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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Σπάτα: 01/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αριθ. Πρωτ.: 16080 

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  

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» 

 

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01/06/2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και διακριτικό τίτλο «LEVER ΑΕ», που εδρεύει επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 , Τ.Κ. 546 27  - 

Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 997759560 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ.:2310552113, 

φαξ:2310552114, e-mail: info@lever.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Θεόδωρο Καριπίδη με 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 715155, στο εξής ο «Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Με την αριθ. 59/09-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010487193/2022-05-04, ΑΔΑ:ΩΝΥΒΩ1Χ-Ξ93)   απόφασή 

της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 21/02/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α συστήματος : 136659 της υπηρεσίας με τίτλο με 

τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του 

αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης στην ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία η οποία προσέφερε το ποσό των 

185.990,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως εξής: 
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Πίνακας 1: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου ανά παραδοτέο 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

Π1-Αξιολόγηση του αντικτύπου των 
εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία εναρμόνισης 
των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης 
κινητικότητας, προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, 
πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, 
χρονοδιάγραμμα. Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας 
της ΟΕΔ. 

12.188,24€ 15.113,42€ 

Π2-Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 72.232,90€ 89.568,80€ 

Π3-Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση 
της κινητικότητας στην πόλη 

29.354,13€ 36.399,12€ 

Π4-Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός 
προτεραιοτήτων 

8.386,42€ 10.399,16€ 

Π5-Ανάπτυξη έξυπνων στόχων και προσδιορισμός των 
αποτελεσματικών δυνατών μέτρων 

12.733,50€ 15.789,54€ 

Π6-Τελικό πακέτο μέτρων, μεθοδολογία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων 

15.096,89€ 18.720,14€ 

ΣΥΝΟΛΟ 149.992,08€ 185.990,18€ 

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ 149.992,08€ Εκατόν σαράντα 
εννιά χιλιάδες 

εννιακόσια 
ενενήντα δύο ευρώ 

και οκτώ λεπτά  

Αναλογούν ΦΠΑ ΕΥΡΩ 35.998,10€ Τριάντα πέντε 
χιλιάδες εννιακόσια 

ενενήντα οκτώ 
ευρώ και δέκα 

λεπτά  

Τελική Τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ 185.990,18€ Εκατόν ογδόντα 
πέντε χιλιάδες 

εννιακόσια 
ενενήντα ευρώ και 
δεκαοκτώ λεπτά 

 

 

Σύμφωνα  με το αριθ.πρωτ. 8134/28-03-2022 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. 
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Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθ. e-147084/23-05-2022 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού 7.499,60 € (5% επί του συμβατικού ποσού 

χωρίς Φ.Π.Α.). 

       Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για το «ΣΧΕΔΙΟ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)», σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του 

άρθρου 1.3 της με αριθ. 191/13759/26-05-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008673999/2021-05-27) 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 σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες ως εξής : 

 Το Π1 παραδίδεται σε 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

 Το Π2 παραδίδεται σε 7 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

 Το Π3 παραδίδεται σε 9 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης,  

 Το Π4 παραδίδεται σε 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

 Το Π5 παραδίδεται σε 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

 Το Π6 παραδίδεται σε 15 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αριθ. 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης Πληροφορικής & Διαφάνειας 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 

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες - 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. 

Ειδικότερα για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται 

τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  
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Π.Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Π1 

Δραστηριότητα 1 - Δραστηριότητα 2 - 

Δημιουργία Ιστοσελίδας / Πλατφόρμας 

ΣΒΑΚ 

2 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π2 Δραστηριότητα 3 και Α Διαβούλευση 
7 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π3 Δραστηριότητα 4 
9 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π4 Δραστηριότητα 5 και Β Διαβούλευση 
10 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π5 Δραστηριότητα 6  
12 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π6 Δραστηριότητα 7 και Γ Διαβούλευση 
15 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

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 

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 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος (ίδιοι πόροι) και το 

Πράσινο Ταμείο. Ειδικότερα,  

 η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. :30-6162.004 με σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έως του ποσού 
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των 134.990,94 ευρώ  και Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου στο Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

“Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” - Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” (αρ. 

αποφ. 114.9/2016) έως του ποσού των 65.000,00 ευρώ  

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης είχε δεσμευτεί πίστωση ύψους 199.990,94 € σε 

βάρος του Κ.Α.Ε. 30-6162.004 του προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με την αριθ. Β-297/9685/14-

04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΔΘΩ1Χ-Χ2Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το 

αριθ. πρωτ. 9588/13-04-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έγκριση της δαπάνης και τη 

διάθεση της πίστωσης, επί της οποίας υπήρχε 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. 

Εν συνεχεία δεσμεύτηκε η πίστωση ύψους 199.990,94 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30-6162.004, του 

προϋπολογισμού έτους 2022, σύμφωνα με την αριθ. Β-51/912/12-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΟΣΔΩ1Χ-ΣΤ2) 

απόφαση ανάληψης 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. 

 

Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει από την προσφορά του και είναι το ποσό των 149.992,08 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 185.990,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 

Π.Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟ      

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Π1 

Δραστηριότητα 1 - Δραστηριότητα 

2 - Δημιουργία Ιστοσελίδας / 

Πλατφόρμας ΣΒΑΚ 

12.188,24€ 2 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π2 
Δραστηριότητα 3 και Α 

Διαβούλευση 
72.232,90€ 7 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π3 Δραστηριότητα 4 29.354,13€ 9 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π4 
Δραστηριότητα 5 και Β 

Διαβούλευση 
8.386,42€ 10 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π5 Δραστηριότητα 6  12.733,50€ 12 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Π6 
Δραστηριότητα 7 και Γ 

Διαβούλευση 
15.096,89€ 15 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

  Συνολική Δαπάνη: 149.992,08€   

 

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 
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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 

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. 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Πληροφορικής & Διαφάνειας.  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:  
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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 

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. 
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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: 

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, 
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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 

Ρήτρα Εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες 

ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι εμπιστευτικές αυτές 

πληροφορίες προστατεύονται από την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Σπάτων - 

Αρτέμιδος, την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το 

Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού. 

Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση έναντι του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του 

χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια.  

Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Σπάτων 

- Αρτέμιδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην αποκαλύψει το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά.  

Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει: 
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 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο χρήση 

η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται. 

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον 

οποίο δόθηκαν. 

 Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες. 

 Να επιστρέψει στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί. 

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του 

Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που έχει την υποψία 

ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως 

στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. 

Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών 

στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του με τον Δήμο 

Σπάτων - Αρτέμιδος ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να 

υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. 

Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές 

διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη 

εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας του Δήμου Σπάτων - 

Αρτέμιδος και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

 

Άρθρο 15 

Προσωπικά Δεδομένα 

Τυχόν πρόσβαση σε πληροφορίες που ενδέχεται να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

διέπεται από το ενωσιακό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τη νομολογία του ΔΕΕ, τον εθνικό 

νόμο 4624/2019, καθώς και τις πράξεις (Αποφάσεις, Οδηγίες, Γνωμοδοτήσεις) του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»).  

Τα μέρη συμφωνούν ότι ενεργούν ως Αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. O Ανάδοχος δεσμεύεται, ότι 

έχει συμμορφωθεί πλήρως με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, ότι θα πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες 

επεξεργασίας και ότι έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της 

τήρησης των αρχών επεξεργασίας όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. 

 

Άρθρο 16 

 Παραρτήματα 

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

1. Η με αριθ. 191/13759/26-05-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008673999/2021-05-27) διακήρυξη. 

2. Η με αριθ.πρωτ. 23163/25-08-2021 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση. 
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3. Η με αριθ. 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Πληροφορικής & 

Διαφάνειας. 

4. Η προσφορά του αναδόχου. 

5. Το παράρτημα Ι περί εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας. 

 

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                                                                LEVER Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

1. Ορισμός Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

1.1 Εμπιστευτικές Πληροφορίες νοούνται:  

(i) όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε απτή (φυσική) μορφή από το Δήμο στα 

πλαίσια της Σκοπούμενης Συνεργασίας και θα μπορούσαν να χαρακτηρίζονται «εμπιστευτικές» ή 

«ιδιωτικές» και  

(ii) όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται προφορικά ή άλλως σε μη απτή (ψηφιακή) 

μορφή από το Δήμο και χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή ιδιωτικές κατά το χρόνο 

γνωστοποίησης.  

1.2 Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) προγράμματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, κώδικα, αλγόριθμους, ονόματα και εξειδίκευση εργαζομένων και 

συμβούλων, τεχνογνωσία, τύπους, διαδικασίες, ιδέες, εφευρέσεις (κατοχυρωμένες με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας ή όχι), σχηματικές αναπαραστάσεις και άλλα τεχνικά, βιομηχανικά, διοικητικά, 

επιχειρηματικά, οικονομικά σχέδια και σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, προγνώσεις, πληροφορίες και 

στρατηγικές. 

 

2. Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας 

 Ο Ανάδοχος συμφωνεί να προστατεύει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εφαρμόζοντας τον ίδιο 

βαθμό επιμέλειας που εφαρμόζει ο Δήμος για την προστασία τους, ώστε να αποφευχθεί η μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση, διάδοση ή δημοσιοποίηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών από τον 

Ανάδοχο, προκειμένου ο τελευταίος, να προστατεύει τις  Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του 

εμπιστεύτηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου ως εκ της υπηρεσίας τους, όσο και αυτές  που υπέπεσαν 

στην αντίληψη του Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο.  

 

3. Διάρκεια 

3.1 Η υποχρέωση του Αναδόχου να προστατεύει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Δήμου δυνάμει 

του παρόντος παραμένει εν ισχύ για ένα έτος από την υπογραφή της παρούσας και συνεχίζει να 

υφίσταται και μετά τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. 

3.2  Οι όροι του παρόντος δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη: α) μέχρι την υπογραφή της Κύριας 

Σύμβασης Συνεργασίας ή β) για περίοδο δύο ετών από την υπογραφή της, νοουμένου, ότι σε 

περίπτωση μη υπογραφής δεσμευτικών εγγράφων σχετικώς με την Σκοπούμενη Συνεργασία ή 

μη υλοποίησης της Σκοπούμενης Συνεργασίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε έγγραφα έλαβε από το Δήμο, τα οποία περιέχουν 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες, έκαστος δε των συμβαλλομένων μερών θα δεσμεύεται να μην 

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, από την οποία δύναται να προκληθεί ζημία στο άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με τη αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε τρίτα, μη 

εξουσιοδοτημένα ή νομιμοποιούμενα πρόσωπα. 
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4. Πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες  

4.1 Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν μόνο τα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπάλληλοι και συνεργάτες, και μόνο για τους σκοπούς της 

Σκοπούμενης Συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των 

εμπιστευτικών πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ή αποκτά πρόσβαση στο πλαίσιο της 

Σκοπούμενης Συνεργασίας και διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα, από το προσωπικό του, τα οποία είναι 

εξουσιοδοτημένα έχουν πρόσβαση σε αυτές έχουν (εγγράφως) ενημερωθεί και αναλάβει 

δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 

εμπιστευτικότητας.  

4.2 Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς 

της Σκοπούμενης Συνεργασίας και να γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο στους 

υπαλλήλους, συνεργάτες, συμβούλους, υπεργολάβους ή προστηθέντες του, οι οποίοι είναι 

αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτές (οι Σύμβουλοι). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την 

παρούσα την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ίδια επιβεβλημένη εχεμύθεια 

να τηρηθεί και από τους Συμβούλους του. 

 

5. Εξαιρέσεις  

Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες παύουν να θεωρούνται ως εμπιστευτικές εφόσον: (i) είναι ή 

γίνονται δημοσίως γνωστές χωρίς να οφείλεται σε σφάλμα του Αναδόχου (ii) ήταν στην κατοχή 

του Αναδόχου πριν τη σύναψη της Σύμβασης Συνεργασίας με το Δήμο (iii) έχουν αναπτυχθεί 

ανεξάρτητα από τον Ανάδοχο, χωρίς να έχει πρόσβαση σε αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

(iv) γνωστοποιούνται χωρίς περιορισμούς εμπιστευτικότητας (v) πρέπει ή έχουν γίνει γνωστές 

δυνάμει δικαστικής, κυβερνητικής, νομοθετικής, ρυθμιστικής ή άλλης δημόσιας Αρχής. Στην 

τελευταία περίπτωση, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως το Δήμο για την εν λόγω 

γνωστοποίηση.  

 

6. Κυριότητα 

6.1 Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός εάν άλλως ορίζεται εγγράφως, (α) παραμένουν στην 

κυριότητα του Δήμου και (β) θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά για το σκοπό 

που έχει επιτραπεί.  

6.2 Κατά πάντα χρόνο, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Δήμου, ο Ανάδοχος θα: (i) επιστρέψει στο 

Δήμο όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όλα τα έγγραφα ή μέσα που περιέχουν τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες και όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών (ii) θα καταστρέψει τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες και όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών και θα παρέχει στο Δήμο 

έγγραφη βεβαίωση της εν λόγω καταστροφής, υπογεγραμμένη από ένα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του Αναδόχου.  

 

7. Κοινοποιήσεις 

Όλες οι κοινοποιήσεις που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα γίνονται εγγράφως και 

θα ισχύουν από την τρίτη ημέρα από την ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής τους με συστημένη 

επιστολή, ιδιοχείρως, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στις διευθύνσεις 
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των Αντισυμβαλλόμενων που ορίζονται παραπάνω ή σε όποια άλλη διεύθυνση έχει γνωστοποιήσει 

έκαστος Αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.  

 

8. Ευθύνη 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία του Δήμου από αθέτηση των υποχρεώσεων που 

διαλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα και η αθέτηση αυτή εκ του Αναδόχου μπορεί να οδηγήσει 

στην κήρυξή του ως έκπτωτου με βάση τους όρους και συμφωνίες της κύριας Σύμβασης. 
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