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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Σπάτα:01/04/2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αριθ. Πρωτ.: 9462 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                                     

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου  

Τηλ.: 213 2007394  
Fax.: 210 6630163 
 

 
  e-mail: vantonopoulou@spata.gr 

Συμφωνητικό  

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  

«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» 

 

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01/04/2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

 

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος  που εδρεύει επί της οδού  Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – 190 04 - 

Σπάτα με Α.Φ.Μ. 997606740 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

1007.Ε84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η 

«Αναθέτουσα Αρχή» και  

2.  Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία NOUS CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «NOUS CONSULTING I.K.E.» που εδρεύει επί 

της οδού Ελβετίας 21, Τ.Κ. 153 42 - Αγία Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 800495621 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, 

τηλ.2107236634-5, φαξ: 2107236630, e-mail:info@nousconsulting.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από 

κα. Μυλωνάκη Γεωργία με Α.Δ.Τ. ΑΙ 134307, στο εξής ο «Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

Με την αριθ. 5/01-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010245501/2022-03-22, ΑΔΑ:Ω8ΜΡΩ1Χ-Κ42)  απόφασή 

της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 20/01/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με α/α συστήματος : 140663  για την υπηρεσία 

με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», 

αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην ανωτέρω ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία η οποία προσέφερε το ποσό των 362.948,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, ως εξής: 
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ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΝΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΣΕ € 

1 

Νοσηλευτής / τρια (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), 

πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή 

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

1 24 1.100,00 26.400,00 

2 

Κοινωνικοί Φροντιστές ή 

Επιμελητές Πρόνοιας (ΔΕ), 

πτυχιούχοι Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε. 

2 24 1.000,00 48.000,00 

3 Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ) 1 24 1.000,00 24.000,00 

4 Λογοθεραπευτής (ΤΕ) 1 24 1.000,00 24.000,00 

5 
Φυσικοθεραπευτής (ΤΕ) ή 

Εργοθεραπευτής (ΤΕ) 
1 24 

1.000,00 24.000,00 

6 
Υπάλληλος Γραφείου (ΔΕ) 

(Γραμματειακή Υποστήριξη) 
1 24 

1.000,00 24.000,00 

7 Νευροψυχολόγος 1 24 1.000,00 24.000,00 

8 Μάγειρας (ΔΕ) 1 24 1.000,00 24.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 218.400,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΝΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

1 

Μεταφορά 

εξυπηρετούμενων με 

μισθωμένο όχημα και οδηγό 

1 24 1.700,00 40.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.800,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

α/α ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ σε € ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ σε € 

1 ΟΜΑΔΑ Α Παροχή εξειδικευμένου 

προσωπικού  

218.400,00 52.416,00 270.816,00 

2 ΟΜΑΔΑ Β Μεταφορά εξυπηρετούμενων με 

μισθωμένο όχημα και οδηγό 

40.800,00 9.792,00 50.592,00 

3 ΟΜΑΔΑ Γ Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες  7.500,00 1.800,00 9.300,00 

4 ΟΜΑΔΑ Δ Διαχειριστικό κόστος αναδόχου  26.000,00 6.240,00 32.240,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 292.700,00 70.248,00 362.948,00 
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Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 3961/14-02-2021 έγγραφο, διαβιβάσθηκε η ανωτέρω απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του ΥΠΕΣ. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθ. 834442/28-03-2022 εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού 11.756,80 € (4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης). 

 

       Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση  εργασιών  –  παροχής  υπηρεσιών  για την 

υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Σπάτων 

– Αρτέμιδος) και λοιπών δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα των υπηρεσιών 

βασικού ειδικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κ.Η.Φ.Η., όπως ορίζεται από 

τη σχετική νομοθεσία και την άδεια λειτουργίας του, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του 

άρθρου 1.3 της με αριθ. 478/30472/05-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009485117/2021-11-05)  διακήρυξης 

και των Παραρτημάτων της.  

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης 

 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της , 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αριθ. 122/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και 

στο άρθρο 1.3 της  διακήρυξης. 

2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν 

οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 3 

Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 

 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 

καθορίζονται στα άρθρα 6.2. και 6.3.  της διακήρυξης.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
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ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 

το άρθρο 6.2.2  της διακήρυξης.   

3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 68/09-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖΘΩ1Χ-58Ψ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 

της διακήρυξης.   

4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της διακήρυξης.  

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  

6.3.1. της διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

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

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

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Με την αριθ.437/28007/14-10-2021 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη 

της παρούσας σύμβασης συνολικού ποσού 364.460,80 € και σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 28029/14-10-

2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη εκδόθηκε η αριθ.πρωτ.28044/14-10-2021 (ΑΔΑΜ: 

21REQ009371032/2021-10-15, ΑΔΑ:Ψ23ΝΩ1Χ-Χ0Ε) βεβαίωση πραγματοποίησης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης « Ανάθεση υπηρεσίας παροχής φροντίδας ηλικιωμένων», η 

οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2022 & 2023 ως εξής: 

 Έτος 2022 ποσό 182.230,40 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6142.001 

 Έτος 2023 ποσό 182.230,40 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6142.001 

 

Εν συνεχεία για την κάλυψη της πολυετούς δαπάνης δεσμεύτηκε συνολική πίστωση ύψους 364.460,80 

€ και πιο συγκεκριμένα: 182.230,40 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15-6142.001 του προϋπολογισμού έτους 

2022 και 182.230,40 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την 

αριθ. Β-61/927/12-01-2022 (ΑΔΑ:63ΕΑΩ1Χ-4ΟΓ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία 

εκδόθηκε για την έγκριση της ισόποσης δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, επί της οποίας υπάρχει 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
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Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 
1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει από την προσφορά του και είναι το ποσό των 292.700,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 362.948,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υπηρεσιών. O εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  

3. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο ανάδοχος  

βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

4. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο και η πληρωμή του 

θα πρέπει να λάβει χώρα σε 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 

προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή :  

 

1) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
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και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 

4412/2016) και με τους όρους που αναφέρονται ρητά στη με αριθ.122/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής.  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. 

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, σύμφωνα με την κατωτέρω ρήτρα ακεραιότητας που 

επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ήτοι: 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  

 

Άρθρο 7 

Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 

 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 

σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της διακήρυξης. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

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

οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα 
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σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής 

διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης. 

2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

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. 

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 10 

Ανωτέρα Βία 

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.  

2.Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

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

Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

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

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

 

Άρθρο 11 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

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

υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 12 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 6  της παρούσας. 

 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

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

στο άρθρο 1.4. της διακήρυξης και β) τη διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 

6.2. Διάρκεια Σύμβασης, 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα 

δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο 

άρθρο 5.3. της διακήρυξης.  

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

κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 

διακήρυξης.  

Άρθρο 14 

 Παραρτήματα 

Στο παρόν συμφωνητικό προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κατά σειρά ισχύος: 

1. Η Σύμβαση Προστασίας Δεδομένων με τις ρήτρες και τα προσαρτήματά της. 

2. Η με αριθ. 478/30472/05-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009485117/2021-11-05) διακήρυξη. 

3. Η με αριθ. 122/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

4. Η προσφορά του αναδόχου. 
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                              Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ       

 

                                                        

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ                                                   NOUS CONSULTING I.K.E. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Ρήτρα 1 

 
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

α) Οι παρούσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (στο εξής: ρήτρες) έχουν ως σκοπό να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (EΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 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). 
β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία που απαριθμούνται στο 
προσάρτημα Ι συμφώνησαν τις παρούσες ρήτρες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση 
με το άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
γ) Οι παρούσες ρήτρες εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
όπως καθορίζεται στο προσάρτημα ΙΙ. 
δ) Τα προσαρτήματα Ι έως ΙΙΙ είναι αναπόσπαστο μέρος των ρητρών. 
ε) Οι παρούσες ρήτρες δεν θίγουν τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
στ) Οι παρούσες ρήτρες δεν διασφαλίζουν από μόνες τους τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που σχετίζονται με τις διεθνείς διαβιβάσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679. 
 

Ρήτρα 2 
 

Αμετάβλητος χαρακτήρας των ρητρών 
α) Τα μέρη δεσμεύονται να μην τροποποιούν τις ρήτρες παρά μόνο για να προσθέσουν ή να 
επικαιροποιήσουν πληροφορίες στα προσαρτήματα. 
β) Η δέσμευση αυτή δεν εμποδίζει τα μέρη να ενσωματώνουν τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες που ορίζονται στις παρούσες ρήτρες σε ευρύτερη σύμβαση ούτε να προσθέτουν άλλες 
ρήτρες ή πρόσθετες εγγυήσεις, υπό τον όρο ότι αυτές δεν αντιφάσκουν, άμεσα ή έμμεσα, προς τις 
ρήτρες ούτε θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. 
 

Ρήτρα 3 
 

Ερμηνεία 
α) Όπου στις παρούσες ρήτρες χρησιμοποιούνται όροι που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 αντιστοίχως, οι εν λόγω όροι έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν στον οικείο 
κανονισμό. 
β) Η ανάγνωση και ερμηνεία των παρουσών ρητρών πραγματοποιούνται υπό το πρίσμα των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αντιστοίχως. 
γ) Οι παρούσες ρήτρες δεν ερμηνεύονται με τρόπο που αντιβαίνει προς τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή με τρόπο που θίγει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. 
 

Ρήτρα 4 
 

Ιεραρχία 
Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρουσών ρητρών και των διατάξεων συναφών συμφωνιών 
μεταξύ των μερών οι οποίες ισχύουν κατά τον χρόνο που συμφωνούνται ή συνάπτονται οι 
παρούσες ρήτρες, οι παρούσες ρήτρες υπερισχύουν. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

Ρήτρα 5 
 
Περιγραφή της επεξεργασίας 
Οι λεπτομέρειες των πράξεων επεξεργασίας, ιδίως οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ. 
 

Ρήτρα 6 
 

Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών 
 
6.1. Εντολές 
α) Ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο 
βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών 
την επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω 
δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί επίσης να δίνει μεταγενέστερες εντολές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω εντολές είναι πάντοτε 
έγγραφες. 
β) Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την 
άποψη του εκτελούντος της επεξεργασία, κάποια εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας παραβιάζει 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. 
 
6.2. Περιορισμός του σκοπού 
Ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον 
συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς της επεξεργασίας που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ, εκτός αν 
λάβει περαιτέρω εντολές από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
 
6.3. Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο για το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στο προσάρτημα ΙΙ. 
 
6.4. Ασφάλεια της επεξεργασίας 
α) Ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζει τουλάχιστον τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
καθορίζονται στο προσάρτημα III προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται η προστασία των δεδομένων από 
παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, 
άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων (στο εξής: παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα). Κατά την αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας, τα 
συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη 
φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους 
κινδύνους που συντρέχουν για τα υποκείμενα των δεδομένων. 
β) Ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει σε μέλη του προσωπικού του πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως 
αναγκαίο για την εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της σύμβασης. Ο εκτελών την 
επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 
λαμβανόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης 
εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. 





12 
 

 
6.5. Ευαίσθητα δεδομένα 
Αν η επεξεργασία περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά 
δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την 
υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό φυσικού προσώπου, ή δεδομένα που 
αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (στο εξής: ευαίσθητα δεδομένα), ο εκτελών την 
επεξεργασία εφαρμόζει ειδικούς περιορισμούς και/ή πρόσθετες εγγυήσεις. 
 
6.6. Τεκμηρίωση και συμμόρφωση 
α) Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις παρούσες 
ρήτρες. 
β) Ο εκτελών την επεξεργασία ανταποκρίνεται άμεσα και επαρκώς σε όλα τα αιτήματα 
πληροφοριών του υπευθύνου επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με 
τις παρούσες ρήτρες. 
γ) Ο εκτελών την επεξεργασία θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη 
πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις 
παρούσες ρήτρες και απορρέουν απευθείας από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, 
κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία επιτρέπει και 
διευκολύνει ελέγχους των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που καλύπτονται από τις παρούσες 
ρήτρες, σε εύλογα τακτά χρονικά διαστήματα ή αν υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Όταν 
αποφασίζει για επανεξέταση ή έλεγχο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να λαμβάνει υπόψη 
σχετικές πιστοποιήσεις του εκτελούντος την επεξεργασία. 
δ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιλέγει να διενεργήσει τον έλεγχο ο ίδιος ή να τον 
αναθέσει σε ανεξάρτητο ελεγκτή. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και επιθεωρήσεις 
στους χώρους ή τις φυσικές εγκαταστάσεις του εκτελούντος την επεξεργασία, ενώ, όταν 
ενδείκνυται, διενεργούνται έπειτα από εύλογη προθεσμία προειδοποίησης. 
ε) Τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν ελέγχων, στη διάθεση της/των αρμόδιας/-ων 
εποπτικής/-ών αρχής/-ών, κατόπιν σχετικού αιτήματός της/τους. 
 
7.7. Διεθνείς διαβιβάσεις 
 
α) Κάθε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό από τον εκτελούντα την 
επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή προκειμένου να εκπληρωθεί ειδική απαίτηση του δικαίου της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία και εκτελείται σύμφωνα με τους 
όρους του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
 

Ρήτρα 8 
 
Συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
α) Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε αίτημα 
που έχει λάβει από υποκείμενο των δεδομένων. Δεν απαντά ο ίδιος στο αίτημα, εκτός αν λάβει 
σχετική εξουσιοδότηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
β) Ο εκτελών την επεξεργασία βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην εκπλήρωση της 
υποχρέωσής του να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για άσκηση των 
δικαιωμάτων τους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της επεξεργασίας. Κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β), ο εκτελών την επεξεργασία συμμορφώνεται 
με τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας. 
γ) Επιπρόσθετα στην υποχρέωση του εκτελούντος την επεξεργασία να βοηθά τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σύμφωνα με τη ρήτρα 8 στοιχείο β), ο εκτελών την επεξεργασία βοηθά επίσης τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις παρακάτω υποχρεώσεις, 
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λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας δεδομένων και των πληροφοριών που 
διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία: 
 
1) την υποχρέωση να διενεργεί εκτίμηση του αντικτύπου των σχεδιαζόμενων πράξεων 
επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτίμηση αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία δεδομένων), όταν ένα είδος επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων· 
2) την υποχρέωση να ζητεί τη γνώμη της/των αρμόδιας/-ων εποπτικής/-ών αρχής/-ών πριν από 
την επεξεργασία, όταν μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων υποδεικνύει 
ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας· 
3) την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και 
επικαιροποιημένα, ενημερώνοντας χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε 
περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία αντιληφθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που επεξεργάζεται είναι ανακριβή ή παρωχημένα· 
4) τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
 
δ) Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν στο προσάρτημα ΙΙΙ τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα με τα οποία ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
για την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και την έκταση της 
απαιτούμενης βοήθειας. 
 

Ρήτρα 9 
Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών την επεξεργασία 
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον βοηθά να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
ανάλογα με την περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας και των 
πληροφοριών που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία. 
 
9.1. Παραβίαση δεδομένων που αφορά δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
 
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά δεδομένα που 
επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία βοηθά τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας: 
 
α) να γνωστοποιήσει την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην/στις αρμόδια/-ες 
εποπτική/-ές αρχή/-ές, αμελλητί από τη στιγμή που ο υπεύθυνος επεξεργασίας απέκτησε γνώση 
του γεγονότος, κατά περίπτωση/(εκτός αν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων)· 
β) να συγκεντρώσει τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, αναφέρονται στη γνωστοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας 
και πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 
1) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, 
των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των 
δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων 
αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
2) τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
3) τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου 
ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. 
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Όταν και στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες 
ταυτόχρονα, στην αρχική γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη 
δεδομένη στιγμή, ενώ πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις καταστούν διαθέσιμες. 
 
γ) να συμμορφωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με την υποχρέωση 
να ανακοινώνει αμελλητί στο υποκείμενο των δεδομένων την παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων. 
 
9.2. Παραβίαση δεδομένων που αφορά δεδομένα που επεξεργάζεται ο εκτελών την επεξεργασία 
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά δεδομένα που 
επεξεργάζεται ο εκτελών την επεξεργασία, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη στιγμή που αποκτά γνώση της 
παραβίασης. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 
 
α) περιγραφή της φύσης της παραβίασης (συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, των 
κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων 
και αρχείων δεδομένων)· 
β) τα στοιχεία του σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
γ) τις ενδεχόμενες συνέπειες και τα ληφθέντα ή προτεινόμενα προς λήψη μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση 
ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. 
 
Όταν και στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες 
ταυτόχρονα, στην αρχική γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη 
δεδομένη στιγμή, ενώ πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις καταστούν διαθέσιμες. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν στο προσάρτημα ΙΙΙ όλα τα άλλα στοιχεία που πρέπει να 
παρέχονται από τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά την παροχή βοήθειας στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα 
με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
 

ΤΜΗΜΑ III 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ρήτρα 10 
 
Μη συμμόρφωση με τις ρήτρες και καταγγελία 
α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε περίπτωση που ο εκτελών 
την επεξεργασία παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να δώσει εντολή στον εκτελούντα την επεξεργασία να αναστείλει την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως ότου ο τελευταίος συμμορφωθεί με τις 
παρούσες ρήτρες ή καταγγελθεί η σύμβαση. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας σε περίπτωση που αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις παρούσες ρήτρες, 
για οποιονδήποτε λόγο. 
β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση στον βαθμό που αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες, αν: 
 
1) H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εκτελούντα την επεξεργασία 
ανεστάλη από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το στοιχείο α) και η συμμόρφωση με τις 
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παρούσες ρήτρες δεν αποκαταστάθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναστολής· 
 
2) O εκτελών την επεξεργασία παραβιάζει ουσιωδώς ή με τρόπο διαρκή τις παρούσες ρήτρες ή τις 
υποχρεώσεις του βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
 
3) O εκτελών την επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με δεσμευτική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου 
ή της/των αρμόδιας/-ων εποπτικής/-ών αρχής/-ών όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
τις παρούσες ρήτρες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 
γ) Ο εκτελών την επεξεργασία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση στον βαθμό που αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παρούσες ρήτρες αν, 
παρόλο που έχει ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι οι εντολές του παραβιάζουν 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη ρήτρα 7.1 στοιχείο β), ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εμμένει στη συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές. 
δ) Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο εκτελών την επεξεργασία, κατ’ επιλογή του υπευθύνου 
επεξεργασίας, διαγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας και πιστοποιεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι το έχει 
πράξει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας και 
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός αν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί 
την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έως τη διαγραφή ή την επιστροφή των 
δεδομένων, ο εκτελών την επεξεργασία συνεχίζει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις παρούσες 
ρήτρες. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Κατάλογος συμβαλλόμενων μερών 
 
Υπεύθυνος/-οι επεξεργασίας:  Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, 
Σπάτα, Νομός Αττικής, 19004  +30 213-2007300, info@spata-artemis.gr. 
 
Εκτελών/-ούντες την επεξεργασία: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία NOUS 
CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 
«NOUS CONSULTING I.K.E.» που εδρεύει επί της οδού Ελβετίας 21, Τ.Κ. 153 42 - Αγία 
Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 800495621 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, τηλ.2107236634-5, φαξ: 2107236630, e-
mail:info@nousconsulting.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από κα. Μυλωνάκη Γεωργία με Α.Δ.Τ. ΑΙ 
134307. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II 
 
Περιγραφή της επεξεργασίας 
Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ωφελούμενων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών  για την 
υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η. Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος) και λοιπών δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα 
των υπηρεσιών βασικού ειδικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του 
Κ.Η.Φ.Η., όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και την άδεια λειτουργίας του, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της με αριθ. 478/30472/05-11-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009485117/2021-11-05)  διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 
 
Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία 
 
Ωφελούμενοι 
 
Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία 
 
Ονοματεπώνυμο, ημ/νία Γέννησης, Διεύθυνση Κατοικίας, Οικονομικά στοιχεία 
[Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης ], Ιατρικό Ιστορικό, Κοινωνικό Ιστορικό. 
 
Φύση της επεξεργασίας 
 
Τήρηση των δεδομένων, Πρόσβαση στα δεδομένα, Καταχώρηση στο Μητρώο 
Ωφελούμενων του Δήμου, Αξιολόγηση Δικαιολογητικών για την Ένταξη των Ωφελούμενων,  
 
Σκοπός/-οί για τον οποίο ή τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας 
Για την επικαιροποίηση του Ιατρικού Ιστορικού, του Κοινωνικού Ιστορικού των 
ωφελούμενων 
Για την ασφαλή περίθαλψη/παραμονή των ωφελούμενων, 
Για την ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 
Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της Κύριας Σύμβασης 
 
Διάρκεια της επεξεργασίας: 24 μήνες 
 
Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της Κύριας Σύμβασης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III 
 
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για 
τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων 
 
Περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται από τον/τους 
εκτελούντα/-ες την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν σχετικών πιστοποιήσεων) με 
στόχο τη διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, του 
πεδίου εφαρμογής, του πλαισίου και του σκοπού της επεξεργασίας, καθώς και των κινδύνων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Παραδείγματα πιθανών μέτρων: 
 
Μέτρα ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 
αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού 
συμβάντος. 
 
Διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 
 
Μέτρα για την ταυτοποίηση και αδειοδότηση χρηστών. 
 
Μέτρα για την προστασία των δεδομένων κατά τη διαβίβαση. 
 
Μέτρα για την προστασία των δεδομένων κατά την αποθήκευση. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων όπου πραγματοποιείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της καταγραφής περιστατικών ασφάλειας. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαμόρφωσης συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
προκαθορισμένης διαμόρφωσης. 
 
Μέτρα για τις εσωτερικές ΤΠ και τη διακυβέρνηση και διαχείριση της ασφάλειας ΤΠ. 
 
Μέτρα για την πιστοποίηση/διασφάλιση διαδικασιών και προϊόντων. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της περιορισμένης διατήρησης των δεδομένων. 
 
Μέτρα για τη διασφάλιση της λογοδοσίας. 
 
Μέτρα που επιτρέπουν τη φορητότητα των δεδομένων και διασφαλίζουν τη διαγραφή τους. 
 
Περιγραφή των συγκεκριμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από 
τον εκτελούντα την επεξεργασία ώστε να είναι σε θέση να παρέχει βοήθεια στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. 




