
Αλεξανδρούπολη  22-08-2019  
                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 3934 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Υποχλωριώδους Νατρίου του διαγωνισμού 
«Χημικά και κροκκιδωτικά υλικά »για δύο έτη 

            ΕΥΡΩ: 104.220 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 
 

Στην Αλεξανδρούπολη, την Πέμπτη 22 του μηνός Αυγούστου 2019, στα Γραφεία της  Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης  οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), με έδρα επί της 
Δ. Σολωμού 24, Α.Φ.Μ. 090072434 Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης, δια του νόμιμου εκπροσώπου της κ. 
Γεωργίου Ουζουνίδη, προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος 
σύμφωνα με το άρθρο 5 , παρ 4 του Ν.1069/80 και την υπ’ αριθ.  158/6-6-2019 εγκριτική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου για την κήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου  
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και η εταιρεία 

β. « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ » με έδρα την  Αλεξανδρούπολη,  Λ.Δημοκρατίας 197 , 68100 
Αλεξανδρούπολη,  και Α.Φ.Μ.  119277655  ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης , τηλέφωνο 6973384974, δια του 
νομίμου εκπροσώπου της  κ.  Κωνσταντίνου  Παπαδόπουλου   

 

          

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

Τα ακόλουθα : 

Η πρώτη των συμβαλλομένων Δ.Ε.Υ.Α.Α., έχοντας υπόψη:  

 Τoν Ν. 4412/2016 

 Τον Ν. 1069/80 

 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως ισχύει σήμερα μετά τις καταργήσεις που 
επέβαλε ο Ν.4412/2016 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 595/4-2-2019 πρωτογενές αίτημα της προϊσταμένης ποιοτικού ελέγχου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004405430 

 Την  με αριθμό 606/4-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΑΟΡΝΗ-ΛΦ7) Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης της 

Δ/ντριας της Δ.Ο.Υ. και του Γενικού Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., περί έγκρισης Ανάληψης δαπάνης  

 Της υπ’ αριθ. 44/6-2-2019  Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση Μελέτης, όρων 

και τρόπου δημοπράτησης του διαγωνισμού . 

 Την υπ’ αριθ. 912/20-2-2019  αναλυτική διακήρυξη της  προμήθειας για τη διενέργεια του ανοικτού  

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

 Την υπ’ αριθ. 74/12-3-2019  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση όρου του 

παραπάνω ανοικτού  δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού . 
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 Τον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την εταιρεία  « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ », με α/α συστήματος 132146 

 Την υπ’ αριθ. 110/10-4-2019 απόφαση του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 1Ο πρακτικό συνεδρίασης 
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορούσε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
φακέλων των δικαιολογητικών/ τεχνικών  και οικονομικών προσφορών. 

 Την υπ’ αριθ. 643/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.( 5ο κλιμάκιο ) 

 Την υπ’ αριθ. 158/06-06-2019 απόφαση του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 2Ο πρακτικό 
συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορούσε την αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και την κήρυξη ως οριστικού αναδόχου για το 
Υποχλωριώδες νάτριο  τον « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ » 

 Την υπ’ αριθ. 13198/28-6-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης σχετικά με την νομιμότητα των διαδικασιών του διαγωνισμού, 

 Την εγκριτική υπ’ αριθ.12/2019 Πράξη της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Νομού Έβρου κατόπιν προσυμβατικού ελέγχου. 

 

                     

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων  « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ » την εκτέλεση της 

προμήθειας Υποχλωριώδους Νατρίου του διαγωνισμού «Χημικά και  κροκκιδωτικά υλικά» για 
δύο έτη 

 

Ο δεύτερος  των συμβαλλομένων  « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ »και αφού έλαβε υπόψη του 
άπαντα τα ανωτέρω 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

α.  Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι αυτός δεν δικαιούται να 
προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση. 

β.  Ότι  θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη 
νομοθεσία και οριοθετούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών και ότι τυχόν παράλειψη του 
αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, 
δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και 
παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

ε.  Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., 
αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε 
ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 
υποχρεώσεών της καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, εντός ή εκτός των  χώρων της Επιχείρησης. 

Επίσης, βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της 
πρόσκλησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε 
εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.   
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Η παρούσα Σύμβαση αφορά την Προμήθεια με τίτλο  «Χημικά και  κροκκιδωτικά υλικά »για 
δύο έτη προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.. για το  εξής είδος: 

 

Α/Α*  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ανά κιλό σε 

ευρώ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Σε ευρώ 

1 Υποχλωριώδες νάτριο kg 0,193 540.000 
    

104.220,00 

   ΦΠΑ 24% 25.012,80 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 129.232,80 

Η δαπάνη για το σύνολο της ως άνωθεν προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 129.232,80€ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 64.08.0500 με το ποσό 104.220,00€ και τον ΚΑ 
54.00.2923 με το ποσό 25.012,80 € (ΦΠΑ 24%) του προϋπολογισμού  του έτους 2019  της Δ.Ε.Υ.Α.Α. καθώς 
και τους αντίστοιχους κωδικούς των ετών 2020 και 2021 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Διάρκεια Σύμβασης: Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 
Σύμβασης 22-08-2019  και αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της 

αναδόχου προμηθεύτριας. Ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 21-08-2021 ή έως την 
εξάντληση του συμβασιοποιημένου ποσού της σύμβασης 

 

Τόπος Παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

Το σύνολο των υλικών θα παραδοθεί  με δαπάνη που θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία 

 

Τρόπος Παραλαβής: Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακήρυξης. 

 
Ο ανάδοχος  συμφωνεί στα κάτωθι: 

 Συμμόρφωση με τον Νόμο: Συμμορφώνετε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από όλους τους 
εφαρμοστέους Νόμους σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σχετίζονται 
με αυτή την Συμφωνία. 

 Προστασία: Επιβεβαιώνετε και μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης ή 
μη νόμιμης επεξεργασίας και έναντι τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας. 

 Καθαρή Δίκαιη Επεξεργασία: Επιβεβαιώνετε ότι θα χειριστείτε τα Προσωπικά Δεδομένα που 
παρέχονται από την δημοτική επιχείρηση σαν εμπιστευτικά και ότι θα προβαίνετε σε επεξεργασία 
οιουδήποτε Προσωπικού Δεδομένου που παρέχεται από την δημοτική επιχείρηση μόνο σύμφωνα 
με τις γραπτές οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε ή επεξεργαστείτε 
οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο παρέχεται από την δημοτική επιχείρηση για οποιοδήποτε 
σκοπό άλλο από την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας ή άλλως όπως έχει συμφωνηθεί 
εγγράφως. Το θέμα και οι λεπτομέρειες των Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. που αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας θα καθορίζονται στην συμφωνία. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε λάθη ή 
ανακρίβειες στα προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από την δημοτική επιχείρηση θα 
ειδοποιείτε άμεσα την δημοτική επιχείρηση. 
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 Χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων από το Προσωπικό: Θα λάβετε εύλογα μέτρα για να 
βεβαιώσετε την αξιοπιστία οιουδήποτε υπαλλήλου, θυγατρικής, υπεργολάβου ή τρίτου μέρους που 
θα απασχοληθεί στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Επιβεβαιώνεται ότι οιαδήποτε 
Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από την δημοτική επιχείρηση στα οποία έχετε πρόσβαση θα 
είναι προσβάσιμα μόνο στο Προσωπικό σας, οι οποίοι: (1) είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση, (2) 
έχουν εκπαιδευτεί για τον κατάλληλο χειρισμό Προσωπικών Δεδομένων και (3) υπόκεινται σε 
συμβατικές υποχρεώσεις για το απόρρητο, την αποκλειστικότητα και την εμπιστευτικότητα σε 
σχέση με αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα. 

 Μεταβιβάσεις: Επιβεβαιώνετε ότι δεν θα μεταβιβάσετε και θα λάβετε μέτρα ούτως ώστε και 
οιοσδήποτε υπεργολάβος να μη μεταβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από την 
δημοτική επιχείρηση έξω από την χώρα στην οποία παρέχονται εκτός εάν (α) πρόκειται η 
μεταβίβαση αυτή να γίνει μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΕΖ) ή (β) 
κατόπιν εγγράφων οδηγιών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

Εάν μεταβιβάσετε Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από την δημοτική επιχείρηση έξω 
από την ΕΕΖ θα υπογράψετε άμεσα συμφωνία ή στην περίπτωση εμπλοκής υπεργολάβου θα 
ζητήσετε άμεσα από αυτόν να υπογράψει παρόμοια συμφωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη με τις 
κατάλληλες ρήτρες του Ευρωπαϊκού Προτύπου ή ισοδυνάμου. 

Οποιαδήποτε μεταβίβαση από εσάς Προσωπικών Δεδομένων προς πρακτορεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
έξω από την ΕΕΖ θα γίνεται με βάση τις ρήτρες του Ευρωπαϊκού Προτύπου. 

 Ερωτήματα Υπευθύνου Επεξεργασίας (DPO) και τρίτων: Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διορίσει Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας (DPO) ή υπάλληλο σας, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει την νόμιμη 
διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων και όλων των σχετικών με αυτά θεμάτων και ο οποίος θα 
είναι διαθέσιμος να βοηθήσει την δημοτική επιχείρηση, με έγκαιρο τρόπο, στην περίπτωση που 
υπάρχουν ερωτήματα που λαμβάνονται για τα υποκείμενα των Δεδομένων ή σχετικά στοιχεία 
προστασίας ή εξουσιοδότησης απορρήτου σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που 
επεξεργάζεται. 

Επιβεβαιώνετε ότι θα δώσετε στην δημοτική επιχείρηση τέτοια βοήθεια και πληροφόρηση 
με έγκαιρο τρόπο, για να βοηθήσετε την δημοτική επιχείρηση να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
της κάτω από τον Κανονισμό GDPR. 

 Συγκατάθεση: Επιβεβαιώνετε ότι εάν είστε Διαχειριστής μίας Ψηφιακής Ενότητας 
(συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα ιστοσελίδων websites και Εφαρμογών applications) μέσω 
των οποίων η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 
συλλέγει Προσωπικά δεδομένα, ότι έχετε εγκαταστήσει και μπορείτε να αποδείξετε μηχανισμούς 
για την λήψη των κατάλληλων συγκαταθέσεων για την συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων με 
μέσα και για τους σκοπούς που χρησιμοποιούνται από την δημοτική επιχείρηση που 
συμπεριλαμβάνουν ένα καθαρό και μη αμφισβητήσιμο σύνδεσμο σε ένα ευκολόχρηστο μηχανισμό. 

 Πολιτική Απορρήτου και Γνωστοποιήσεων: Εάν είστε διαχειριστής μίας ψηφιακής ενότητας μέσω 
της οποίας συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται σε εμάς θα εξασφαλίσετε ότι 
έχετε συμπεριλάβει Ειδοποίηση Απορρήτου που είναι σύμφωνη με τους εφαρμοστέους Νόμους. 
Οπουδήποτε είναι δυνατόν θα κατονομάζεται την δημοτική επιχείρηση ως ένα μέρος από και προς 
το οποίο συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα μέσω της ψηφιακής σας ενότητας. 

 Υπό-Επεξεργαστές: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 
σας εξουσιοδοτεί να διορίζετε υπό-επεξεργαστές σύμφωνα με την παρ. αυτή και το άρθρο 28 του 
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτούς 
τους υπό-επεξεργαστές που έχετε ήδη προσλάβει από την ημέρα υπογραφής αυτής της Προσθήκης 
Προσωπικών Δεδομένων υπό τον όρο ότι ο Προμηθευτής/Εξωτερικός Συνεργάτης σε κάθε 
περίπτωση, όταν είναι πρακτικά δυνατόν, συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που 
καθορίζονται στην παρ.  αυτή και στο άρθρο 28 του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Θα δίνεται στην δημοτική επιχείρηση προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση για τον διορισμό 
κάθε νέου υπό-επεξεργαστή, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της επεξεργασίας που 
αναλαμβάνεται από τον υπό-επεξεργαστή. 
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Σε σχέση με κάθε υπο-επεξεργασή θα: (1) Πριν ο υπο-επεξεργαστής επεξεργαστεί πρώτα 
Προσωπικά Δεδομένα της ΔΕΥΑΑ πραγματοποιεί επαρκή έλεγχο δέουσας επιμέλειας προκειμένου 
να βεβαιώσει ότι ο υπο-επεξεργαστής  είναι ικανός να παρέχει το επίπεδο προστασίας για τα 
Προσωπικά Δεδομένα της ΔΕΥΑΑ που απαιτείται από τους εφαρμοστέους Νόμους και την 
Συμφωνία, (2) εξασφαλίζει ότι ο υπο-επεξεργαστής εκτελεί έγγραφη σύμβαση  που 
συμπεριλαμβάνει όρους οι οποίοι προσφέρουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα 
Προσωπικά Δεδομένα της ΔΕΥΑΑ όπως αυτά καθορίζονται σε αυτή την Προσθήκη και τα οποία 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων Νόμων, (3) παρέχουν στην δημοτική 
επιχείρηση μετά από εύλογη αίτηση για αξιολόγηση αντίγραφα των συμφωνιών με τους υπό-
επεξεργαστές ( τα οποία μπορεί να έχουν εκδοθεί για να διαγράψουν εμπιστευτικές εμπορικές 
πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με τις απαιτήσει αυτής της Προσθήκης Προσωπικών Δεδομένων) 
και (4) θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των υπό-επεξεργαστών του στην ίδια 
έκταση που θα είναι υπεύθυνος και ο Προμηθευτής/Εξωτερικός Συνεργάτης εάν εκτελούσε τις 
υπηρεσίες κάθε υπό-επεξεργαστή απ’ ευθείας  σύμφωνα με τους όρους  αυτής της Προσθήκης 
Προσωπικών Δεδομένων. 

 Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: Επιβεβαιώνετε ότι στην περίπτωση παραβίασης Προσωπικών 
Δεδομένων στην οποία εμπλέκονται Προσωπικά Δεδομένα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.: (1) άμεσα θα προβείτε 
στην αναγκαία και κατάλληλη διορθωτική ενέργεια για την θεραπεία των υποκειμένων αιτίων της 
παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων και θα κάνετε εύλογες εμπορικές προσπάθειες 
προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι μία τέτοια παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων δεν θα 
ξανασυμβεί, (2) θα ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την δημοτική επιχείρηση και σε κάθε 
περίπτωση εντός 24 ωρών παρέχοντας εύλογες λεπτομέρειες της παραβίασης των Προσωπικών 
Δεδομένων και των πιθανών επιπτώσεων στα υποκείμενα των Δεδομένων και (3) θα προβείτε σε 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται από τους εφαρμοστέους Νόμους και την εύλογη αίτηση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

H δημοτική επιχείρηση θα λάβει την τελική απόφαση για την κοινοποίηση 
(συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου μίας τέτοιας ειδοποίησης) στους καταναλωτές της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α., στους υπαλλήλους, στους παρόχους υπηρεσιών. 

 Παρακράτηση: Θα εξασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στην κατοχή 
σας επιστρέφονται στην δημοτική επιχείρηση ή καταστρέφονται, όταν δεν απαιτούνται πλέον για 
την εκτέλεση της συμφωνημένης υπηρεσίας ή εντός εύλογου χρόνου λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο 
των Προσωπικών Δεδομένων. 

 Δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων: Επιβεβαιώνετε ότι διαθέτετε τα μέσα και θα 
προβείτε σε όλες τις εύλογες πράξεις για να μας επιτρέψετε να συμμορφωθούμε με τις εύλογες 
απαιτήσεις από τα υποκείμενα των Δεδομένων (σε σχέση με τα δικαιώματά τους κάτω από τα 
άρθρα  12-22 του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων) στην περίπτωση που έχουμε μοιραστεί τα 
Προσωπικά δεδομένα τους με εσάς. 

 Ευαίσθητα/Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα: Επιβεβαιώνετε ότι δεν θα μοιραστείτε οποιαδήποτε 
ευαίσθητη/ειδική κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων όπως καθορίζεται στα άρθρα 9 και 10 του 
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, με την δημοτική επιχείρηση εκτός εάν ρητά έχει συμφωνηθεί 
αυτό εγγράφως. 

 Έλεγχος: Στον βαθμό που είναι αναγκαίο να καταστήσετε ικανά όλα τα μέρη να συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από τους εφαρμοστέους Νόμους και θα επιτρέψετε 
στην δημοτική επιχείρηση και/η τους πελάτες της να πραγματοποιούν ελέγχους για την 
συμμόρφωσή σας με την Προσθήκη Προσωπικών Δεδομένων και τους εφαρμοστέους Νόμους. 

 Εκτίμηση των επιπτώσεων των Προσωπικών Δεδομένων: Θα παρέχετε εύλογη βοήθεια στην 
δημοτική επιχείρηση για οποιαδήποτε εκτίμηση των επιπτώσεων προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και προηγούμενες συνεννοήσεις με τις επιβλέπουσες Αρχές ή άλλη αρμόδια εξουσία 
για το Απόρρητο των Δεδομένων, την  οποία η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) εύλογα θεωρεί ότι απαιτείται από τα άρθρα 35 και/η 36 του 
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ή ισοδύναμες διατάξεις άλλων εφαρμοστέων νόμων. 
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 Σειρά της Διαδικασίας: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της Προσθήκης 
Προσωπικών Δεδομένων θα συμπληρώνουν την Συμφωνία. Τίποτα σε αυτή την Προσθήκη 
Προσωπικών δεδομένων δεν μειώνει τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με την προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων ή σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπο που 
απαγορεύεται από την συμφωνία. Στην περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ αυτής της 
Προσθήκης , των Πρότυπων Ρητρών της ΕΕ και της Συμφωνίας, η τάξη που θα καθορίζεται είναι οι 
εξής: (1) πρότυπες ρήτρες (2) προσθήκη Προσωπικών Δεδομένων (3) η συμφωνία. 

 

Πληρωμή: Εντός 60 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 

Την ανάδοχο εταιρεία  της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ 
ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

 

 Παρακράτηση  ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. Ν.4013/11, (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 –ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β’) 

 Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (άρθρο 
6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 – ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β’) 

 Παρακράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της 
παρακράτησης αυτής, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

 
Οι κρατήσεις υπέρ της Α.Ε.Π.Π. και υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα παρακρατηθούν από την πρώτη 
πληρωμή στο σύνολό τους. 

Ο ανάδοχος  « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ » αποδέχεται ανεπιφύλακτα την προμήθεια αυτή και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση της. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 
προμήθειας και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του από τον 
παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή: 

 

   Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1 e-54294 12/08/2019 ΤΜΕΔΕ 5.211 

 
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 

συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε η δεύτερη των 
συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 
Αλεξανδρούπολη ,  22-08-2019 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.                            Ο Ανάδοχος  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της Δημοτικής Επιχείρησης 

                              

Ουζουνίδης Γεώργιος 

 

                                    Παπαδόπουλος Κων/ντίνος 
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