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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για τη σύμβαση έργου  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ»  

 

ποσού …………….………€ ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 
 
  Στο Ψυχικό σήμερα την ……..η ……………………. 202…. ημέρα …………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 154 52, με Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997953565 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε84611.0001, 

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Δημήτρη Γαλάνη, δήμαρχο, δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 

3852/2010 (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

 Ο ………………………………….. που εδρεύει στην οδό …………………., ………………, ………………….. (ΑΦΜ: 

……………………… ΔΟΥ: ………………….), τηλ: …………………., e-mail: ..............................@.............(στο εξής ο 

«Ανάδοχος»). .. 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 (6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV «Κατασκευή, επισκευή, και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ, 

όπως έχει τροποποιηθεί 

2. Την υπ’ αρ. 236/20.11.2019 (6Ι4ΧΩΗ8-1ΑΧ) απόφαση Δ.Σ. Φιλοθέης – Ψυχικού περί έγκρισης της υπ’ αρ. 

30/2019 μελέτης 

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 17544/27.11.2019 διαβίβαση της υπ’ αρ. 30/2019 μελέτης στην Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου  

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3105/03.12.2019 (7Ν8ΤΟΚ79-1ΤΑ) απόφαση του Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού περί έγκρισης 

της υπ’ αρ. 30/2019 μελέτης 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/655297/22231/3053/770/17.12.2019 σύμφωνη 

γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού επί της μελέτης (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού: 18800/18.12.2019) 
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6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12828/19.02.2022 (ΨΙ8046ΜΤΛ6-ΑΝ7) απόφαση ένταξης της πράξης της Υπηρεσιακής 

Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών  

7. Την υπ’ αρ. 66/09.03.2021 (ΨΝ7ΑΩΗ8-25Φ) απόφαση ΟΕ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού περί αποδοχής 

χρηματοδότησης 

8. Το υπ΄ αρ.  …………………….. πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ ………………………………………………..)  

9. Το υπ΄ αρ.  …………………….. εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ ………………………………………………..)  

10. Το υπ΄ αρ.  …………………….. εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ ………………………………………………..)  

11. Την υπ΄ αρ.  …………………….. διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………………………………………………..) και τα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης. 

12. Την υπ΄ αρ. …………………………(………ΩΗ8-…../………………………………..) απόφαση κατακύρωσης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας  

13. Την υπ’ αρ. ………………………. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  περί νομιμότητας 

της απόφασης κατακύρωσης 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. ………………. θετική γνωμοδότηση του …Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(προσυμβατικός έλεγχος)  

15. Την αριθμ. πρωτ. ………………………………. ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για 

την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την ……………………………………...  

16. Την υπ’ αριθ. ………………. εγγυητική επιστολή του ………………………………………………….., ποσού 

………………………….. € (…………………………………………………………………………), υπέρ του αναδόχου για την καλή 

εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η εγκυρότητα της οποίας  τεκμαίρεται με την υπ’ αρ. 

…………………………………. βεβαίωση του …………………….  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση της 

προσβασιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και η ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμιση ενέργειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

Δ6/Β/οικ.5825/30.03.2010 (Β’ 407), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στις εγκρίσεις των αρμοδίων οργάνων, 

στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) έως το ποσό των 600.000,00 ευρώ 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού (ίδιοι πόροι) για το υπόλοιπο συμβατικό 

πέραν του επιλέξιμου από το ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12828/19.02.2021 (ΨΙ8046ΜΤΛ6-ΑΝ7) 

απόφαση ένταξης   

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε: ………………………… & Κ.Α.Ε: ………………………… σχετικές 

πιστώσεις του Προϋπολογισμού Έτους ….. του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.   

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: 

1.  Η υπ’ αρ. ……………… ΑΑΥ  (ΑΔΑΜ: ……………………………, ΑΔΑ: ……………………………..) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202… 

2. Η υπ’ αρ. ……………… ΑΑΥ  (ΑΔΑΜ: ……………………………, ΑΔΑ: ……………………………..) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202… 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος και τρόπος παράδοσης  

 
Ως  συμβατική προθεσμία ορίζεται η …………………………….202…, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 

οικείας διακήρυξης. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου 

προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου 

είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση, δηλαδή εφόσον το έργο 

ολοκληρωθεί νωρίτερα από την ……………………………..202….  

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

16.1. Ότι θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α’ (και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

16.2. Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 

Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της παρούσας.  

16.3. Ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 

σύμβασης. 
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Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……………………………€ πλέον ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα:  

Δαπάνη εργασιών  …………………...€ 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.)  …………………...€ 

Απρόβλεπτα ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε. που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3(α) του ν.4412/2016  

…………………...€ 

Απολογιστικά αναδόχου χωρίς Γ.Ε. + Ο.Ε.  …………………...€ 

Γ.Ε. + Ο.Ε. απολογιστικών αναδόχου  …………………...€ 

Αναθέωρηση στις τιμές σύμφωνα με άρθρο 147 ν.4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας …………………...€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  …………………...€ 

 

5.2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του ν.4412/2016.  

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

5.4.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης.  

5.5.   Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την 

αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος 

πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να 

λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 

από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 

διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 

στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 

τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 

μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  
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Άρθρο 6 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Παραλαβή Υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

 
6.1. H παραλαβή γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και 

ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  που 

ορίζονται στο ν. 4412/2016.  

6.2.  Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.  

6.3.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους καθοριζόμενους από το ν.4412/2016 και τα συμβατικά τεύχη χρόνους.  

6.4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων, τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων και την 

παρέλευση του διαστήματος υποχρεωτικής συντήρησης. Η μείωση της εγγύησης γίνεται κατά τα 

προβλεπόμενα στο ν.4412/2016.  

6.5.  Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 7 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

7.1.   Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις/αποκλεισμός. 

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

8.1.    Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης. 

8.2.  Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 9 

Ανωτέρα Βία 

9.1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

9.2.  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
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Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 

Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 
Άρθρο 10 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 

προβλεπόμενες υπηρεσίες και τα αγαθά, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι 

τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν 

οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

Άρθρο 12 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

12.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται 

στη Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

12.2.  Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες 

συνέπειες που ορίζονται στο ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη  

12.3.   Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το 

κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη.  

 

Άρθρο 13 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)1  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) 

και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

                                                           
1 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα 
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Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει 

στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς 

και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή 

πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει 

συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά 

ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους 

οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  

αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, 

(γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών 

πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων 

ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 

σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 

και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή 

ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 

νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος 

έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον 

οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 

επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι τα ακόλουθα (κ. Βασίλειος Φαδάκης, e-mail fadakisvasilis@gmail.com /τηλ 6942839920). 



            

 

 

 

 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων  

 

 

 
           8 

 

B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 

καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 

υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 

επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 

υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες 

που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και 

διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 

αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 

ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 

άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική 

ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

Άρθρο 14 

Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από 

τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
                             

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

…………………………………………. 

 

 


