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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΣΤΑΣΥ) A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745 / ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΛ.:214-4141138 - 214-4141369/Email.:kgram@stasy.gr
Αριθ. Πρωτ.:14465
Ηµεροµηνία: 06.10.2021
Πληροφορίες: Χ. Πανταζή
Τηλέφωνο : 214 –414-1338
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υ̟οβολής ̟ροσφορών για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών το̟οθέτησης
ενισχυτικών ελασµάτων για την ε̟ιδιόρθωση των ρωγµών στα οχήµατα ΤΡΑΜ της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (CPV 50222000-7)
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR-425077
2) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης Α∆Α:92ΞΩΟΡΛΟ-ΖΜΦ/26.07.2021
Προϋ̟ολογισµός: Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των δεκατριών
χιλιάδων ̟εντακοσίων Ευρώ (13.500,00 €) ̟λέον Φ.Π.Α.
Η εταιρεία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής ΣΤΑΣΥ) σας
καλεί να καταθέσετε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών το̟οθέτησης
ελασµάτων για την ενίσχυση της ̟εριοχής των ρωγµών των συρµών Τραµ της ΣΤΑ.ΣΥ
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, θα α̟ορρί̟τονται ως
α̟αράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υ̟όψη κατά την αξιολόγηση.
Η ανάθεση θα γίνει µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά, α̟οκλειστικά βάσει τιµής.
Η διάρκεια της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου
ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες. Το εν λόγω χρονικό διάστηµα αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία
υ̟ογραφής του συµφωνητικού ή α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται σε αυτό και
λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή ̟ροθεσµία. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟αρατείνει την
̟ιο ̟άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης µέχρι δύο (2) ε̟ι̟λέον µήνες.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης της σύµβασης θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και τιµές µε την αρχική
διάρκεια της σύµβασης.
Για ̟ληροφορίες τεχνικής φύσεως, εφόσον ε̟ιθυµούν, οι ενδιαφερόµενοι θα
ε̟ικοινωνούν µε τον κ. Μενεγάτο στο τηλ.: 214-414-6085 και στο 6974 038 373.
1. Περιγραφή Υ̟ηρεσιών
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Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η το̟οθέτηση ενισχυτικών ελασµάτων για την
ε̟ιδιόρθωση των ρωγµών στα οχήµατα του ΤΡΑΜ.
Αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ της εν λόγω ̟ρόσκλησης µε τίτλο
«Τεχνικές Προδιαγραφές».
2. Υ̟οβολή Προσφοράς
Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την 18.10.2021 και ώρα
10:00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο
της ̟ροσφοράς να αναγράφεται :
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.»
Προς :
ΣΤΑΣΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67 Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟ό την Κεντρική
Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ α̟οδεδειγµένα ̟ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1 Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα.
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα,
τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε ̟ρωτότυ̟α ή σε ευκρινή αντίγραφα:
1) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
2) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
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3) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
4) Αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α̟ό
το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία ή ̟ιστο̟οιητικό έκδοσης
τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ. και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία.
5) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί καταστατικών
τρο̟ο̟οιήσεων α̟ό την αρµόδια αρχή.
6) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα αναφέρονται τα κάτωθι:
Α) Για Φυσικά Πρόσω̟α:
∆ηλώνω υ̟εύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί αµετάκλητα για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα αδικήµατα του
Άρθρου 73 ̟αράγραφος 1 του Νόµου 4412/2016.
Β) Για Νοµικά Πρόσω̟α:
∆ηλώνω υ̟εύθυνα, ως νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της ……ότι ο υ̟ογράφων ή/και κανένα µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα αδικήµατα του
Άρθρου 73 ̟αράγραφος 1 του Νόµου 4412/2016.
7) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα δηλώνεται :


ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των
στοιχείων της ̟αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ̟ου αφορούν το έργο
(τό̟ος έργου, συνθήκες ̟ροσ̟έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ̟.) µετά α̟ό
λε̟τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ̟ό τους όρους της
Προσκλήσεως αυτής,



ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά του
είναι ακριβή,



ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους της ̟αρούσας Πρόσκλησης και τους
α̟οδέχεται,



ότι κατά τη σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης,
θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νοµίµων α̟οδοχών ̟ου
έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος B’ του ν. 4412/2016,



ότι δεν έχει α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή σε
κάθε ̟ερί̟τωση έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου ισχύος του
α̟οκλεισµού,
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ότι διαθέτει έµ̟ειρο και ειδικευµένο τεχνικό ̟ροσω̟ικό, µε τις αναγκαίες γνώσεις
και δεξιότητες, σε σύνθεση και σε αριθµό ικανό ώστε να εξασφαλίζει την εµ̟ρόθεσµη
και ̟ροσήκουσα εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων του.

3.2 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα.
∆εν α̟αιτείται
3.3 Υ̟εργολαβίες
Α̟αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ̟οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή
εν µέρει α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο και η εκχώρηση σε τρίτο µέρους ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη
συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟ροχωρήσει
στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ̟τωτο.
Υ̟εργολαβίες και ̟ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ
ο̟οιουδή̟οτε ̟ροµηθευτή ή υ̟εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται
να λάβει ̟ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο̟οίηση
υ̟εργολάβου για την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ
δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβων, εφόσον κατά την
κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ̟ου αναφέρονται στην
̟αρούσα Σύµβαση.
Η µη τήρηση της υ̟οχρέωσης αυτής α̟ό τον Ανάδοχο συνιστά ̟αράβαση συµβατικής
υ̟οχρέωσης.
3.4 Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
µε το Συνηµµένο Παράρτηµα Ι της Πρόσκλησης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου ̟ληρούν τους
όρους συµµετοχής του ̟αρόντος και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
έλεγχο των υ̟οβληθέντων Νοµιµο̟οιητικών εγγράφων
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο οικονοµικός φορέας ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφοράς α̟οκλειστικά βάσει τιµής σύµφωνα
µε το Ν.4412/2016 και η ο̟οία δεν θα υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
5. ∆ιάρκεια ανάθεσης
Η διάρκεια της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου
ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία της τελευταίας χρονικά υ̟ογραφής της ή
α̟ό άλλη ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται σε αυτήν.
Σελίδα 4 α̟ό 44

ΑΔΑ: Ψ5ΝΦΟΡΛΟ-80Κ

21PROC009327992 2021-10-07

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟αρατείνει την ̟ιο ̟άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης µέχρι
δύο (2) ε̟ι̟λέον µήνες.
6. Παρακολούθηση και Εκτέλεση της Σύµβασης
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
α̟ό τον αρµόδιο Τοµέα, ο ο̟οίος και θα εισηγείται στο αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο,
για όλα τα ζητήµατα ̟ου αφορούν στην ̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
ε̟ιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα ̟ου
αφορούν σε τρο̟ο̟οίηση του αντικειµένου και ̟αράταση της διάρκειας της σύµβασης,
υ̟ό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα
άρθρα 216 έως 221 του Ν. 4412/2016.
Ο αρµόδιος Τοµέας µ̟ορεί, µε α̟όφασή του να ορίζει για την ̟αρακολούθηση της
σύµβασης ως ε̟ό̟τη µε καθήκοντα εισηγητή, υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας. Με την ίδια
α̟όφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υ̟άλληλοι της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ή των
εξυ̟ηρετούµενων α̟ό την σύµβαση φορέων, στους ο̟οίους ανατίθενται ε̟ιµέρους
καθήκοντα για την ̟αρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση ο ε̟ό̟της
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του ε̟ό̟τη είναι, ενδεικτικά, η ̟ιστο̟οίηση της εκτέλεσης του
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε
τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του ε̟ό̟τη η ∆ιεύθυνση ̟ου διοικεί τη σύµβαση
µ̟ορεί να α̟ευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές ̟ρος τον ανάδοχο ̟ου αφορούν
στην εκτέλεση της σύµβασης.
7. Τρό̟ος Πληρωµής
Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νοµίµων
̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου
200 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε
ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή.
Το τίµηµα α̟οδίδεται µηνιαίως α̟ολογιστικά κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών, α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση. Στη συνέχεια η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής
θα συντάσσει και θα υ̟ογράφει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών για
το ο̟οίο τιµολογεί ο ανάδοχος.
Μετά την ̟ιστο̟οίηση των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην
ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού
τιµήµατος:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου αφορά η ̟ληρωµή ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
β) Τιµολόγιο Παροχής Υ̟ηρεσιών για υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρασχέθηκαν τον αµέσως
̟ροηγούµενο µήνα.
γ) Πιστο̟οιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
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Οι ̟ληρωµές θα γίνονται εξήντα (60) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του
τιµολογίου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν υ̟οβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά.
∆ιευκρινίζεται ότι :
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης
και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ̟ληρωµή
του τιµολογίου.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αροχή
της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως
ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης υ̟έρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 ̟αρ. 3 του ν. 4412/2016) .
γ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
8. Ποινική Ρήτρα – Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου
Σε ό,τι αφορά την τυχόν ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών στον ανάδοχο ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Για την κήρυξη εκ̟τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον ε̟ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού
̟αραστατικού αυτής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται εντός 15 (δεκα̟έντε)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έκδοση του µέσω τρα̟εζικής ε̟ιταγής ή κατάθεσης στον
λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό̟ως αυτός θα υ̟οδεικνύεται.
9. Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης
Για την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του
Ν.4412/2016.
10. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης
Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338 του
Ν.4412/2016.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση

και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Παράρτηµα VΙ- όροι ασφαλείας
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΓΕΝΙΚΑ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι
διαγωνιζόµενοι καλούνται να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο
συµ̟ληρώνοντας τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί στις ε̟όµενες σελίδες.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες ή ευανάγνωστα γραµµένες και να
µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά ̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως
µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου, ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου
τυχόν λεί̟ουν, θα µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα
θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε
̟ερί̟τωση σύµ̟ραξης Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται
αντίστοιχα α̟ό τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη
σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές ή ̟ροσφορές για µέρος των ζητούµενων
υ̟ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην
οικονοµική ̟ροσφορά ή ε̟ιφυλάξεις ε̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των
όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου ̟ου τις διατυ̟ώνει.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟άρξεως ̟ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά
διαγωνιζοµένου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών
̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον
̟ροσφορά του διαγωνιζοµένου.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη
εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του των λοι̟ών
τευχών και τεκµαίρεται ότι για τον ̟ροσδιορισµό τους έχουν συνυ̟ολογισθεί και
ληφθεί υ̟όψη όλες οι δα̟άνες για τις αµοιβές του ̟ροσω̟ικού και των συνεργατών
̟ου θα α̟ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ̟ου θα α̟αιτηθούν για την εκτέλεση των
εργασιών αυτών, όλες οι δα̟άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη
ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά κόστη µε τα ο̟οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα
µε τη Σύµβαση, ό̟ως ε̟ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα ̟αραµείνουν σταθερές και δεν
υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης θα ̟ρέ̟ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες
εφαρµοστέες συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
διαιτητικές α̟οφάσεις), ασφαλιστική και ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων
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και ̟ρόληψης του ε̟αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο̟οίος θα
συµ̟εριληφθεί στη σύµβαση µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, ό̟ως αυτή ορίζεται
στο Τεύχος ∆ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ̟ροσφορά η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει α̟αραίτητα
τα εξής:

Εργατοώρες
ανά συρµό

Εργατοώρες
για 30
οχήµατα

50

1500

Συνολικό Κόστος (€)
Τιµή
εργατοώρας

Ισχύς Προσφοράς………………..

(**) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας
(̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων όλων των
εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών
εταιρειών).

--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΡΩΓΜΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ

Ο ανάδοχος θα διαθέσει ̟έντε άτοµα κάθε ηµέρα για να εργαστούν στο έργο της
το̟οθέτησης των ενισχυτικών ελασµάτων στους συρµούς ΤΡΑΜ.
Τα άτοµα ̟ρέ̟ει να είναι ικανά για εργασία µε ηλεκτρικά εργαλεία και α̟λά
εργαλεία χειρός.
Α̟αιτείται η κο̟ή τρυ̟ών σε µεταλλικά ελάσµατα και εν συνεχεία συγκόλληση και
̟ριτσίνωµα των ελασµάτων.
Τα άτοµα θα ε̟ιλεγούν α̟ό τα διαθέσιµα του αναδόχου ανάλογα µε την ικανότητά
τους να συµ̟εριφερθούν υ̟εύθυνα και µε ασφάλεια στο χώρο του αµαξοστασίου
αλλά κυρίως ανάλογα µε την ικανότητα και την δεξιότητά τους για το συγκεκριµένο
έργο. Η ΣΤΑ.ΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟αιτήσει αντικατάσταση ό̟οιου ατόµου
κριθεί ακατάλληλο α̟ό την ε̟ίβλεψη.
Η εργασία θα λάβει χώρο ηµέρες ∆ευτέρα έως Σάββατο µεταξύ των ωρών 06:00 και
18:00 στο αµαξοστάσιο του ΤΡΑΜ στο Ελληνικό. Εκεί θα γίνει και η εκ̟αίδευση των
εργαζοµένων .
Το όλο έργο θα διεξαχθεί υ̟ό την ε̟ίβλεψη των υ̟ευθύνων της ΣΤΑ.ΣΥ .
Στόχος είναι να δεσµεύεται και να ολοκληρώνεται ένας συρµός ανά ηµέρα.
Όλα τα α̟αραίτητα υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία , εργαλεία χειρός , κο̟τικά κτλ. θα
διαθέσει η ΣΤΑ.ΣΥ.
Ρουχισµό εργασίας , µέσα ατοµικής ̟ροστασίας , γάντια ,̟ροστατευτικά µατιών κτλ.
θα διαθέσει ο ανάδοχος.
Η αµοιβή του αναδόχου θα είναι ανά εργατοώρα σύµφωνα µε εγκεκριµένο
̟αρουσιολόγιο και θα συµ̟εριλαµβάνει κάθε είδους α̟αίτηση του ιδίου και των
εργαζοµένων καθώς και κάθε είδους ισχύουσα ασφαλιστική εισφορά.
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Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιούνιος 2020
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Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ. «ΣΤΑΣΥ», ̟ου εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα
(Τ.Κ. 105 52), µε ΑΦΜ 099939745, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νοµίµως
εκ̟ροσω̟ούµενης, σέβεται την ιδιωτικότητα και τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα των
Υ̟οκειµένων και φροντίζει να είναι σε θέση συνεχούς συµµόρφωσης µε τον
Κανονισµό 2016/679 (ΕΕ) για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι
της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, µε τίτλο «Γενικός Κανονισµός για την
Προστασία ∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆), τον Ν. 4624/2019 και την κείµενη νοµοθεσία
̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και να α̟οδεικνύει τη
συµµόρφωση αυτή.
Με την ̟αρούσα Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την
Ανάθεση και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ΣΤΑΣΥ, ως Υ̟εύθυνος
Ε̟εξεργασίας, ενηµερώνει τους συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης,
̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, τους αναδόχους των δηµοσίων
συµβάσεων και τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια σύµβαση
(συνεργάτες, υ̟εργολάβους, τρίτους οικονοµικούς φορείς των ̟ροσφερόντων
οικονοµικών φορέων και αναδόχων) για το είδος των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων
̟ου συλλέγει, τον τρό̟ο ε̟εξεργασίας αυτών των δεδοµένων, καθώς και την
̟ροστασία των δεδοµένων, τα δικαιώµατά τους ως Υ̟οκείµενα των δεδοµένων
και τον τρό̟ο ε̟ικοινωνίας µε την εταιρεία.
Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Υ̟οκείµενα των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ήτοι
για όλους τους συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό, για τους οικονοµικούς φορείς,
οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά τους, για τους αναδόχους, στους ο̟οίους
κατακυρώνεται η δηµόσια σύµβαση, και για τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους
στη δηµόσια σύµβαση. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι ανωτέρω αναφερόµενοι
α̟οτελούν νοµικά ̟ρόσω̟α, νοείται η ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων των φυσικών ̟ροσώ̟ων αυτών (νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων, µετόχων,
µελών, εργαζοµένων, συνεργατών, ̟ροσώ̟ων οριζοµένων για την υλο̟οίηση
του συµβατικού αντικειµένου κλ̟).
Η Πολιτική ισχύει σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις δηµοσίων συµβάσεων, στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, υ̟ηρεσιών, ̟ροµηθειών, εκ̟όνησης µελετών, ̟αροχής
τεχνικών και λοι̟ών συναφών ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών, ̟αροχής γενικών
υ̟ηρεσιών, ό̟ως ορίζονται στο Ν. 4412/2016, και για όλα τα ̟ροσω̟ικά
δεδοµένα, τα ο̟οία υφίστανται ε̟εξεργασία για λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ, µε
ο̟οιοδή̟οτε µέσο και σε ο̟οιαδή̟οτε µορφή.
1. Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή και Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας
Προσω̟ικών ∆εδοµένων
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Η ΣΤΑΣΥ, ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, φέρει την
ευθύνη και είναι σε θέση να α̟οδείξει τη συµµόρφωσή της µε τις αρχές
̟ροστασίας ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, καθώς και την εν γένει συµµόρφωσή της
µε την κείµενη νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ δεσµεύεται ότι τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα συλλέγονται και
ε̟εξεργάζονται µε αντικειµενικότητα, νοµιµότητα και διαφάνεια, για
συγκεκριµένο και καθορισµένο σκο̟ό, και ότι η διενεργούµενη ε̟εξεργασία
λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ,
των διατάξεων του ΓΚΠ∆, της κείµενης νοµοθεσίας για την ̟ροστασία των
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και των Οδηγιών της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διασφαλίζει ότι ε̟εξεργάζεται µόνο τα κατάλληλα, συναφή και
α̟ολύτως α̟αραίτητα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, για το σκο̟ό για τον ο̟οίο
συλλέχθηκαν και δεν θα συλλεχθούν ή διατηρηθούν ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µε
σκο̟ό ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική χρήση, εκτός και αν αφορούν ̟ερι̟τώσεις στις
ο̟οίες η ΣΤΑΣΥ έχει έννοµο συµφέρον ̟ρος τούτο. Το ̟ροσω̟ικό
ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για την εξυ̟ηρέτηση των νόµιµων,
ε̟ιχειρηµατικών σκο̟ών ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
2. Ποια ∆εδοµένα Προσω̟ικού Χαρακτήρα συλλέγει η ΣΤΑΣΥ
Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα
ακόλουθα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή της
διαδικασίας ανάθεσης (διαγωνιστική ή µη) και την ανάθεση και εκτέλεση της
δηµόσιας σύµβασης, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τον Ν. 4412/2016, ό̟ως:
ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο, µητρώνυµο, στοιχεία ταυτότητας, ηµεροµηνία
γέννησης, ΑΦΜ-∆ΟΥ, ΑΜΚΑ, στοιχεία ε̟ικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση,
ηλεκτρονική διεύθυνση, (email, fax), στοιχεία ε̟ιστηµονικής κατάρτισης ή
ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας, ̟τυχία, άδεια εργασίας-λειτουργίας, έναρξη
εργασιών σε ∆ΟΥ, τα δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά τον Ν.
4412/2016 για να δια̟ιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού,
α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ιστο̟οιητικά ̟ερί µη υ̟αγωγής σε ̟τώχευση,
̟τωχευτική διαδικασία, εξυγίανση κλ̟, φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα, αριθµός λογαριασµού τρα̟έζης, IBAN.
Η συλλογή των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ραγµατο̟οιείται άµεσα και
α̟ευθείας α̟ό το ίδιο το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων (τον συµµετέχοντα στον
∆ιαγωνισµό, τον ̟ροσφέροντα οικονοµικό φορέα και τον ανάδοχο) κατά την
εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη διαδικασία, κατά την υ̟οβολή
̟ροσφοράς, συµ̟ληρώνοντας όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και
̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά α̟οδεικτικά έγγραφα βάσει των οριζοµένων στο
Τεύχος ∆ιακήρυξης ή στις οδηγίες διεξαγωγής της διαδικασίας συµµετοχής και
ανάθεσης, κατά την κατακύρωση και ανάθεση της σύµβασης και την εκτέλεση
αυτής. Ενδεχοµένως να συλλέγονται και δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα
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ο̟οία ̟ροκύ̟τουν ̟ροδήλως α̟ό δηµοσιο̟οιηµένα στοιχεία ή µ̟ορούν να
ανευρεθούν και α̟οκτηθούν νοµίµως α̟ό δηµόσιες αρχές.
∆εδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα τα ο̟οία ̟ροσκοµίζονται µε
δικαιολογητικά έγγραφα α̟ό τον ̟ροσφέροντα, ε̟ι̟ρόσθετα και µε δική του
̟ρωτοβουλία, και τα ο̟οία ενδέχεται να ̟εριέχουν α̟λά ̟ροσω̟ικά δεδοµένα
ή ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ειδικής κατηγορίας, νοείται ότι ̟αρέχονται α̟ό το
Υ̟οκείµενο µε ρητή, ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση συγκατάθεσή του,
γνωρίζοντας ότι συνυ̟οβάλλονται ̟ρος ε̟εξεργασία για τους σκο̟ούς ̟ου
συλλέγονται και τα ανωτέρω ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του.
3. Σκο̟οί και Νοµική Βάση ε̟εξεργασίας
Η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για τους σκο̟ούς για τους
ο̟οίους ενηµερώθηκε ̟ροηγουµένως το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων και δεν τα
χρησιµο̟οιεί για άλλους σκο̟ούς, οι ο̟οίοι δεν είναι συµβατοί µε τους
αρχικούς σκο̟ούς.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ε̟εξεργαστεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του Υ̟οκειµένου
για τους σκο̟ούς ̟ου ̟αρατίθενται ακολούθως, ενδεικτικά και όχι
̟εριοριστικά:
Για την αξιολόγηση του συµµετέχοντος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν.
4412/2016,
 Για την ε̟ικοινωνία- ενηµέρωση του συµµετέχοντος (̟χ. σχετικά µε την
αξιολόγηση της ̟ροσφοράς, την ε̟ίδοση α̟αραίτητων εγγράφων κλ̟),
 Για την ανάθεση της σύµβασης στον ανάδοχο, την εκτέλεση της
σύµβασης, καθώς και την υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη κατά την εκτέλεση
της σύµβασης,
 Για λόγους αρχειοθέτησης,
 Για την εκ̟λήρωση των εκ του νόµου υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ
 Για την εκ̟λήρωση συµβατικών υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ
 Για την ̟ροάσ̟ιση των δικαιωµάτων και έννοµων συµφερόντων της
ΣΤΑΣΥ,
 Για την εν γένει ασφάλεια και ̟ροστασία των συναλλαγών.
Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι η ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων είναι
σύννοµη και δεσµεύεται ότι χρησιµο̟οιεί ̟ροσω̟ικά δεδοµένα α̟οκλειστικά
και µόνο εφόσον υφίσταται µία τουλάχιστον νοµική βάση, ̟ου της ε̟ιτρέ̟ει
την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ως ακολούθως:


Η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα βάσει του Ν.
4412/2016, ως Αναθέτουσα Αρχή, η ο̟οία στο ̟λαίσιο άσκησης δηµόσιας
εξουσίας διενεργεί τη διαδικασία κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης και ε̟ιβλέ̟ει την εκτέλεση και υλο̟οίηση της καταρτισθείσας
σύµβασης.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης κατά τα οριζόµενα στο Ν.
4412/2016 (̟ροσυµβατικό- συµβατικό στάδιο) η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται τα
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δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση των δεδοµένων των
συµµετεχόντων (στη διαδικασία µέχρι την ανάθεση και σύναψη σύµβασης) και
για τον έλεγχο και την ε̟ίβλεψη της τήρησης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων,
α̟ορρεουσών α̟ό τη σύµβαση.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για
την εκ̟λήρωση έννοµης υ̟οχρέωσης, ιδίως α̟ό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
για την εκ̟λήρωση συµβατικής υ̟οχρέωσης, για την εκ̟λήρωση καθήκοντος
̟ρος το δηµόσιο συµφέρον, εν ̟ροκειµένω την διασφάλιση διαφανούς
διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, και για την εξυ̟ηρέτηση έννοµων
συµφερόντων της.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα µε τη συµµετοχή του
και µε την µετέ̟ειτα ανάθεση και υ̟ογραφή της σύµβασης θεωρείται ότι έχει
συναινέσει στην ε̟εξεργασία των δεδοµένων του, ̟αρέχοντας ρητή ελεύθερη
και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση συγκατάθεση για την ε̟εξεργασία.

4. Τήρηση- Α̟οθήκευση ∆εδοµένων- Μέτρα Προστασίας
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα ̟ου
α̟αιτείται για τους νόµιµους ε̟ιχειρηµατικούς σκο̟ούς για τους ο̟οίους
συλλέχθηκαν, συµ̟εριλαµβανοµένων και των σκο̟ών ικανο̟οίησης νοµικών,
φορολογικών, λογιστικών α̟αιτήσεων. Κάθε οργανωτική µονάδα της ΣΤΑΣΥ
φροντίζει να ̟ροσδιορίσει και να τηρήσει τις κατάλληλες ̟εριόδους τήρησης,
καθώς και να διασφαλίσει την ασφαλή καταστροφή τους, όταν ̟αρέλθει το
χρονικό διάστηµα ή ̟αύσει να υφίσταται ο σκο̟ός της ε̟εξεργασίας και δεν
υ̟άρχει καµία νοµική α̟αίτηση ή νόµιµο συµφέρον ή δικαίωµα για τη
συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται να α̟οθηκεύονται για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα, εφόσον τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα θα τύχουν ε̟εξεργασίας
α̟οκλειστικά για σκο̟ούς αρχειοθέτησης ̟ρος το δηµόσιο συµφέρον, σκο̟ούς
για ε̟ιστηµονική και ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκο̟ούς και ̟άντα
υ̟όκεινται στην εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
µέτρων.
Μετά το ̟έρας του χρονικού διαστήµατος, ̟ου ορίζεται είτε α̟ό την συµβατική
σχέση µε το Υ̟οκείµενο, είτε α̟ό την νοµοθεσία, ακολουθούνται οι
̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες για την ασφαλή καταστροφή τους.
5. Περι̟τώσεις ∆ιαβίβασης- Κοινο̟οίησης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ενδέχεται να γνωστο̟οιεί τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
σε τρίτους, ό̟ως:


Τρίτα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, στα ο̟οία η ΣΤΑΣΥ αναθέτει την
εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της και αυτά
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λειτουργούν ως εκτελούντες την ε̟εξεργασία (̟χ συνεργάτες,
σύµβουλοι κλ̟).
 Το ∆ηµόσιο, δηµόσιοι φορείς και αρµόδιες αρχές ή δικαιοδοτικά
όργανα, στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
 Συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο ̟λαίσιο της αρχής της
διαφάνειας και του δικαιώµατος δικαστικής ̟ροστασίας των
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το νόµο.
Η ΣΤΑΣΥ ελέγχει και αξιολογεί τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία και ζητάει
τις κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι είναι συµµορφωµένοι µε
τον ΓΚΠ∆ και την κείµενη νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων και ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση τους. Ε̟ισυνά̟τεται το Παράρτηµα ΙΣύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα µε τους
εκτελούντες την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει ώστε όλες οι οργανωτικές µονάδες της και το ̟ροσω̟ικό
της (̟χ. εργαζόµενοι, ̟ροστηθέντες, βοηθοί εκ̟λήρωσης κλ̟), καθώς και οι
εκτελούντες την ε̟εξεργασία, να ενηµερώνονται για τις υ̟οχρεώσεις τους για
την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και για την τήρηση της Πολιτικής
Προστασίας της ΣΤΑΣΥ για τη διαχείριση και ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων. Στη ΣΤΑΣΥ όλο το ̟ροσω̟ικό είναι υ̟εύθυνο για την υ̟οστήριξη
της συµµόρφωσης µε αυτήν την ̟ολιτική.
6. Τεχνικά και Οργανωτικά µέτρα Προστασίας των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ, λαµβάνοντας υ̟όψη τη φύση, το ̟εδίο εφαρµογής, το ̟λαίσιο και
τους σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής
̟ιθανότητας ε̟έλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες
των φυσικών ̟ροσώ̟ων, εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
̟ροκειµένου να διασφαλίζει και να α̟οδεικνύει ότι η ε̟εξεργασία διενεργείται
σύννοµα και ότι ̟αρέχει το κατάλληλο ε̟ί̟εδο ασφάλειας δεδοµένων έναντι
των κινδύνων ̟ου διατρέχουν την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ οργανωτικά, έχει συντάξει Πολιτικές και ∆ιαδικασίες για την
ε̟εξεργασία και την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και τεχνικά, έχει
υιοθετήσει τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας – για την ψηφιακή και την φυσική
ασφάλεια- διασφαλίζοντας την εµ̟ιστευτικότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιµότητα των δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια να χρησιµο̟οιεί τις ̟λέον
̟ρόσφατες τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την ̟ροστασία των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων και να υιοθετεί τις βέλτιστες ̟ρακτικές ̟ροστασίας.
7. Περιστατικό Παραβίασης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ έχει δηµιουργήσει την κατάλληλη δοµή και διαδικασίες για τη
διαχείριση τυχόν ̟εριστατικού σχετικά µε την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων. Το ̟ροσω̟ικό της έχει ενηµερωθεί ̟ροκειµένου να αναφέρει κάθε
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̟εριστατικό, το ο̟οίο έχει ή ενδέχεται να οδηγήσει σε α̟ώλεια, κλο̟ή, µη
εξουσιοδοτηµένη α̟οκάλυψη, τυχαία καταστροφή ή α̟οκάλυψη των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
αντίδρασης σε ̟αραβίαση δεδοµένων.
Σε ̟εριστατικό ̟ιθανής ̟αραβίασης, τα ̟ρόσω̟α ̟ου αφορά η Παρούσα
Πολιτική, υ̟οχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν την ΣΤΑΣΥ για το
̟εριστατικό και να ̟αρέχουν κάθε αναγκαία ή/και βοηθητική ̟ληροφορία
̟ρος αντιµετώ̟ιση του ̟εριστατικού. Τονίζεται ότι ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί εάν η
̟αραβίαση ̟ροήλθε α̟ό δική τους ευθύνη και να ενηµερώσουν ε̟ίσης σχετικά
την ΣΤΑΣΥ.
8. Συγκατάθεση του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Το Υ̟οκείµενο ̟αρέχει συγκατάθεση για ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του
δεδοµένων, κατό̟ιν ενηµέρωσης για το σκο̟ό ε̟εξεργασίας και τα δικαιώµατά
του, µε δήλωση ή µε σαφή θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και
µε ̟λήρη ε̟ίγνωση, µε την ο̟οία εκδηλώνει ότι συµφωνεί, να α̟οτελέσουν
αντικείµενο ε̟εξεργασίας τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου το
αφορούν.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων µ̟ορεί να ανακαλέσει µε ευκολία, ελεύθερα τη
συγκατάθεσή του, ανά ̟άσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ
σε µελλοντική ε̟εξεργασία και δεν ε̟ηρεάζει την ε̟εξεργασία, η ο̟οία
διενεργούταν βάσει της συγκατάθεσης του Υ̟οκειµένου, ̟ριν την ανάκληση,
και είναι νόµιµη ε̟εξεργασία.
9. ∆ικαιώµατα του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ ενηµερώνει τα Υ̟οκείµενα των δεδοµένων για την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων τους και για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων τους, καθώς
και διαχειρίζεται τα αιτήµατα των Υ̟οκειµένων κατά τον καλύτερο δυνατό
τρό̟ο, ώστε να αντα̟οκρίνεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό ικανο̟οίησης
αυτών.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα όσον αφορά τον
τρό̟ο ε̟εξεργασίας των δεδοµένων του α̟ό τη ΣΤΑΣΥ:
1) ∆ικαίωµα ενηµέρωσης- ̟ληροφόρησης για την ε̟εξεργασία των
̟ροσω̟ικών του δεδοµένων.
2) ∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης για ε̟εξεργασία των δεδοµένων
ανά ̟άσα στιγµή.
3) ∆ικαίωµα ̟ρόσβασης στα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί
να αιτηθεί ̟ρόσβαση στα δεδοµένα του για να λάβει αντίγραφο α̟ό αυτά.
4) ∆ικαίωµα διόρθωσης- ε̟ικαιρο̟οίησης των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων,
ώστε τα στοιχεία να είναι ακριβή.
5) ∆ικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί
τη διαγραφή των δεδοµένων του, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις. Όταν: α) αυτά
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δεν είναι ̟λέον α̟αραίτητα για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν
ή ε̟εξεργάζονται, β) έγινε ανάκληση της συγκατάθεσης, γ) έχει εκλείψει ̟λέον
η νοµική βάση ε̟εξεργασίας α̟ό τη ΣΤΑΣΥ και δεν στηρίζεται η ε̟εξεργασία
σε άλλη νοµική βάση. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ δύναται να µην ικανο̟οιήσει το
δικαίωµα διαγραφής για λόγους εκ̟λήρωσης εκ του νόµου υ̟οχρέωσής της,
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, για λόγους θεµελίωσης, άσκησης και
υ̟οστήριξης νοµικών αξιώσεών της, καθώς και για λόγους αρχειοθέτησης και
στατιστικούς σκο̟ούς.
6) ∆ικαίωµα ̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων.
Σε αυτή την ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ ̟ροβαίνει στον άµεσο ̟εριορισµό
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων, τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτηµα
̟εριορισµού. Εάν δεν είναι εφικτός ο ̟εριορισµός της ε̟εξεργασίας, θα δοθεί
αιτιολογηµένη α̟άντηση στο Υ̟οκείµενο.
7) ∆ικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να λάβει
σε αναγνώσιµη µορφή σε µία α̟ό τις ευρέως διαδεδοµένες µορφές ανάγνωσης
(̟χ σε αρχείο XML) αντίγραφο των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του, τα ο̟οία
ε̟εξεργάζονται µε χρήση υ̟ολογιστικών συστηµάτων.
8) ∆ικαίωµα εναντίωσης. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να ̟ροβάλει εναντίωση ως
̟ρος την ε̟εξεργασία των δεδοµένων του. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ δύναται να
µην ικανο̟οιήσει το δικαίωµα εναντίωσης, εάν υ̟άρχει ε̟ιτακτικός και
νόµιµος λόγος, ο ο̟οίος υ̟ερισχύει του αιτήµατος εναντίωσης ή σκο̟ός για τη
θεµελίωση, άσκηση ή υ̟οστήριξη νοµικών αξιώσεών της.
Το Υ̟οκείµενο ασκεί τα ανωτέρω δικαιώµατα µε αίτηµα ̟ρος τη ΣΤΑΣΥ. Το
αίτηµα ̟ρέ̟ει να είναι σαφές και ορισµένο και να συµ̟ληρώνεται κατά το
δυνατόν ̟ληρέστερο τρό̟ο, ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί και ικανο̟οιηθεί.
Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η ταυτο̟οίηση του Υ̟οκειµένου και η
ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει να α̟αντήσει εντός ενός
µήνα σε ο̟οιοδή̟οτε σχετικό αίτηµα, εκτός αν για αντικειµενικούς λόγους
χρειαστεί ̟ερισσότερος χρόνος, ο̟ότε και θα ενηµερώσει το Υ̟οκείµενο
σχετικά. Κατάλληλη φόρµα συµ̟λήρωσης του αιτήµατος ̟αρέχεται στο
∆ιαδικτυακό τό̟ο της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr
Για την άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δικαιώµατος, το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να
α̟ευθυνθεί στον Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο dpo@stasy.gr.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση το Υ̟οκείµενο έχει ε̟ίσης το ∆ικαίωµα υ̟οβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα –
ΑΠ∆ΠΧ και µ̟ορεί να α̟ευθυνθεί σε αυτήν: Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax:
+30-210 6475628, www.dpa.gr.
10. Ε̟ικοινωνία
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Για ο̟οιαδή̟οτε ενηµέρωση, ̟αροχή βοήθειας σχετικά µε την άσκηση ή την
κατανόηση των δικαιωµάτων του Υ̟οκειµένου και ερώτηση σχετικά µε τα
̟ροσω̟ικά δεδοµένα, την ̟αρούσα Πολιτική και την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων, µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνήσετε µε τον Υ̟εύθυνο Προστασίας
∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stasy.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Η ̟αρούσα Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού
Χαρακτήρα (εφεξής «Σύµβαση») α̟οτελεί ̟αράρτηµα και
ανα̟όσ̟αστο τµήµα της συναφθείσας σύµβασης µεταξύ των ανωτέρω
µερών (εφεξής «Κύρια Σύµβαση»), µε συµβαλλόµενα µέρη, αφενός µε
την Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ», εφεξής
καλούµενη ως «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» και αφετέρου το εκάστοτε
άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εφεξής καλούµενο ως «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία».
Στο ̟λαίσιο της «Κύριας Σύµβασης», ο «Υ̟εύθυνος
2.
Ε̟εξεργασίας» ενδέχεται να γνωστο̟οιεί, κοινο̟οιεί ή διαβιβάζει στον
«Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» ̟ληροφορίες, οι ο̟οίες α̟οτελούν
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως αυτά ορίζονται στον
Κανονισµό 679/2016 (ΕΕ) «Γενικό Κανονισµό για την Προστασία
∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆) και την κείµενη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (εφεξής «Νοµοθεσία»), µε σκο̟ό
την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
3.
Αντίστοιχα, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει το δικαίωµα να
ε̟εξεργάζεται δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία του
γνωστο̟οιούνται, κοινο̟οιούνται ή διαβιβάζονται α̟ό τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για λογαριασµό του τελευταίου, µε σκο̟ό την εκτέλεση
της «Κύριας Σύµβασης».
4.
Με την ̟αρούσα «Σύµβαση» ̟ροσδιορίζονται οι όροι και
̟ροϋ̟οθέσεις της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
α̟ό τον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» για λογαριασµό του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και ̟αρέχονται κατάλληλες διασφαλίσεις
και διαβεβαιώσεις ότι ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» είναι
συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία».
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2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας», τα ο̟οία είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για την εκτέλεση
της «Κύριας Σύµβασης», καθώς και όσα δεδοµένα µ̟ορεί να
συµφωνήσουν µεταγενέστερα για την εξυ̟ηρέτηση του σκο̟ού
ε̟εξεργασίας. Κάθε τέτοια µεταγενέστερη συµφωνία γίνεται µόνο
εγγράφως δεκτή και υ̟όκειται στις διατάξεις της ̟αρούσας
«Σύµβασης».
2.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ο «Υ̟εύθυνος
Ε̟εξεργασίας» γνωστο̟οιήσει, κοινο̟οιήσει ή διαβιβάσει στον
«Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα
ο̟οία δεν είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για την εκτέλεση της «Κύριας
Σύµβασης», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να
ειδο̟οιήσει σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» και εν συνεχεία να
̟ροβεί στην ασφαλή και οριστική καταστροφή/ διαγραφή τους.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται, ενδεικτικά και όχι
3.
̟εριοριστικά, τα εξής δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα: δεδοµένα
ταυτο̟οίησης ̟ροσώ̟ου (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο κλ̟), δεδοµένα
ε̟ικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλ̟),
κ.α. Υ̟οκείµενα των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ενδεικτικά και
όχι ̟εριοριστικά, δύναται να είναι τα εξής ̟ρόσω̟α: εργαζόµενοι,
ε̟ιβατικό κοινό, συνεργάτες, σύµβουλοι, ̟ροµηθευτές, µέλη
διοικητικού συµβουλίου του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» κατά βάση ε̟εξεργάζεται α̟λά δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ενώ σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, ανάλογα µε την «Κύρια
Σύµβαση» ενδέχεται να ε̟εξεργάζεται και δεδοµένα ειδικής κατηγορίας,
α̟οκλειστικά και µόνο για τους σκο̟ούς ε̟εξεργασίας, ό̟ως ορίζονται στην
«Κύρια Σύµβαση».
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα ανωτέρω
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τους σκο̟ούς και το αντικείµενο
της «Κυρίας Σύµβασης», ήτοι α̟οκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση
της ανατεθείσας δραστηριότητας και την εκ̟λήρωση των συµβατικών
του υ̟οχρεώσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η «Κύρια Σύµβαση».
5.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει δικαίωµα
να ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για ̟ρόσθετους
σκο̟ούς, ό̟ως αυτοί ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την «Νοµοθεσία», θα ̟ρέ̟ει να
ενηµερώσει τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» ̟ριν ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε
ε̟εξεργασία των δεδοµένων.
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3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα µόνο α̟ολύτως
αναγκαία και α̟αραίτητα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µόνο
για τους ανωτέρω αναφερόµενους σκο̟ούς ε̟εξεργασίας και σύµφωνα
µε τις οδηγίες του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ̟ρόσω̟α, τα
ο̟οία είναι εξουσιοδοτηµένα α̟ό τον ίδιο για να ε̟εξεργάζονται ως
ανωτέρω τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι,
συνεργάτες, σύµβουλοι, βοηθοί εκ̟λήρωσης, ̟ροστηθέντες, τρίτοι
εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»), δεσµεύονται µε όρους και
ρήτρες τήρησης εµ̟ιστευτικότητας και γνωρίζουν τους όρους της
̟αρούσας «Σύµβασης» και δεσµεύονται α̟ό αυτήν αντιστοίχως.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» α̟αγορεύεται να αναθέσει την
ε̟εξεργασία σε άλλον εκτελούντα την ε̟εξεργασία ̟αρά µόνον εάν
̟ροηγουµένως έχει ενηµερώσει µε σαφήνεια ̟ρος τούτο τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας», έχει δεσµευτεί ότι και ο άλλος εκτελών είναι
συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία» και τους όρους της ̟αρούσας και
έχει λάβει έγγραφη ρητή ειδική άδεια α̟ό τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για την ανάθεση της ε̟εξεργασίας σε άλλον εκτελούντα.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αραµένει ̟λήρως υ̟όλογος έναντι του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του
άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία.
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» φέρει την ευθύνη και είναι σε
θέση να α̟οδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε την «Νοµοθεσία» και
δεσµεύεται ότι τηρούνται οι αρχές ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα και εν γένει οι διατάξεις της «Νοµοθεσίας» για την
διενεργούµενη α̟ό αυτόν ε̟εξεργασία των δεδοµένων στο ̟λαίσιο της
«Κύριας Σύµβασης».
5.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει όλα τα α̟αιτούµενα
µέτρα για την ασφάλεια της ε̟εξεργασίας, καθώς και όλα τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ̟ροστασία των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
6.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων
ε̟εξεργασίας, ξεχωριστό, για όλες τις ε̟εξεργασίες διενεργούµενες για
τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», το ο̟οίο θα είναι διαθέσιµο στον
τελευταίο ό̟οτε αυτό ζητηθεί.
7.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνδράµει και
να ̟αρέχει κάθε χρήσιµη ̟ληροφορία ή βέλτιστη ̟ρακτική στον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», ώστε ο τελευταίος να συµµορφώνεται µε τις
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υ̟οχρεώσεις βάσει της «Νοµοθεσίας» για την ασφάλεια της
ε̟εξεργασίας και την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα.
8.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνεργάζεται µε
τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τη διαχείριση των αιτηµάτων των
υ̟οκειµένων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει της
«Νοµοθεσίας», για τη διαχείριση τυχόν αιτηµάτων της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα κατά την άσκηση των
καθηκόντων της ή για τυχόν διαβουλεύσεις, για τη διενέργεια τυχόν
εκτίµησης αντικτύ̟ου και εν γένει για την ̟ροστασία των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
9.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
άµεσα τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» σε ̟ερί̟τωση ̟ου αντιληφθεί ότι
ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ε̟εξεργασίας δεν ̟ληροί τους όρους της
«Σύµβασης» και τις διατάξεις της «Νοµοθεσίας» και να ̟ροβεί σε κάθε
νόµιµη ενδεικνυόµενη ενέργεια ̟ρος άµεση άρση αυτής.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
Ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας
«Σύµβασης» δηλώνει και δεσµεύεται ότι ̟ροβαίνει σε ε̟εξεργασία
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα του «Εκτελούντος την
Ε̟εξεργασία» µόνο στο βαθµό ̟ου είναι α̟αραίτητα τα δεδοµένα για
την εκ̟λήρωση των εκατέρωθεν υ̟οχρεώσεων κατά την εκτέλεση της
«Κύριας Σύµβασης» και µόνο στο αναγκαίο µέτρο για τη συµµόρφωση
µε τις έννοµες υ̟οχρεώσεις.
2.
Η διενεργούµενη ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής
Προστασίας του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και της «Νοµοθεσίας».
5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δηλώνει ρητά και ανε̟ιφύλακτα
ότι εφαρµόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα,
̟ροκειµένου να διασφαλίσει το ενδεδειγµένο ε̟ί̟εδο ασφάλειας και
̟ροστασίας των δεδοµένων, λαµβάνοντας υ̟όψη το είδος των
δεδοµένων, τη φύση και τους σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας και τους
υφιστάµενους κινδύνους διαφορετικής ̟ιθανότητας ε̟έλευσης και
σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών
̟ροσώ̟ων, σε συνάρτηση µε τις τελευταίες τεχνολογικές - ε̟ιστηµονικές
εξελίξεις και το κόστος εφαρµογής των µέτρων.
2.

Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά
Σελίδα 25 α̟ό 44

ΑΔΑ: Ψ5ΝΦΟΡΛΟ-80Κ

21PROC009327992 2021-10-07

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
και οργανωτικά µέτρα, ώστε ̟ρόσβαση στα δεδοµένα και δυνατότητα
ε̟εξεργασίας να έχει µόνο το εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό του.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει µέτρα ώστε να
διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο ενεργεί υ̟ό την
ε̟ο̟τεία του και έχει ̟ρόσβαση σε δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα,
τα ε̟εξεργάζεται µόνο στο ̟λαίσιο εκτέλεσης της «Κύριας Σύµβασης».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αρέχει στον «Υ̟εύθυνο
4.
Ε̟εξεργασίας», κατό̟ιν σχετικού έγγραφου αιτήµατος του τελευταίου,
όλες τις ̟ληροφορίες και τα α̟οδεικτικά µέσα για τα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα, τα ο̟οία έχει λάβει, και ε̟ιτρέ̟ει και διευκολύνει
τη διενέργεια ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των µέτρων
α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τη δια̟ίστωση του ε̟ι̟έδου
ασφαλείας και της ε̟άρκειας αυτών.
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟ικουρεί τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» στο µέτρο του δυνατού, ώστε ο τελευταίος να
αντα̟οκρίνεται στα αιτήµατα των υ̟οκειµένων των δεδοµένων κατά
την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει της «Νοµοθεσίας». Πιο
συγκεκριµένα, σε ̟ερί̟τωση ̟ου το υ̟οκείµενο υ̟οβάλλει ο̟οιοδή̟οτε
αίτηµα- αίτηση άσκησης δικαιώµατος ή ερώτηµα στον «Εκτελούντα την
Ε̟εξεργασία», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να
ενηµερώσει άµεσα και να διαβιβάσει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»,
το συντοµότερο δυνατόν και κατά ̟ροτίµηση εντός των ε̟όµενων
εβδοµήντα δύο (72) ωρών, το αίτηµα ή ερώτηµα.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν δύναται αυτοβούλως να
̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια, και ιδίως δεν ε̟ιτρέ̟εται να
διαχειριστεί αίτηµα διόρθωσης, διαγραφής ή ̟εριορισµού της
ε̟εξεργασίας, ̟αρά µόνο βάσει γρα̟τών εντολών του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας», εκτός και εάν τούτο ̟ροβλέ̟εται α̟ό την εκτέλεση της
«Κυρίας Σύµβασης» ή ε̟ιβάλλεται α̟ό τη «Νοµοθεσία».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ανωτέρω
3.
δεσµεύουν και τα εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α (ό̟ως ̟χ.
εργαζόµενοι,
συνεργάτες,
σύµβουλοι,
βοηθοί
εκ̟λήρωσης,
̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»), τα ο̟οία
ε̟εξεργάζονται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µ̟ορεί να
τους τεθούν αντίστοιχα αιτήµατα ή ερωτήµατα για τα δεδοµένα.
7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
1.

Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δεσµεύεται ότι στα κατάλληλα
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τεχνικά και οργανωτικά µέτρα έχει συµ̟εριλάβει την ̟ολιτική
διαχείρισης και αντιµετώ̟ισης ̟εριστατικού ̟αραβίασης και έχει
ενηµερώσει σχετικά το ̟ροσω̟ικό του, καθώς και λοι̟ά
εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α, ώστε να µ̟ορούν να
αντα̟οκριθούν άµεσα σε τυχόν ̟εριστατικό ̟αραβίασης.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
αµελλητί τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», εγγράφως και εντός των
ε̟όµενων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, µόλις αντιληφθεί ̟αραβίαση των
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, δηλαδή ̟αραβίαση της ασφάλειας
των δεδοµένων, η ο̟οία οδηγεί σε ενδεχοµένη, τυχαία, µη
εξουσιοδοτηµένη, ή ̟αράνοµη καταστροφή, α̟ώλεια, αλλοίωση, ή
α̟οκάλυψη των δεδοµένων ή ενδεχόµενη, τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη,
ή ̟αράνοµη ̟ρόσβαση σε αυτά.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει, άµεσα και µε δικά του
έξοδα, να διερευνήσει το ̟εριστατικό ̟αραβίασης και να ενεργήσει,
κατά το µέτρο του δυνατού, για την α̟οτρο̟ή ̟εραιτέρω ̟αραβίασης
και εφαρµογής διορθωτικών µέτρων.
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
αµελλητί τόσο για το ̟εριστατικό όσο και για τις ενέργειές του τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», ̟αρέχοντας κάθε διαθέσιµη ̟ληροφορία.
Ειδικότερα θα ̟αράσχει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» λε̟τοµερή
̟εριγραφή της ̟αραβίασης ασφαλείας, τον τύ̟ο δεδοµένων ̟ου
α̟οτέλεσε αντικείµενο της ̟αραβίασης ασφαλείας και την ταυτότητα
του κάθε υ̟οκειµένου, τα δεδοµένα του ο̟οίου έχουν ε̟ηρεασθεί, µόλις
οι ̟ληροφορίες αυτές συλλεχθούν ή καταστούν διαθέσιµες µε άλλο
τρό̟ο, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟εριοδικών ενηµερώσεων αυτών
των ̟ληροφοριών και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες ̟ληροφορίες ενδέχεται να
του ζητηθούν σχετικά µε το ̟εριστατικό ̟αραβίασης ασφαλείας.
5.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» συνδράµει τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για την γνωστο̟οίηση και την ανακοίνωση του
̟εριστατικού ̟αραβίασης βάσει της «Νοµοθεσίας» και σε συνεργασία
̟ροβαίνει σε όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες για την α̟οκατάσταση της
ασφάλειας και την ενίσχυση της ̟ροστασίας των δεδοµένων µε τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να ̟εριορισθεί ο
κίνδυνος δυσµενούς ε̟ί̟τωσης στα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των
υ̟οκειµένων, καθώς και να αµβλυνθούν οι δυσµενείς συνέ̟ειες και να
̟εριοριστεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος µελλοντικής ̟αραβίασης.
6.
Σχετικά µε την υ̟οχρέωση ενηµέρωσης του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» αµέσως και εγγράφως, αυτή ισχύει ακόµη και στην
̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει αµφιβολίες ως ̟ρος
την ασφάλεια ή την νοµιµότητα της ε̟εξεργασίας. Σε αυτήν την
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̟ερί̟τωση, οφείλει να µην ̟ροβεί στην ε̟εξεργασία και να ενηµερώσει
αµέσως σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας».
8. ΤΗΡΗΣΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΑΙ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ

1.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της «Κύριας Σύµβασης», ο
«Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων και ότι τηρεί τα δεδοµένα διασφαλίζοντας την
εµ̟ιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιµότητα αυτών.
2.
Μετά τη λήξη της «Κύριας Σύµβασης», µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, το ο̟οίο δε µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις δεκα̟έντε (15)
ηµερολογιακές ηµέρες, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει να
ε̟ιστρέψει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» όλα τα έγγραφα ̟ου έχει
στην κατοχή του και όλα τα ̟ροϊόντα εργασίας και δεδοµένα ̟ου
̟αρήχθησαν και να διαγράψει ο̟οιοδή̟οτε αρχείο δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα έχει δηµιουργήσει και τηρεί για τους σκο̟ούς
της ̟αρούσας, διαβιβάζοντας στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» το
σχετικό ̟ρωτόκολλο διαγραφής.
9. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν διαβιβάζει σε α̟οδέκτες/ή
και τρίτους τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟αρέχονται
α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας». ∆υνατότητα διαβίβασης
̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση ικανο̟οίησης αιτήµατος υ̟οκειµένου,
κατό̟ιν σχετικής οδηγίας του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και στην
̟ερί̟τωση αιτήµατος του ίδιου του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για
χορήγηση ή/και ε̟ιστροφή των δεδοµένων.
2.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διαβίβαση των δεδοµένων α̟ορρέει α̟ό
νοµική υ̟οχρέωση του «Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία», ̟ριν ̟ροβεί
σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟εξεργασία, υ̟οχρεούται να ενηµερώσει σχετικά τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τους όρους και τις υ̟οχρεώσεις της
διαβίβασης.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα α̟οκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για ο̟οιαδή̟οτε διαβίβαση δεδοµένων
α̟αιτείται ̟ροηγούµενη ενηµέρωση και ̟αροχή γρα̟τής συναίνεσης
του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας». Η εν λόγω διαβίβαση υ̟όκειται σε
συµµόρφωση µε τις ειδικές α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν τη διαβίβαση
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα δυνάµει της «Νοµοθεσίας».
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10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
1.
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ̟αρούσας, αλλά και µετά τη λήξη
ή λύση αυτής, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» αναλαµβάνει την
υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικά και να µη γνωστο̟οιήσει,
κοινο̟οιήσει, δηµοσιεύσει, ανακοινώσει ή µε ό̟οιον άλλον τρό̟ο
α̟οκαλύψει σε τρίτους, χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση
του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή ̟ληροφορίες
και σύνολο ή µέρος των δεδοµένων ̟ου ̟εριήλθαν σε γνώση του, κατά
την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων και την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών του,
κατά την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να τηρεί ως άκρως
εµ̟ιστευτικά τα ο̟οιαδή̟οτε στοιχεία έλαβε α̟ό τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση της «Κύριας Σύµβασης», καθώς
ε̟ίσης να µην τα χρησιµο̟οιεί για ο̟οιονδή̟οτε άλλον σκο̟ό ̟λην του
οριζοµένου στην ̟αρούσα.
3.
Οι ρυθµίσεις του ̟αρόντος άρθρου δεσµεύουν τον «Εκτελούντα
την Ε̟εξεργασία» και µετά την καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο λήξη ή λύση της
̟αρούσας.
11. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ «ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» και δεν υ̟ερβαίνει τα όρια των εντολών ̟ου του έχει
αναθέσει ο τελευταίος, σχετικά µε τους σκο̟ούς και την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων βάσει της «Νοµοθεσίας». Σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης των
ορίων και δράσης του «Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» ̟έραν των
σκο̟ών της «Κύριας Σύµβασης» και της ̟αρούσας, ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» νοείται «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» για ό̟οια
ε̟εξεργασία διενεργήσει, θέτοντας ο ίδιος το σκο̟ό και τα µέσα
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων, και φέρει την ευθύνη και τις συνέ̟ειες της
«Νοµοθεσίας».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ευθύνεται ̟λήρως έναντι του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για κάθε άµεση, έµµεση, υφιστάµενη,
µελλοντική, θετική ή α̟οθετική ζηµία του τελευταίου εξαιτίας της
αθέτησης των υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης». Την ίδια ευθύνη
φέρει και για τον ορισµό άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία και
αθέτηση α̟ό αυτόν των υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης», χωρίς
να ̟εριορίζεται τυχόν δικαίωµα του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», να
στραφεί κατά του άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία οµοίως.
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Παραβίαση ο̟οιουδή̟οτε όρου της ̟αρούσας συνιστά ουσιώδη
̟αραβίαση της «Κύριας Σύµβασης». -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
1. ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκο̟ός των Όρων Ασφάλειας είναι να καθορίσει στον Ανάδοχο συµβάσεων
έργου ̟ου ̟ροσφέρει υ̟ηρεσίες στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, τα ̟ρόσθετα
µέτρα ασφαλείας (̟έραν των ελάχιστων ̟ου καθορίζονται α̟ό την εκάστοτε
ισχύουσα Ελληνική και Ευρω̟αϊκή Νοµοθεσία) τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να
λαµβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, ̟ροκειµένου να
διασφαλιστούν οι ε̟ιβάτες, το ̟ροσω̟ικό και τα ̟εριουσιακά στοιχεία της
ΣΤΑΣΥ, καθώς ε̟ίσης το ̟ροσω̟ικό και τα ̟εριουσιακά στοιχεία του
Αναδόχου.
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Όροι Ασφάλειας α̟οτελούν µέρος της Σύµβασης.
Οι Όροι αυτοί ε̟ιτρέ̟ουν στον Ανάδοχο την εφαρµογή των α̟αιτήσεων του
Βιβλίου Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ και των ∆ιαδικασιών εκείνων ̟ου
σχετίζονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α̟οτελεί α̟οκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και ̟ριν α̟ό την έναρξη
ο̟οιασδή̟οτε εργασίας, να ενηµερώνει και το σύνολο του ̟ροσω̟ικού του
σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ̟ου καθορίζονται σε αυτό το τεύχος, στο
Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, καθώς και στις σχετικές ∆ιαδικασίες, οι ο̟οίες
̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του
Υ̟οχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση του έργου και ̟ριν την ανάληψη των
καθηκόντων του υ̟οχρεούται να συντάξει κατάσταση µε ̟λήρη στοιχεία για
κάθε εργαζόµενο του και να υ̟οβάλλει στην ΣΤΑΣΥ αίτηµα εκ̟αίδευσης. Η
κατάσταση θα ̟εριέχει το όνοµα, ε̟ίθετο, Α.∆.Τ ή άλλου ισοδύναµου
εγγράφου) και θα συνοδεύεται µε Ιατρική γνωµάτευση ̟ου θα βεβαιώνει την
καλή του υγεία. Για Εργαζόµενους ̟ου αντικαθίστανται το αίτηµα και η
διαδικασία της εκ̟αίδευσης ̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνεται. Η εκ̟αίδευση, η
̟ιστο̟οίηση, η έκδοση και ανανέωση των ̟ιστο̟οιητικών είναι ευθύνη της
ΣΤΑΣΥ. Η εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και
τις ∆ιαδικασίες ̟ου αφορούν την λειτουργία της ΣΤΑΣΥ, σε Θέµατα
Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ̟ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
Ε̟ίσης, α̟οτελεί α̟οκλειστική του ευθύνη η εξασφάλιση της εφαρµογής των
ανωτέρω α̟ό το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολεί έµµεσα ή άµεσα, καθώς και α̟ό το
̟ροσω̟ικό των υ̟εργολάβων ̟ου τυχόν χρησιµο̟οιεί.
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Ο ορισµός και τυχόν ε̟εξηγήσεις των όρων ̟ου χρησιµο̟οιούνται στο ̟αρόν
κείµενο, ̟εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ.
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1. Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας
Όλα τα άτοµα ̟ου α̟ασχολούνται α̟ό τον Ανάδοχο, για την ικανο̟οίηση των
Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων, στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ̟ρέ̟ει να είναι
σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να συνοµιλούν στην Ελληνική γλώσσα
σε τέτοιο ε̟ί̟εδο, ώστε να µ̟ορούν να εκτελούν την εργασία τους µε ασφάλεια.
Αυτή η ικανότητά τους ̟ρέ̟ει να ̟ιστο̟οιείται α̟ό τον Ανάδοχο.
4.2. Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει και να υ̟οβάλει για έγκριση στην
ΣΤΑΣΥ, κάθε φορά ̟ου τρο̟ο̟οιεί, τα ̟αρακάτω κείµενα:Πολιτική Υγιεινής
και Ασφάλειας.
Περιγραφή των Οργανωτικών ∆οµών και των Σχεδίων Ενεργειών µε τα ο̟οία
διαχειρίζεται τα θέµατα Ασφάλειας, µε ιδιαίτερη αναφορά στις δραστηριότητες
οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις.
4.3. Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του
Υ̟οχρεώσεων να τηρεί και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις, Αστυνοµικές,
∆ιοικητικές, Πυροσβεστικές, Εργατικής Νοµοθεσίας, Ταµείων και Οργανισµών
Κυρίας και Ε̟ικουρικής Ασφάλισης κλ̟., καθώς και τις διατάξεις ̟ερί ωραρίου
εργασίας, των όρων υγιεινής και ασφάλειας και γενικά όλες τις διατάξεις της
κείµενης Νοµοθεσίας.
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του στην
Εταιρεία χρησιµο̟οιώντας µεθόδους και ̟ρακτικές ̟ου εξασφαλίζουν
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το ε̟ιβατικό κοινό, το ̟ροσω̟ικό του, το
̟ροσω̟ικό της ΣΤΑΣΥ, το ̟ροσω̟ικό άλλων εργολάβων και γενικότερα για
όσους ε̟ηρεάζονται α̟ό τις δραστηριότητές του.
Ο Ανάδοχος οφείλει να α̟οδεικνύει στην Εταιρεία ότι ̟ραγµατο̟οιεί
Αξιολόγηση Κινδύνων, όσον αφορά τις εργασίες ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί.
Με την Αξιολόγηση των Κινδύνων υ̟οχρεούται να ̟ροσδιορίζει τις ενέργειες
µε τις ο̟οίες ελαχιστο̟οιεί τους ιδιαίτερους κινδύνους ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό
την λειτουργία του υ̟όγειου ηλεκτρικού σιδηροδρόµου ό̟ως κινούµενοι
συρµοί, εκτεθειµένες ηλεκτροφόρες τροχιές και εργασία σε υ̟όγειες
εγκαταστάσεις.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει τα µέτρα ̟ερί Ασφάλειας ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ισχύουσα Νοµοθεσία, τους Κανονισµούς της Εταιρείας
καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές και ε̟ιστηµονικές µεθόδους.
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Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ε̟ιστήµης και της τέχνης να διαθέτει και
δηλώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκ̟αιδευµένο, ειδικευµένο, ικανό, µε τα
αρµόζοντα ̟ροσόντα και εφοδιασµένο µε τις α̟αιτούµενες άδειες και
δι̟λώµατα ̟ροσω̟ικό, καθώς ε̟ίσης να εφοδιαστεί µε όλες τις ̟ροβλε̟όµενες
α̟ό την Νοµοθεσία άδειες, έγγραφα, ̟ιστο̟οιητικά και λοι̟ά δικαιολογητικά
̟ου α̟αιτούνται για τον εξο̟λισµό ̟ου χρησιµο̟οιεί.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίζει την ̟ραγµατο̟οίηση των
Συµβατικών Εργασιών σε συµµόρφωση µε το σύνολο των κανόνων ̟ου
̟εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της Εταιρείας (αντίγραφο του
ο̟οίου θα του α̟οδοθεί µε την υ̟ογραφή της Σύµβασης και το ο̟οίο οφείλει
να διατηρεί ̟άντοτε ενηµερωµένο), των ∆ιαδικασιών και των Οδηγιών της
Εταιρείας.
4.4. Υ̟εργολάβιση Εργασιών
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίζει ότι οι όροι και οι διατάξεις
ο̟οιασδή̟οτε σύµβασης Υ̟εργολαβίας συνοµολογεί µε τρίτους και µε βάσει
την ο̟οία ̟ροσω̟ικό του Υ̟εργολάβου δραστηριο̟οιείται στις εγκαταστάσεις
της ΣΤΑΣΥ, θα ̟εριλαµβάνει την α̟αίτηση για συµµόρφωση του
Υ̟εργολάβου ̟ρος τους ̟αρόντες Όρους.
Η υ̟εργολαβική ανάθεση ο̟οιασδή̟οτε εργασίας ή τµήµατος εργασίας δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του αναφορικά µε την υγιεινή, την
ασφάλεια, και την εκ̟αίδευση - ̟ιστο̟οίηση α̟ό την ΣΤΑΣΥ του ̟ροσω̟ικού
του Υ̟εργολάβου.
4.5. Α̟αγόρευση Κα̟νίσµατος
Α̟αγορεύεται αυστηρά το κά̟νισµα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Ο
Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εξασφαλίζει ότι το ̟ροσω̟ικό του,
συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟ροσω̟ικού του Υ̟εργολάβου, συµµορφώνεται
̟ρος την ̟αρα̟άνω α̟αίτηση. Τα άτοµα ̟ου δεν συµµορφώνονται στις
ανωτέρω α̟αγορεύσεις θα α̟οµακρύνονται άµεσα α̟ό τις εγκαταστάσεις.
Η γνωστο̟οίηση της α̟αίτησης αυτής στο ̟ροσω̟ικό του και στο ̟ροσω̟ικό
των Υ̟εργολάβων του, ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στο Σχέδιο Ασφάλειας του
Αναδόχου.
4.6. ∆ιορισµός Εκ̟ροσώ̟ου και Γνωστο̟οίηση του Προσω̟ικού του
Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διορίσει Εκ̟ρόσω̟ό του, ο ο̟οίος θα είναι
υ̟εύθυνος για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας στους χώρους
εργασίας και να γνωστο̟οιήσει στην ΣΤΑΣΥ το ονοµατε̟ώνυµό του, ένα
τηλέφωνο ε̟ικοινωνίας µαζί του, καθώς και τον ανα̟ληρωτή του σε ̟ερί̟τωση
α̟ουσίας του. Ο Ανα̟ληρωτής ̟ρέ̟ει να διαθέτει όλα τα α̟αιτούµενα
̟ροσόντα, ̟ροκειµένου να αντικαθιστά τον Εκ̟ρόσω̟ο.
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Εφόσον α̟αιτείται α̟ό τον Ανάδοχο για την ικανο̟οίηση των συµβατικών
του υ̟οχρεώσεων, ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟ερβαίνουν τις 800 εργατοώρες
ετησίως, ο Εκ̟ρόσω̟ός του για θέµατα Υγιεινής και Ασφαλείας θα ̟ρέ̟ει να
̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ε̟ιβάλλει η ισχύουσα Νοµοθεσία για τους
Τεχνικούς Ασφαλείας και ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει µε έγγραφη δήλωσή του να
α̟οδέχεται τον διορισµό αυτό, µαζί µε όλες τις ευθύνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
την α̟οδοχή αυτή. Ο διορισµός του θα κοινο̟οιείται στην Ε̟ιθεώρηση
Εργασίας µε µέριµνα του Αναδόχου ό̟ως ορίζει η ισχύουσα Νοµοθεσία.
Πριν α̟ό την έναρξη εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί σε αυτήν το ονοµατε̟ώνυµο των µελών του
̟ροσω̟ικού του, συµ̟εριλαµβανοµένων του ̟ροσω̟ικού τυχόν
Υ̟εργολάβου, καθώς και την φύση των εργασιών ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν.
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου α̟αιτείται να α̟ασχοληθεί ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό µετά
την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει ̟ρόσθετο
κατάλογο µε τα ονοµατε̟ώνυµα του ε̟ι̟λέον ̟ροσω̟ικού, ̟ροτού αυτό
ξεκινήσει να εργάζεται. Στα άτοµα τα ο̟οία δεν θα ̟εριλαµβάνονται στον
κατάλογο και δεν θα έχουν στην κατοχή τους τις ο̟οιεσδή̟οτε α̟αιτούµενες
άδειες, δεν θα τους ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος στις εγκαταστάσεις.
4.7. Εκ̟αίδευση και Προσόντα του Προσω̟ικού του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων
και ανάλογα µε τα καθήκοντα τα ο̟οία αναθέτει σε αυτό, να διαθέτει
κατάλληλα εκ̟αιδευµένο, ικανό και µε τα αρµόζοντα ̟ροσόντα ̟ροσω̟ικό.
Η εκ̟αίδευση και τα ̟ροσόντα του ̟ροσω̟ικού ̟ρέ̟ει να είναι σε συµφωνία
µε την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου, καθώς και τις τυχόν
ειδικές α̟αιτήσεις ̟ου καθορίζονται α̟ό την Σύµβαση. Ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει τα ̟ροσόντα και το ε̟ί̟εδο εκ̟αίδευσης του
̟ροσω̟ικού του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Σύµβαση.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου το ο̟οίο θα εργασθεί στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ οφείλει να έχει υ̟οστεί την Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε
Κανονισµούς και ∆ιαδικασίες ̟ου αφορούν την λειτουργία του συστήµατος,
σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ̟ιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης στο ∆ίκτυο της ΣΤΑΣΥ. Η εκ̟αίδευση ορίζεται σε 1 ηµέρα. Ο αριθµός
των ατόµων α̟ό το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου καθώς και τα ̟ρογράµµατα
εκ̟αίδευσης ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ̟αρακολουθήσουν θα καθοριστούν ̟ριν την
υ̟ογραφή της σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ ̟αρέχει τη συγκεκριµένη εκ̟αίδευση στον
Ανάδοχο µε κόστος ̟ενήντα (50,00) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα. Η
χρονική διάρκεια ισχύος της ληφθείσας εκ̟αίδευσης ̟αύει ισχύουσα µε τη
λήξη της σύµβασης του κατά ̟ερί̟τωση Αναδόχου, ανεξαρτήτως χρονικής
διάρκειας αυτής, η δε µέγιστη χρονική διάρκειά της, σε ̟ερί̟τωση
µακροχρόνιων ή ε̟αναλαµβανοµένων µε τον ίδιο Ανάδοχο, συµβάσεων,
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ανέρχεται στα κατά τα οριζόµενα α̟ό τις διαδικασίες της Εταιρείας, αναλόγως
του ε̟ι̟έδου ̟ιστο̟οίησης, τα ο̟οία και είναι:


Ενηµερωµένος ε̟ί Θεµάτων Τροχιάς, χωρίς ηµεροµηνία λήξης.



Πιστο̟οιηµένος για Εργασίες Ε̟ί ή Πλησίον της Τροχιάς, µε ισχύ δύο (2)
ετών.

Το ̟ροσω̟ικό του Ανάδοχου ή/και του υ̟εργολάβου για να συµµετάσχει
στην εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζει:


Την ιατρική βεβαίωση ̟ριν την έναρξη του εκ̟αιδευτικού
̟ρογράµµατος στην ο̟οία θα βεβαιώνεται η καλή του υγεία.



Την ταυτότητα του ή διαβατήριο ή άλλο ε̟ίσηµο έντυ̟ο
̟ροκειµένου να το ε̟ιδείξει στον εκ̟αιδευτή.



Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο αναγγελίας ̟ρόσληψης στον ΟΑΕ∆.

Όλο το ̟ροσω̟ικό κατά τη διάρκεια της εκ̟αίδευσης µε ευθύνη του Αναδόχου
̟ρέ̟ει να φέρει τον α̟αραίτητο Εξο̟λισµό Προσω̟ικής Προστασίας (ΠΕΠ)
̟ου είναι το φωσφορίζον γιλέκο και υ̟οδήµατα ασφαλείας ̟ιστο̟οιηµένα
τουλάχιστον κατά ΕΝ345.
Εφόσον α̟αιτείται α̟ό το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου να εργασθεί ε̟ί ή
̟λησίον της τροχιάς, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται και α̟ό το Βιβλίο Κανονισµών της
ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται ̟ριν την έναρξη των εργασιών να
διασφαλίζει ότι το ̟ροσω̟ικό του έχει υ̟οστεί την κατάλληλη εκ̟αίδευση και
̟ιστο̟οίηση. Το ̟ροσω̟ικό του Ανάδοχου όταν εργάζεται ε̟ί ή ̟λησίον της
τροχιάς, υ̟οχρεούται να φέρει ̟άντοτε µαζί του την Κάρτα Πιστο̟οίησης για
τέτοιου είδους εργασίες. Το ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο δεν θα έχει στην κατοχή του
την κατάλληλη Κάρτα Πιστο̟οίησης δεν θα του ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος και θα
α̟οµακρύνεται αµέσως α̟ό τους χώρους εργασίας. Καµία α̟αίτηση για
α̟οζηµίωση ή καθυστέρηση α̟ό ̟λευράς του Αναδόχου ̟ου θα ̟ροκύψει ως
α̟οτέλεσµα αυτής της ενέργειας δεν θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον α̟αιτείται α̟ό την Νοµοθεσία κατοχή αδείας ή δι̟λώµατος για την
̟ραγµατο̟οίηση συγκεκριµένων εργασιών, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου
υ̟οχρεούται να φέρει ̟άντοτε µαζί του αντίγραφα των αδειών ή των
δι̟λωµάτων αυτών.
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟αιτήσει α̟ό τον Ανάδοχο να
̟ραγµατο̟οιήσει ̟ρόσθετη εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού του, ό̟ου και όταν
κρίνεται αναγκαίο.
4.8. Ταυτότητες Προσω̟ικού του Αναδόχου
Όλο το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου και των Υ̟εργολάβων του, υ̟οχρεούται να
φέρει ανά ̟άσα στιγµή ενώ βρίσκεται στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ και
α̟ασχολείται σε Συµβατική εργασία, την ταυτότητα µε φωτογραφία ̟ου
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χορηγείται α̟ό τον Ανάδοχο και έχει ̟ροηγουµένως εγκριθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ
καθώς ε̟ίσης και την Κάρτα Πιστο̟οίησης του.
Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος ̟ου υ̟οβάλλεται α̟ό ο̟οιονδή̟οτε Εκ̟ρόσω̟ο της
ΣΤΑΣΥ, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να ε̟ιδεικνύει την
ταυτότητά του.
Το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα εντο̟ίζεται χωρίς ταυτότητα θα α̟οµακρύνεται αµέσως
α̟ό τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Καµία αίτηση α̟οζηµίωσης α̟ό δα̟άνη
ή καθυστέρηση ̟ου υφίσταται ο Ανάδοχος ως α̟οτέλεσµα των ανωτέρω δεν θα
γίνει α̟οδεκτή α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει τον έλεγχο των στοιχείων
ταυτότητας του ̟ροσω̟ικού, καθώς και ο̟οιουδή̟οτε άλλου ̟ιστο̟οιητικού.
Τα άτοµα ̟ου θα εντο̟ισθούν να ανταλλάσσουν ή να χρησιµο̟οιούν την ίδια
ταυτότητα ̟ροκειµένου να α̟οκτήσουν µη εξουσιοδοτηµένη ̟ρόσβαση στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ θα α̟οµακρύνονται δια ̟αντός α̟ό αυτές.
4.9. ∆ιακο̟ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ανά ̟άσα στιγµή την εκτέλεση
εργασιών, εάν δια̟ιστωθεί ̟αραβίαση των ̟αρόντων Όρων ή εάν θεωρήσει ότι
οι δραστηριότητες του Αναδόχου είναι ̟ιθανό να ̟ροκαλέσουν κινδύνους,
ζηµία σε εξο̟λισµό, ή να α̟οτελέσουν αιτία µείωσης της ̟οιότητας των
̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ε̟ιβάτες.
Κανένα κόστος ή καθυστέρηση α̟ό τον Ανάδοχο ως α̟οτέλεσµα των ανωτέρω
δεν θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
4.10.

Ορισµός Υ̟ευθύνου Περιοχής Εργασιών

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να υ̟οδεικνύει κάθε φορά και σε κάθε
χώρους εργασίας, ̟ριν την έναρξη των εργασιών, τον Υ̟εύθυνο Περιοχής
Εργασιών.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου γνωστο̟οιεί την ̟αρουσία του στο
̟ροσω̟ικό και ευρίσκεται στους χώρους εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια της
̟αραµονής του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου σε αυτό. Παρακολουθεί συνεχώς
την ̟ρόοδο των εργασιών, κατευθύνει, ε̟ιβλέ̟ει, δίνει οδηγίες στο ̟ροσω̟ικό
και γενικά µεριµνά για την ασφαλή, ̟οιοτική και έγκαιρη ̟ραγµατο̟οίηση
των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει ότι ο Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών
είναι κατάλληλα εκ̟αιδευµένος και ότι ̟ληρεί τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ε̟ιβάλλει
η ισχύουσα Νοµοθεσία ανάλογα µε την φύση των εργασιών, ̟ροκειµένου να
διαφυλάξει την ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού στους χώρους εργασίας και
γενικότερα των ατόµων ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεαστούν α̟ό τις
̟ραγµατο̟οιούµενες εργασίες.
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Ο εκάστοτε Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών του Αναδόχου, υ̟οχρεούται να
αναφέρεται ̟ριν την έναρξη των εργασιών της κάθε βάρδιας στον Εκ̟ρόσω̟ο
της ΣΤΑΣΥ ̟ου ευρίσκεται στους χώρους εργασίας, ή στον υ̟εύθυνο του
χώρου ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται οι εργασίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διαδικασίες για τον συγκεκριµένο χώρο.
4.11.

Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα χορηγείται µόνο σε
εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό και για συγκεκριµένους λόγους.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται ̟ρος όλες τις
α̟αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ σχετικά µε την χορήγηση άδειας ̟ρόσβασης στις
εγκαταστάσεις, οι ο̟οίες καθορίζονται α̟ό το Βιβλίο Κανονισµών, τις
∆ιαδικασίες και τους όρους της συγκεκριµένης Σύµβασης.
Εφόσον ε̟ιτρα̟εί η ̟ρόσβαση του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ̟ροκειµένου να ̟ροσεγγίσει στον χώρο εργασίας
του, υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί µόνο την συγκεκριµένη διαδροµή για την
ο̟οία έχει δοθεί έγκριση και η ο̟οία και θα καθορίζεται στην ∆ήλωση
Μεθόδου Εργασίας ̟ου θα συµφωνηθεί µε την ΣΤΑΣΥ.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να α̟οµακρύνεται α̟ό τις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η εργασία του.
Υ̟οχρεούται ε̟ίσης να εγκαταλεί̟ει τους χώρους στους ο̟οίους εργάστηκε
καθαρούς, τακτο̟οιηµένους και να α̟οµακρύνει όλα τα α̟ορρίµµατα, τα
εργαλεία και τον εξο̟λισµό.
Ό̟ου α̟αιτείται άδεια για ̟ρόσβαση στις εγκαταστάσεις, θα χορηγείται α̟ό
την ΣΤΑΣΥ και θα φέρεται συνεχώς α̟ό το ̟ροσω̟ικό µαζί µε την ̟ροσω̟ική
του ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά θα ̟ρέ̟ει να είναι άµεσα διαθέσιµα για
έλεγχο α̟ό ο̟οιονδή̟οτε εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει ότι διαθέτει µέσα αυστηρού ελέγχου
του ̟ροσδιορισµού των αδειών ̟ρόσβασης στις εγκαταστάσεις.
4.12.

Α̟οµάκρυνση Προσω̟ικού του Αναδόχου

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να ενίσταται γρα̟τώς στον Ανάδοχο, όσον
αφορά ο̟οιοδή̟οτε µέλος του ̟ροσω̟ικού του ή του ̟ροσω̟ικού των
Υ̟εργολάβων αυτού, του ο̟οίου η συµ̟εριφορά ή οι ενέργειες κατά την
ά̟οψη του ε̟ί τό̟ου Προϊσταµένου της ΣΤΑΣΥ, α̟οτελούν κίνδυνο για την
ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόµου και να α̟αιτήσει την δια ̟αντός
α̟οµάκρυνση του ατόµου αυτού α̟ό τις εγκαταστάσεις.
Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟οµακρύνει αµέσως κά̟οιο
άτοµο α̟ό τις εγκαταστάσεις της, εάν οι ενέργειές αυτού του ατόµου α̟οτελούν
κίνδυνο για την ασφάλεια.
4.13.

Παρατεταµένη ∆ιάρκεια Υ̟ερωριών και Βαρδιών
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Προκειµένου η ΣΤΑΣΥ να διασφαλίσει την ασφαλή ̟ραγµατο̟οίηση των
εργασιών στις εγκαταστάσεις της, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟αγορεύει την
̟αρατεταµένη υ̟ερωριακή α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού του καθώς και την
µεγάλη διάρκεια των βαρδιών αυτού.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να µην ε̟ιτρέ̟ει στο ̟ροσω̟ικό του να εργάζεται
̟έραν του ωραρίου ̟ου καθορίζεται α̟ό την Ελληνική Νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί αρχεία, ό̟ου θα αναφέρονται λε̟τοµερώς
οι ώρες εργασίας κάθε ατόµου στον τοµέα α̟ασχόλησής του. Αυτά τα αρχεία
̟ρέ̟ει να διατίθενται αµέσως στους Εκ̟ροσώ̟ους της ΣΤΑΣΥ µετά α̟ό
σχετικό αίτηµά τους.
4.14.

Εντολές Ασφάλειας

Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου και των Υ̟εργολάβων ̟έρα α̟ό την ̟λήρη
συµµόρφωση του µε τους Κανονισµούς και τις ∆ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ,
υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται αµέσως ̟ρος ο̟οιαδή̟οτε εντολή ασφάλειας,
η ο̟οία δίδεται α̟ό τα άτοµα ̟ου έχουν ορισθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ για θέµατα
ασφάλειας, ό̟ως: Άτοµα Υ̟εύθυνα για την Προστασία Οµάδας, για
∆εσµευµένη Περιοχή, για την Κίνηση των Συρµών Συντήρησης και για την
Περιοχή Εργασιών.
Το ̟αρα̟άνω ̟ροσω̟ικό θα ̟αραλαµβάνει ενυ̟όγραφα κατά την διάρκεια
της εκ̟αίδευσης του α̟ό την ΣΤΑΣΥ αντίγραφα Κανονισµών και διαδικασιών
̟ου το αφορά.
4.15.

Φάρµακα και Οινο̟νευµατώδεις Ουσίες

Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου α̟αγορεύεται να καταναλώνει ή να βρίσκεται
υ̟ό την ε̟ήρεια οινο̟νευµατωδών ̟οτών, φαρµάκων ή άλλων ουσιών, οι
ο̟οίες ενδέχεται να εξασθενήσουν τις ικανότητές του όσον αφορά την
ασφάλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας, ή άλλως να δηµιουργήσουν
κινδύνους σε άλλα άτοµα κατά την εκτέλεση των εργασιών στις εγκαταστάσεις
της ΣΤΑΣΥ.
4.16.
Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο̟λισµού ή Κινητών
Τηλεφώνων
Α̟αγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων ή ̟αρόµοιου ηλεκτρικού εξο̟λισµού στο
̟ροσω̟ικό του Αναδόχου, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ροσω̟ικών
στερεοφωνικών µε ακουστικά, ενώ εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
Τα ακουστικά βοηθήµατα ενδέχεται να χρησιµο̟οιούνται εάν δεν
̟αραβιάζουν τις α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν την ασφάλεια.
Οι ̟οµ̟οδέκτες ασύρµατης ε̟ικοινωνίας θα χρησιµο̟οιούνται µόνο µε ρητή
γρα̟τή έγκριση του Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον η χρήση κινητών τηλεφώνων αιτιολογηµένα φαίνεται να α̟οτελεί
κίνδυνο για την ασφάλεια, η χρήση τους θα α̟αγορεύεται. Μ̟ορεί να
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χρησιµο̟οιούνται µόνον εφόσον ο Ανάδοχος α̟οδείξει ότι δεν α̟οτελούν
κίνδυνο για την ασφάλεια.
4.17.

Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο̟λισµού της ΣΤΑΣΥ

Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου δεν ̟ρέ̟ει να εµ̟οδίζει ή να ̟αρενοχλεί την
ιδιοκτησία ή τον εξο̟λισµό της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να κάνει χρήση κατάλληλων ̟ροσωρινών µέτρων, ώστε
να ̟ροστατεύεται η ιδιοκτησία και ο εξο̟λισµός της ΣΤΑΣΥ α̟ό ζηµίες. Τα
µέτρα αυτά θα ̟ρέ̟ει να συµφωνούνται µε την ΣΤΑΣΥ και να
̟εριλαµβάνονται στο Συµβατικό Σχέδιο Ασφάλειας καθώς και στις σχετικές
∆ηλώσεις Μεθόδου Εργασίας.
4.18.
Α̟οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετεί ο̟οιοδή̟οτε είδος εξο̟λισµού ή υλικών
κατά τρό̟ο ώστε να ̟αρεµ̟οδίζεται η µετακίνηση εξο̟λισµού, οχηµάτων,
συρµών ή ̟ροσώ̟ων. Συγκεκριµένα, δεν ̟ρέ̟ει να αφήνεται κανενός είδους
εξο̟λισµός ή υλικό σε ακτίνα δυο µέτρων α̟ό την τροχιά.
4.19.

Ενηµέρωση ε̟ί των Κινδύνων και ∆ιαδικασίες Εκκένωσης

Η ΣΤΑΣΥ θα ε̟ιδείξει στον Ανάδοχο τις ̟εριοχές εργασίας και θα ενηµερώσει
τον Ανάδοχο για τους ιδιαίτερους κινδύνους ̟ου αναµένεται να αντιµετω̟ίσει
κατά τη διάρκεια των εργασιών στους χώρους αυτούς και ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
α̟ό την Σύµβαση. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκ̟αίδευσης για την
εξοικείωση µε τους χώρους αυτούς. Η γνωστο̟οίηση των κινδύνων αυτών δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό την ευθύνη να ̟ροβαίνει σε αξιολόγηση των
κινδύνων στους ο̟οίους είναι εκτεθειµένο το ̟ροσω̟ικό του, κατά την
εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο διορισµένος α̟ό τον Ανάδοχο Υ̟εύθυνος
Περιοχής Εργασιών υ̟οχρεούται να δώσει αναφορά στον το̟ικό Εκ̟ρόσω̟ο
της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες ̟ου ισχύουν για το συγκεκριµένο
χώρους εργασίας. Ο Εκ̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ θα ε̟ισηµάνει στον Υ̟εύθυνο
αυτό του Αναδόχου οιονδή̟οτε κίνδυνο ̟ου ̟ρέ̟ει να λάβει υ̟όψη του. Ο
Εκ̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ θα ενηµερώσει ε̟ίσης τον Υ̟εύθυνο του Ανάδοχου
σχετικά µε τις διαδικασίες εκκένωσης σε ̟ερί̟τωση έκτακτης ανάγκης, τους
συναγερµούς, τις διαδροµές, και τα σηµεία σταθµών συγκέντρωσης
̟ροσω̟ικού.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου ̟ρέ̟ει να εξοικειωθεί ̟λήρως µε τις
διαδικασίες αυτές, τους συναγερµούς, τις διαδροµές και τα σηµεία
συγκέντρωσης του ̟ροσω̟ικού.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει το σύνολο του
̟ροσω̟ικού του Αναδόχου και το ̟ροσω̟ικό Υ̟εργολάβων, αν υ̟άρχει.
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Κατά τη διάρκεια ̟εριστατικού εκτάκτου ανάγκης, ο Υ̟εύθυνος αυτός του
Αναδόχου είναι υ̟εύθυνος για την ασφαλή α̟οµάκρυνση του ̟ροσω̟ικού
του α̟ό το χώρο εργασίας ̟ρος τον χώρο συγκέντρωσης. Θα ̟ρέ̟ει να έχει ένα
κατάλογο µε τα ονόµατα όλου του ̟ροσω̟ικού και να ̟ροβεί σε έλεγχο αυτού
στο σηµείο συγκέντρωσης. Θα ̟ρέ̟ει στη συνέχεια να αναφέρει στον
Εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ τυχόν α̟όντες, την ̟ιθανή θέση τους στις
εγκαταστάσεις και να τεθεί µαζί µε όλο το ̟ροσω̟ικό του στην διάθεση του
Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ ̟ροκειµένου να ̟άρει οδηγίες.
4.20.

Καταγραφή και Αναφορά Περιστατικών

Καταγραφή
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ένα αρχείο των ̟εριστατικών ̟ου
δηµιουργούνται και αφορούν το ̟ροσω̟ικό του ή τις δραστηριότητες αυτού.
Στο αρχείο αυτό θα ̟ρέ̟ει να καταγράφεται και να ̟εριγράφεται ο
οιοσδή̟οτε τραυµατισµός υ̟έστη το ̟ροσω̟ικό του κατά τη διάρκεια της
εργασίας.
Ως ̟εριστατικό λαµβάνεται ένα α̟ρόσµενο γεγονός, το ο̟οίο ̟ροξενεί ή το
ο̟οίο αν είχε συµβεί υ̟ό ελάχιστα διαφορετικές συνθήκες, θα είχε ̟ροξενήσει:
θάνατο, τραυµατισµό ή ασθένεια
ζηµιά ή α̟ώλεια ιδιοκτησίας, εγκαταστάσεων, υλικών ή καταστροφή του
̟εριβάλλοντος
διακο̟ή της λειτουργίας του συρµού, του σταθµού ή άλλων ̟αρεχόµενων ̟ρος
τους ε̟ιβάτες υ̟ηρεσιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εφαρµογή του ορισµού αυτού, είναι βασικό ο
Ανάδοχος να λάβει υ̟όψη τα ̟εριστατικά κατά τα ο̟οία δεν ̟ροκλήθηκε
ζηµιά ή τραυµατισµός, στα ̟λαίσια όµως των ο̟οίων, υ̟ό ελάχιστα διαφορετικές
συνθήκες, θα είχαν σηµειωθεί τέτοιου είδους φαινόµενα.
Αναφορά
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να δηλώνει άµεσα στον Εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ
ο̟οιαδή̟οτε ̟εριστατικό ή ο̟οιαδή̟οτε ασυνήθιστη κατάσταση. Ο Ανάδοχος
̟ρέ̟ει να διαθέτει και να χρησιµο̟οιεί ένα κατάλληλο έντυ̟ο αναφοράς.
Ο Ανάδοχος µ̟ορεί να χρησιµο̟οιεί τη Γ∆ 1-08, «Αναφοράς Συµβάντων» της
ΣΤΑΣΥ και τα σχετικά έγγραφα. Ο Εκ̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ θα διαθέτει τα
ανωτέρω στον Ανάδοχο κατό̟ιν αιτήσεώς του.
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4.21.

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει κατάλληλο εξο̟λισµό ̟αροχής ̟ρώτων
βοηθειών για το ̟ροσω̟ικό του σε όλους τους χώρους εργασίας. Πριν την
έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι
̟ροέβη σε αξιολόγηση κινδύνου, ̟ροκειµένου να ̟ροσδιορισθεί η
καταλληλότητα και η διαθεσιµότητα των υλικών, του εξο̟λισµού και των
ατόµων ̟ου θα ̟ροβούν στην ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών.
4.22.

Κατάσταση Υγείας Προσω̟ικού Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσλάβει µόνο άτοµα υγιή, ικανά να
̟ραγµατο̟οιήσουν τις εργασίες ̟ου ορίζονται στη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος δεν
̟ρέ̟ει να ̟ροσλάβει εν γνώση του ̟ροσω̟ικό ̟ου ̟άσχει α̟ό χρόνια ̟άθηση
ή ανα̟ηρία, µεταδοτική ασθένεια ή άτοµα ̟ου λαµβάνουν φάρµακα, τα ο̟οία
µ̟ορεί να ε̟ηρεάσουν την δική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια των άλλων.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται ε̟ίσης να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι έλαβε
υ̟όψη του την φυσική κατάσταση ̟ου α̟αιτείται α̟ό το ̟ροσω̟ικό για την
ικανο̟οίηση των Συµβατικών του υ̟οχρεώσεων και να βεβαιώσει ότι
̟ραγµατο̟οιήθηκαν στο ̟ροσω̟ικό ̟ριν την ̟ρόσληψή του οι α̟αιτούµενες
ιατρικές εξετάσεις
Το ̟ροσω̟ικό του Ανάδοχου ή/και του υ̟εργολάβου για να συµµετάσχει
στην εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζει κατάλληλη ιατρική
βεβαίωση ̟ου να βεβαιώνεται η καλή του υγεία.
4.23.

Ε̟ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει
κατάλογο µε τις αναλώσιµες και τις ε̟ικίνδυνες ουσίες ̟ου θα
χρησιµο̟οιηθούν ̟ου θα συνοδεύεται µε τα Έντυ̟α Στοιχείων Ασφάλειας
Υλικού.
Ο Ανάδοχος, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει αξιολόγηση των κινδύνων ̟ου ενέχονται
για τα άτοµα ̟ου εµ̟λέκονται µε την µεταφορά, διαχείριση, α̟οθήκευση και
χρήση αυτών των ουσιών, ̟αράλληλα µε τους ̟ροτεινόµενους α̟ό αυτόν
ελέγχους.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει κατάλογο των κατεργασιών ̟ου µ̟ορεί
να ̟ροκαλέσουν δηµιουργία ε̟ικίνδυνων ουσιών, ό̟ως συγκολλήσεις, ̟ου θα
συνοδεύεται µε αξιολόγηση του κινδύνου ̟ου ενέχεται για τα άτοµα ̟ου
µετέχουν στις κατεργασίες αυτές.
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4.24.
Α̟οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών
και Καύσιµων Υλών
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρει ή να α̟οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ φιάλες βιοµηχανικών ή εύφλεκτων αερίων ή δοχεία εύφλεκτων ή
̟τητικών ουσιών, χωρίς ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκ̟ροσώ̟ου της
ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρει ή να α̟οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ υλικό ̟ου καλύ̟τεται α̟ό ̟ολυαιθυλένιο ή ̟αρόµοιο καύσιµο υλικό,
ή υλικό ̟ου µ̟ορεί κατά την καύση να ̟ροκαλέσει τοξικά αέρια, χωρίς
̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Μ̟ορούν να
χρησιµο̟οιηθούν ̟λαστικές σακούλες α̟ορριµµάτων, ο αριθµός όµως των
ο̟οίων ̟εριορίζεται στην α̟αιτούµενη για κάθε βάρδια ̟οσότητα.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµφωνήσει µε τον εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ το
θέµα της α̟οθήκευσης εύφλεκτων και ̟τητικών ουσιών. Πρέ̟ει να
̟ραγµατο̟οιείται αυστηρός έλεγχος στις εν λόγω α̟οθηκευµένες ουσίες κατά
την εκτέλεση των εργασιών και ο αριθµός τους να ̟εριορίζεται στην
α̟αιτούµενη για την διεξαγωγή των εργασιών ̟οσότητα.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην το̟οθέτηση ανάλογης αυξηµένης
̟υρο̟ροστασίας καθώς και στη λήψη άλλων µέτρων Ασφάλειας µε δικά του
έξοδα, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται α̟αραίτητο α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Όλες οι ουσίες ̟ρέ̟ει να φυλάσσονται σε δοχεία, εγκεκριµένα α̟ό την ΣΤΑΣΥ,
και η ̟οσότητά τους να ̟εριορίζεται στην συµφωνηθείσα µε την ΣΤΑΣΥ
̟οσότητα.
Όλα τα άδεια δοχεία και συσκευασίες ̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνονται αµέσως και
να α̟ορρί̟τονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί ε̟ικίνδυνες ουσίες µόνο όταν αυτές
είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις διατάξεις της
Νοµοθεσίας ̟ερί Υγιεινής και Ασφάλειας. Ε̟ίσης α̟αιτείται να υ̟άρχει
αρκετός εξαερισµός ιδιαίτερα στους ̟εριορισµένους χώρους.
4.25.

∆ηµιουργία Κα̟νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟εριορίζει στο ελάχιστο τη δηµιουργία κα̟νού,
αναθυµιάσεων και σκόνης, και να ̟ροστατεύει το ̟ροσω̟ικό και τον
εξο̟λισµό, όταν αυτό α̟αιτείται, α̟ό βλάβες ή ̟ροβλήµατα.
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4.26.

Θόρυβος

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟εριορίζει το θόρυβο ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό τις
εργασίες ̟ου εκτελεί στο χαµηλότερο δυνατό ε̟ί̟εδο. Οι εργασίες ̟ρέ̟ει να
εκτελούνται σε ώρες ̟ου θα ̟ροκαλείται η λιγότερη ενόχληση.
Στο Σχέδιο Ασφαλείας του (βλέ̟ε ̟αράγραφο 4.36), ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται
να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι έλαβε υ̟όψη τους ε̟ικίνδυνους για το
̟ροσω̟ικό και τους ενοχλητικούς για τους ̟ερίοικους ήχους.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου εκτελεί ε̟ικίνδυνες για την ακοή
δραστηριότητες ̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένο και να χρησιµο̟οιεί κατάλληλο
̟ροστατευτικό εξο̟λισµό.
4.27.

Ε̟ιθεώρηση Χώρων Εργασίας

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα ε̟ιθεώρησης των χώρων εργασίας,
̟ροκειµένου να αξιολογήσει την ασφάλεια των δραστηριοτήτων του
Αναδόχου και να ε̟ιβεβαιώσει την συµµόρφωσή του µε τους όρους της
̟αρούσας.
4.28.

Μεταφορά Φορτίων σε Ανελκυστήρες και Κυλιόµενες Κλίµακες

Ο Ανάδοχος, ̟έρα α̟ό τα φορτία ̟ου µ̟ορούν να µεταφερθούν δια χειρός,
µ̟ορεί να µεταφέρει φορτία µέσω των κυλιόµενων κλιµάκων και των
ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια των ωρών συντήρησης, µόνο αν έχει λάβει
̟ροηγουµένως γρα̟τή έγκριση α̟ό τον Εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ.
Τα φορτία ̟ου µεταφέρονται δια χειρός κατά τη διάρκεια των ωρών
λειτουργίας, δεν ̟ρέ̟ει σε καµία ̟ερί̟τωση να α̟οτελούν κίνδυνο για κανένα
άτοµο, συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου ή για τον
εξο̟λισµό.
Οι µετακινήσεις φορτίων ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µέσω κυλιόµενων κλιµάκων
ή ανελκυστήρων ̟ρέ̟ει να διεξάγονται σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆Σ 8-02 της
ΣΤΑΣΥ για τη «Μεταφορά Βαρέων Φορτίων µε Ανελκυστήρες ή Κυλιόµενες
Κλίµακες».
Οιαδή̟οτε ζηµιά σε κυλιόµενη κλίµακα ή ανελκυστήρα ̟ροκληθεί ως
α̟οτέλεσµα των ενεργειών του Αναδόχου, ̟ρέ̟ει να αναφερθεί αµέσως α̟ό
τον Ανάδοχο ώστε να µην ̟ροκληθεί ̟εραιτέρω ζηµιά ή να µην τεθούν σε
κίνδυνο άνθρω̟οι ή εξο̟λισµός.
4.29.

Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων

Όλο το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου εργάζεται ή κινείται Ε̟ί ή Πλησίον της
Τροχιάς ή ̟ραγµατο̟οιεί δραστηριότητα, στα ̟λαίσια της ο̟οίας η
εξασφάλιση µεγαλύτερης ορατότητας θα βελτιώσει την ασφάλειά του, ή το
̟ροσω̟ικό ̟ου εργάζεται σε σηµεία ̟ου καθορίζονται α̟ό τη Σύµβαση, ̟ρέ̟ει
να φορά εγκεκριµένο ανακλαστικό γιλέκο & υ̟οδήµατα ασφαλείας
̟ιστο̟οιηµένα τουλάχιστον κατά ΕΝ345.
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Το ̟ροσω̟ικό του αναδόχου ̟ου εργάζεται στο Αµαξοστάσιο ή κινείται γύρω
α̟ό αυτό ̟ρέ̟ει ̟άντα να φέρει ανακλαστικό γιλέκο.
4.30.

Ατοµικός Προστατευτικός Εξο̟λισµός

Έχοντας ̟ροβεί στην α̟αιτούµενη α̟ό τον Όρο 4.3 και την Νοµοθεσία
αξιολόγηση κινδύνων, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να είναι σε θέση να α̟οδείξει
ότι ό̟ου α̟αιτείται, χορηγείται ο κατάλληλος Ατοµικός Προστατευτικός
Εξο̟λισµός και το ̟ροσω̟ικό είναι εκ̟αιδευµένο στην χρήση του.
4.31.

Φροντίδα του Χώρου

Ο Ανάδοχος είναι α̟όλυτα υ̟εύθυνος για την διατήρηση συνθηκών
ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Με την λήξη των εργασιών, ο
Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αραδίδει το χώρο καθαρό,
α̟οµακρύνοντας όλα τα α̟ορρίµµατα και τα υλικά. Τα α̟ορρίµµατα ̟ρέ̟ει
να α̟οµακρύνονται µόνο σύµφωνα µε την εγκεκριµένη α̟ό την ΣΤΑΣΥ
µέθοδο.
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