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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα 03/02/2023 στα γραφεία της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1.  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α η οποία εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη με Α.Φ.Μ 801713061, Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης , όπως εκπροσωπείται 
από την Τατούλη Παρασκευή Α.Δ.Τ ΑΙ781308 και τον Ιωάννη Ζαμπούκη Α.Δ.Τ. ΑΗ 
914957, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 01/ 31-12-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρακτικά της υπ’ αριθμ.1/2021 Συνεδρίαση Γενικής 
Συνελεύσεως, εφεξής καλούμενος ο «Εργοδότης» και  

2. Ο Μπίκος Παναγιώτης, με Α.Δ.Τ Χ280703, κάτοικος Αλεξανδρούπολης , οδός Ψαρών 8 , 
με Α.Φ.Μ 047267361 και Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης, εφεξής καλούμενος ο 
«Αντισυμβαλλόμενος»,  

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους:  

• Τις διατάξεις του ν. 3613/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

• Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει.  

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και  

• Το άρθρο 34 του ν.4873/2021, “Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης- Τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.4674/2020 και της 
παρ.3 του άρθρου 15 του ν.4257/2014”, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.  

• Τα άρθρα 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.  

• Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 
(Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104  

• Το υπ’ αριθμ. 2/21-01-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του ΔΣ της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α, με το οποίο αποφασίστηκε η 
έγκριση ανάληψης δαπάνης για την Θέση Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας.  
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• Το υπ’ αριθμ. 3/02-02-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του ΔΣ της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α, με το οποίο εγκρίθηκε η 
σύναψη σύμβασης έργου , το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο της και 
παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.  

• Τον νόμο 4674/2020, άρθρο 2, παρ. 5, περ. στ, σύμφωνα με τον οποίο «η θητεία του 
Γενικού Διευθυντή και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ακολουθεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου»  

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τη σύμβαση αυτή ο «Εργοδότης» αναθέτει και ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει 
καθήκοντα Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α., όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/21-01-2022 
συνεδρίαση Δ.Σ. της εταιρείας υπό τον τίτλο «Έγκριση Οργανογράμματος» και το περίγραμμα 
θέσης που αντιστοιχεί στον «Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΙΜΗΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
1. Ως τίμημα για την παροχή της υπηρεσίας, ο Εργοδότης θα καταβάλλει ετησίως στον 
Αντισυμβαλλόμενο το ποσό των 25.200,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  
2.  Οι καταβολές θα γίνονται σε μηνιαία βάση με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου 
από τον Αντισυμβαλλόμενο.  
3.  Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
4.  Η διάρκεια της παρούσης ορίζεται από την 03-02-2022 έως την λήξη της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Να εκπληρώνει επαρκώς τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο εγκριθέν οργανόγραμμα της εταιρείας και ειδικά υπό το περίγραμμα 
θέσης «Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας». 

• Να προΐσταται των εργασιών του τεχνικού τμήματος της Εταιρείας. 

• Να σχεδιάζει από κοινού με την Διοίκηση της Εταιρείας τον προγραμματισμό του τεχνικού 
αντικειμένου. 

• Να εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές του. 

• Να φροντίζει την άρτια οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και 
να εισηγείται βελτιώσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία της. 
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• Να συνεργάζεται άριστα με τις υπόλοιπες διευθύνσεις. 

• Να είναι συνεργατικός και επικοινωνιακός με τις υπηρεσίες των Δημόσιων Οργανισμών 
που συνεργάζονται με την Εταιρεία, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους προμηθευτές. 

 

 

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει τα κάτωθι:  

    • Να παρέχει όλα τα μέσα για την υλοποίηση του έργου του Αντισυμβαλλόμενου.  

    • Να συνεργάζεται μέσω της Διοίκησης αποδοτικά με τον Αντισυμβαλλόμενο και να τον 
ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της Εταιρείας σχετικά με 
το τεχνικό αντικείμενο.  

    • Να καταβάλλει εμπρόθεσμα την αμοιβή του Αντισυμβαλλόμενου κατά τους όρους της 
παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέλη για 
σπουδαίο λόγο.  

2. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν 
εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ο Εργοδότης 
δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση 
κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

3. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία ο Αντισυμβαλλόμενος δεν διατηρεί καμία 
απαίτηση για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής της.  

4. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία  

5. Κανένα μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

 

1. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και 
υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει 
τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

2. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» υποχρεούται να επιστρέψει στον «Εργοδότη» ό,τι υλικό του έχει 
παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 10 ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση 
της σύμβασης αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο 
συμβαλλόμενων μερών με απόφαση του «Εργοδότη» και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει της 
παρούσας σύμβασης, διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Για τις ανάγκες συμμόρφωσης και εφαρμογής του ΓΚΠΔ η Εταιρεία είναι υπεύθυνη 
επεξεργασίας και ο Συνεργάτης είναι εκτελών την επεξεργασία υπό την έννοια του άρθρου 4 
περιπτώσεις 7 και 8, αντίστοιχα, του ΓΚΠΔ.  

3. Τα Μέρη διαβεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις τους, που 
απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα ο Συνεργάτης 
εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι έχει ήδη συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ 
για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία και ιδιαίτερα σε σχέση 
με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για λογαριασμό της Εταιρείας.  

4. Ο Συνεργάτης συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης και περιγράφονται σε αυτήν μόνο για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Εταιρείας και στον βαθμό και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.  

5. Ο Συνεργάτης εφαρμόζει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία 
από τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημία, αλλοίωση ή αποκάλυψη των προσωπικών 
δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται δυνάμει της σύμβασης. Τα μέτρα αυτά είναι 
κατάλληλα για την αποφυγή τυχόν ζημίας που θα πρόκυπτε από οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος και τη φύση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.  

6. Ο Συνεργάτης λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του που έχει 
πρόσβαση και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της σύμβασης, 
ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, 
δεσμεύεται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και τηρεί τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στους παρόντες όρους.  

 

 

7. Ο Συνεργάτης δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Το ίδιο ισχύει για την 
αντικατάσταση των εκτελούντων την επεξεργασία ή την προσθήκη άλλων. 

8. Ο Συνεργάτης επικουρεί την Εταιρεία με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης του να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων 
των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.  

9. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να αναφέρει πάραυτα και αμελλητί στην Εταιρεία κάθε 
περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κάθε περιστατικό που 
σχετίζεται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, τα οποία 
υποπίπτουν στην αντίληψή του κατά την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της 
σύμβασης.  

10. Ο Συνεργάτης θέτει στη διάθεση της Εταιρείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τον έλεγχο από την 
Εταιρεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργούνται για λογαριασμό του με 
σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το παρόν και το ισχύον νομικό πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας 
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έγγραφη περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

 

11. Ο Συνεργάτης διασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα και τυχόν αντίγραφά τους 
στα οποία αποκτά πρόσβαση και επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, θα διαγραφούν ή θα επιστραφούν στην Εταιρεία κατά τη λήξη της σύμβασης, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις.  

2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.  
 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα , έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος ένα για λογαριασμό του και με επιμέλεια της Εταιρείας θα υποβληθεί κατάσταση στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 
 
                                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                                                                                  Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                         Μπίκος Παναγιώτης  
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  
Παρασκευή Τατούλη  
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Ζαμπούκης 

ΑΔΑ: ΨΙ1Μ46Ν48Η-Σ3Ψ
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