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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
ΑΦΜ : 099285315 

Ημερομηνία, 14/07/2022 
Αρ. πρωτ. : οικ. 12571 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΥΡΩ):  Τριάντα Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ  (37.200€) συμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 
Σήμερα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι παρακάτω  
συμβαλλόμενοι:  
 
1. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκάκης, που εκπροσωπεί νόμιμα το ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, με ΑΦΜ: 
099285315, ΔΟΥ Ηρακλείου, με έδρα τον Ευαγγελισμό Πεδιάδας, τηλ.: 28913-40300, Φαξ: 28910-29096  και  
2. Η Αργυρώ Καρουζάκη του Μιχαήλ , Πρατηριούχος Υγρών Καυσίμων,  με έδρα Καστέλλι Πεδιάδας , τηλ., fax: 
28910 31008, με Α.Φ.Μ.: 133588228 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση, 
“Ανάδοχος’’ ή “Προμηθευτής”, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Ο μεν πρώτος, με την ιδιότητά του κι έχοντας υπόψη του:       

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007. 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 118 . 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

6. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α'). 
7. Την επιτακτική ανάγκη του Δήμου για την εν λόγω προμήθεια  . 
8. Τη με αρ. 37/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις προερχόμενες από Τακτικά έσοδα  του προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 

υπό τους κωδικούς Κ.Α. 20-6641.001 (16.000€)  και 30-6641.001 (21.200€) . 
10. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010409427 . 
11. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. 552 & 554/15-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΔ2ΩΚ6-ΠΚ4 ) . 
12. Τη με αρ. πρωτ. 1363/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 6Θ9ΟΩΚ6-ΑΙ2) Έγκριση υλοποίησης της 

προμήθειας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. 
13. Τη με αρ. πρωτ. 11792/6-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010877931) έγγραφη πρόσκληση του Δήμου. 
14. Την οικονομική προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των 

λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, που κατέθεσε συνημμένα ο 
δεύτερος των συμβαλλομένων . 

15. Τη με αρ. 1459/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010930572 , ΑΔΑ : ΩΑ26ΩΚ6-ΤΘ3) Απόφαση Δημάρχου, που 
αφορά στην απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας. 

16. Τη με αρ.πρωτ. 12552/14-7-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης . 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση της προμήθειας του συνόλου των ειδών για την “Προμήθεια 
Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με τους οικονομικούς και λοιπούς όρους της 
προσφοράς του κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία, και τους αναφερόμενους όρους της σχετικής διακήρυξης και 
της με αρ. 37/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
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Για την υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ.4 του 
Ν.4412/2016) , για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ. 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους επόμενους ειδικότερους όρους : 
  
Άρθρο 1ο   : Αντικείμενο  
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 
αμόλυβδη), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και της προσφοράς της αναδόχου.  
Τα παραδοτέα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη σχετική μελέτη. 
 
Άρθρο 2Ο  : Χρόνος παράδοσης - παραλαβής  - Τρόπος, Τόπος παράδοσης – παραλαβής 
1. Χρόνος παράδοσης - παραλαβής : 
Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε ποσότητες που θα του υποδεικνύονται εκ των προτέρων 
ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα ανάθεσης, ύστερα από σχετική εντολή του φορέα. 
Η προμήθεια προσδιορίζεται χρονικά από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, 
όπου εκτιμάται ότι θα έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση, ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων, όποιο παρέλθει 
πρώτο  .  
 
2.Τρόπος, Τόπος παράδοσης – παραλαβής : 
Προκειμένου για τα καύσιμα των αυτοκινήτων, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τον ανεφοδιασμό τους απ’ 
ευθείας στα οχήματα / μηχανήματα του φορέα ανάθεσης . 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης της 
σύμβασης, η οποία ορίζεται από το αρμόδιο όργανο. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος 
Α του Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 3ο : Αμοιβή αναδόχου 
Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του : 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α/α Περιγραφή CPV 
Ενδ.Ποσότητα 

(Λίτρα) 

Ενδ. 
μέση 

τιμή (€) 

Ενδ. δαπάνη 
(€) 

*Προσφερόμενο 
ποσοστό  

Έκπτωσης (%) 
1 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 15.507,96 1,7140 26.580,65 € ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (2%) 
2 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 1.710,53 1,9990 3.419,35 € ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (2%) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 30.000,00 €  
  ΦΠΑ 24% (€) 7.200,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 37.200,00 €  
 
Συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 24 %: (αριθμητικώς ) 37.200,00 €  
(ολογράφως : Τριάντα Επτά  χιλιάδες , διακόσια ευρώ ) 
 

*: Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του ανωτέρω, το ποσοστό έκπτωσης προσδιορίζεται στα παραπάνω 
αναφερόμενα ποσοστά επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 
είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 
(Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα 
Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του Νομού Ηρακλείου, κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη 
αμόλυβδη). 
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Άρθρο 4ο : Χρηματοδότηση  της σύμβασης – Πληρωμή -Κρατήσεις 
Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τους Κ.Α. 20-6641.001 (16.000€)  και 30-6641.001 (21.200€) . 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, ύστερα από 
προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή των ειδών, από αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.  
Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. 
Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή . 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
 
Άρθρο 5ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία 
που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 6ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά 
που παραδόθηκαν, 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 7ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
 
Άρθρο 8ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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.   
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), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα 
που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της 
Διακήρυξης.  
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 9ο :  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α’ 137) 
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: 
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: 
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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 (email : minoa@minoapediadas.gr  /τηλ. 28913 40335, 40404)  
 
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 
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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 10ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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 δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 
- η οικία μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- η προσφορά του αναδόχου  
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.   

 
Για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας  

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Η ανάδοχος 
 

Εμμανουήλ Φραγκάκης Αργυρώ Καρουζάκη  
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