
8.5 Εάν η παρούσα Σύμβαση καταγγελθεί από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σύμφωνα με τον όρο 8.2 της παρούσας, ο Πάροχος θα
έχει δικαίωμα να πληρωθεί για όλες τις υπηρεσίες που παρείχε δεόντως μέχρι την ημερομηνία λήξης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο Πάροχος θα υποβάλει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. υποστηρικτικά του αιτήματός του έγγραφα, τα οποία θα
γίνουν εγγράφως αποδεκτά από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.. Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. πάντοτε διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των
απαιτήσεών της.
8.6 Η λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε Μέρος από οποιαδήποτε
υποχρέωση ή ευθύνη εκ των άρθρων 5 και 6 και των παραγράφων 8.5 και 9.1 της παρούσας Σύμβασης ή από
υποχρέωση ή ευθύνη που τα Μέρη συμφώνησαν ρητά να επιβιώσει αυτής της λήξεως ή που εκκρεμεί να εκτελεστεί
κατά ρητή συμφωνία αμφοτέρων των Μερών ή που κατά τη φύση της είναι προορισμένη να εφαρμόζεται μετά από
μια τέτοια λήξη.
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
9.1 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε., είτε από τον ίδιο είτε από τους
προστηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης ή από τους πάσης φύσεως συνεργάτες του λόγω της μη τήρησης των
υποχρεώσεών του από την παρούσα ή/και το νόμο. Ο Πάροχος θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.,
τους εκπροσώπους, διευθυντές, προϊσταμένους, υπαλλήλους και συνεργάτες της από κάθε αξίωση, ευθύνη,
υποχρέωση, απαίτηση, πρόστιμο, κόστος ή δαπάνη, που τυχόν απαιτηθεί ή εγερθεί από οποιοδήποτε τρίτο μέρος
ή το κράτος ή διοικητική αρχή έναντι της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ή/και των εκπροσώπων, διευθυντών, προϊσταμένων,
υπαλλήλων και συνεργατών της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου ή των ως άνω
αναφερόμενων τρίτων προσώπων που παραβαίνουν το νόμο ή/ και την παρούσα Σύμβαση. Ιδίως, ο Πάροχος θα
διαφυλάττει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη, δαπάνη, έξοδο, υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ή αμοιβής που
μπορεί να προκύψει λόγω απαίτησης, καταγγελίας, διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής που μπορεί να ασκηθεί
εναντίον της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. από το κράτος ή διοικητικές αρχές σε σχέση με τυχόν πράξη ή παράλειψη του Παρόχου ή
των ανωτέρω τρίτων προσώπων και θα αποζημιώνει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
9.2 Ο Πάροχος θα αποκτήσει και διατηρήσει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ικανοποιητική ασφαλιστική
κάλυψη για γενική αστική και εργοδοτική ευθύνη, ώστε να ανταποκριθεί σε κάθε συμβάν για κάθε ζημιά που τυχόν
προκληθεί από τον Πάροχο ή τους προστηθέντες του κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, ώστε να δύναται να
εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις με βάση την παρούσα Σύμβαση. Κατόπιν αιτήματος της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ο Πάροχος

θα παράσχει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε., εντός πέντε (5) ημερών, απόδειξη της ασφαλιστικής του κάλυψης και της πληρωμής
των σχετικών ασφαλίστρων.
Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ μέχρι την λήξη ή την καταγγελία της. Ο Πάροχος υποχρεούται να παράσχει στην
ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τη σύναψη της Σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, 10
ημέρες πριν την έναρξη παροχής των Υπηρεσιών. Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πάροχο να
πραγματοποιήσει αλλαγές στην ασφάλισή του και ο Πάροχος θα επικοινωνεί με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. προκειμένου να
υλοποιήσει τις αλλαγές αυτές με δικά του έξοδα. Σημειώνεται και συμφωνείται ότι η ασφαλιστική κάλυψη του
Παρόχου δεν υποκαθιστά την ευθύνη του από τη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ο Πάροχος ευθύνεται πρωτογενώς
για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ή/και σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 10 - EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
10.1 Ως εξασφάλιση για την τήρηση των όρων της παρούσας από πλευράς του Παρόχου, ο Πάροχος θα παραδώσει
στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας, εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής σε πρώτη
ζήτηση, στη μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ για το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00)
Ευρώ από ένα αναγνωρισμένο και αξιόπιστο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο πρέπει να εγκριθεί από
την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. («Εγγυητική Επιστολή»). Το κείμενο της εν λόγω εγγυητικής επιστολής ή οποιασδήποτε εγγυητικής
επιστολής ήθελε εκδοθεί στο μέλλον για τους σκοπούς της παρούσας, θα πρέπει να εγκριθεί, προ της έκδοσής της,
από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
Μη προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά υπαίτια παράβαση της
παρούσας και λόγο άμεσης και αζήμιας καταγγελίας της εκ μέρους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
10.2 Η περίοδος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσής της και θα εξακολουθεί
να ισχύει μέχρι να παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της παρούσας.
10.3 Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ο Πάροχος, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας δεν συμμορφωθεί
με τις υποχρεώσεις του οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα, η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα έχει ρητά το δικαίωμα να ζητήσει
την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για τη ζημία που θα προκληθεί εκ της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
του Παρόχου, με επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. με βάση την παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα
με το Νόμο.
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να καλυφθούν
οποιεσδήποτε τυχόν οικονομικές απαιτήσεις της σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό από οποιαδήποτε αιτία,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ποινικής ρήτρας. Σε κάθε περίπτωση, εάν καταπέσει κάποιο ποσό της εγγυητικής
επιστολής, ο Πάροχος θα υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή για ολόκληρο το ποσό που είχε
παρασχεθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο παρόν, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη
μερική κατάπτωση.
10.4 Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Πάροχο σε περίπτωση που δεν υπάρξουν απαιτήσεις της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την λήξη, καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο
λύσης της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πάροχος έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις
σύμφωνα με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΦΟΡΑ
11.1.1 Κάθε Μέρος δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα, όπως
εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679 - "GDPR"), του νόμου 4624/2019, του νόμου 3471/2006, των σε ισχύ αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και
οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και κάθε σχετικού
νομοθετήματος (συνολικά καλουμένων ως «Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») όσον αφορά
τις υποχρεώσεις του ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία (συλλογή,
αποθήκευση, κοινοποίηση κλπ.) προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται μεταξύ των Μερών στο πλαίσιο της
παρούσας Σύμβασης και την οποία διενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή.
11.1.2 Ειδικότερα, στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών ο Πάροχος κοινοποιεί στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. προσωπικά
δεδομένα (ήτοι, μόνο το ονοματεπώνυμο) του προσωπικού ή συνεργατών που χρησιμοποιεί κατά περίπτωση για
την εκτέλεση της παρούσας. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προηγούμενη ενημέρωση του
προσωπικού ή συνεργατών του και οιαδήποτε άλλη νόμιμη απαίτηση βάσει της Νομοθεσίας περί Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ως προς τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. στο πλαίσιο της
εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και συγκεκριμένα για σκοπούς τυχόν επαλήθευσης της ταυτότητας τους ως
εξουσιοδοτημένου προσωπικού/συνεργατών του Παρόχου προτού εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

11.2 Εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται στην παρούσα, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που τελεί έξω από τη
σφαίρα ελέγχου οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, εξαιτίας του οποίου το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος
αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα (ανωτέρα βία), το εν λόγω
συμβαλλόμενο μέρος θα απαλλάσσεται για όσο διαρκεί το εν λόγω γεγονός από την σχετική υποχρέωση αζημίως.
Λόγο ανωτέρας βίας μπορεί να αποτελούν οι καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την παροχή των Υπηρεσιών. Η
ΚΠΙΣΝ Α.Ε., κατά την απόλυτη κρίση της, θα αποφαίνεται αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την παροχή των
Υπηρεσιών. Σε περίπτωση ακύρωσης Εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας, η Εκδήλωση θα ακυρώνεται αζημίως για την
ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και ο Πάροχος δεν θα δικαιούται να λάβει οιοδήποτε αμοιβή για την εν λόγω Εκδήλωση. Ειδικότερα ο
Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τυχόν μέτρα που θα ληφθούν προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
και σε αυτήν την περίπτωση οφείλει να προβαίνει σε αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών του άνευ αξίωσης
αποζημίωσης από την KΠΙΣΝ Α.Ε., εφόσον αυτό απαιτηθεί. Ανωτέρα βία δεν συνιστά η απεργία, οι διαδηλώσεις,
καθώς και οι λόγοι που παρακωλύουν ή εμποδίζουν τις μεταφορές ή τις συγκοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση το
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θα πρέπει να ανακοινώνεται από το κωλυόμενο μέρος στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος αμέσως μετά την επέλευση αυτού εγγράφως.
11.3 Ο Πάροχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του από
αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη ρητή γραπτή προηγούμενη συγκατάθεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε..
Ενόψει των περιορισμών που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα δεσμεύουν
και τους τυχόν διαδόχους του Παρόχου.
11.4 Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, ολικά ή εν
μέρει, αυτός ο όρος θα θεωρηθεί ότι δεν συνιστά τμήμα της παρούσας Σύμβασης, και η νομιμότητα, ισχύς και
εφαρμογή του υπολοίπου της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζεται. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε Μέρος θα

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαπραγματευθεί αμέσως, και καλόπιστα έναν νομικώς έγκυρο όρο προς
αντικατάσταση.
11.5 Ο Πάροχος δεν θα προβεί σε καμία δημόσια ανακοίνωση (συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων στον Τύπο,
στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε περιοδικά, προωθητικά έντυπα κ.λ.π.) στην οποία θα αναφέρεται
η ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ή ονόματα των υπαλλήλων ή διοικητών της, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
και δεν θα δημοσιεύσει το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους στο πλαίσιο της παρούσας
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Οποιαδήποτε δήλωση προς το κοινό από τον Πάροχο θα
γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Πάροχος δεν
δικαιούται να κάνει χρήση του λογοτύπου του ΚΠΙΣΝ με οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο. Ο Πάροχος
μπορεί να δημοσιεύει/ αναδημοσιεύει μόνο υλικό που έχει παραχθεί ή εγκριθεί από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για το σκοπό
δημοσίευσης. Ιδίως ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παράξει ή διανείμει διαφημιστικά ή/και
ενημερωτικά έντυπα ή/και έπαθλα/ βραβεία ή οποιοδήποτε συναφές υλικό ή στοιχείο χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.
11.6 Η παρούσα Σύμβαση, μαζί με τα Παραρτήματά της, περιέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών,
αναφορικά με τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται, και περιέχει όλα όσα τα Μέρη διαπραγματεύτηκαν και
συμφώνησαν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία,
επικοινωνία, προσφορά, πρόταση ή αλληλογραφία, γραπτή ή προφορική, που ανταλλάχθηκε ή συμφωνήθηκε
μεταξύ των Μερών, αναφορικά με τα ίδια ζητήματα. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εν μέρει ή στο
σύνολό της μόνο με σχετική έγγραφη συμφωνία των Μερών.
11.7 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Τυχόν διαφορές
που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, και τις οποίες τα Μέρη αδυνατούν να επιλύσουν εξωδικαστικά, θα
υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, τα Μέρη υπέγραψαν νομίμως την παρούσα στην ημερομηνία που αναφέρεται
ανωτέρω σε δύο (2) πρωτότυπα.
Για τον Πάροχο

…………..

Για την «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος Α.Ε».

Έλλη Ανδριοπούλου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κατάλογος Παραρτημάτων:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Υπηρεσίες – Χρόνος Απόκρισης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τιμοκατάλογος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπηρεσίες – Χρόνος Απόκρισης

Υπηρεσίες
Οι προσφερόμενες από τον Πάροχο Υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας περιλαμβάνουν κάθε και όλες τις
υπηρεσίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και την καλή πίστη για την εξυπηρέτηση του
κοινού/επισκεπτών στις Εκδηλώσεις, ιδίως δε:
- Τη διαχείριση επισκεπτών σε εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις
- Τον έλεγχο δελτίων εισόδου και την επίλυση συναφών προβλημάτων
- Τη λειτουργία της υπηρεσίας γκαρνταρόμπας
- Ταξιθεσία

Χρόνος Απόκρισης
Ο Πάροχος θα πρέπει να εξασφαλίζει:
Εγγυημένο Χρόνο Ανταπόκρισης σε έκτακτες εκδηλώσεις με ενημέρωση έως
και 24 ώρες νωρίτερα, για αριθμό όχι μεγαλύτερο των 10 συνεργατών
Εγγυημένο Χρόνο Ανταπόκρισης σε κάλεσμα έως 50 συνεργατών, έως και
72 ώρες νωρίτερα
Εγγυημένο Χρόνο Ανταπόκρισης σε κάλεσμα 51 έως 150 συνεργατών, έως
και 10 μέρες νωρίτερα
Εγγυημένο Χρόνο Ανταπόκρισης σε κάλεσμα 250 συνεργατών, έως και 3
εβδομάδες νωρίτερα

Αδυναμία του Παρόχου να ανταποκριθεί στους συμφωνημένους χρόνους απόκρισης, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, θα επισύρει ποινική ρήτρα εις βάρος του Παρόχου ύψους πεντακοσίων (500,00) Ευρώ για κάθε μία
παραβίαση του χρόνου απόκρισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Τιμοκατάλογος

Καθημερινή/απλό
€

Ωριαίο Κόστος
Καθημερινή/βραδινό
Κυριακή-αργία/απλό
€

€

Τα ως άνω αναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Κυριακή-αργία/βραδινό
€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης
Από: (Όνομα Τράπεζας)
Προς: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.
Λ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Καλλιθέα Αττικής
GR 115 28 Αθήνα (o «Δικαιούχος»)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ...
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ………………….. [Όνομα Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου] για
ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
…………….. μεταξύ της ................... και της εταιρίας «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε».
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από
το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως
και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε,
ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
................, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την .....(ημερομηνία)......,
ήτοι μέχρι την παρέλευση τριάντα ημερών (30 ημερών) από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Αποδεχόμαστε να
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι έκδοση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από την Τράπεζα μας δεν προκαλεί καμία
παράβαση των διατάξεων του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε σχέση με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
και συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
8. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χπαρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και
εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

