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Σ Υ Μ Β Α Σ Η   
 

για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο:  

 
«Υπηρεσίες ευρέσεως και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού» 

 
Στην Αθήνα σήμερα 30.05.2022 στα γραφεία της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (οδός Μετσόβου 15 Τ.Κ. 10682) μεταξύ 
των συμβαλλομένων αφενός της Δημόσιας Επιχείρησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την Νομική Μορφή 
Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» - (Ο.Α.Σ.Α. 
Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (προαναφερόμενη διεύθυνση) και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Διευθύνουσα Σύμβουλό της κ. Αριστέα Α. Αντωνοπούλου, καλούμενου στο εξής «Ο.Α.Σ.Α.» ή 
«Αναθέτων» 

και αφετέρου της εταιρίας «PEOPLE FOR BUSINESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PEOPLE FOR BUSINESS A.E.», με έδρα στο  Μαρούσι, Παραδείσου 17, Τ.Κ: 
15125, με ΑΦΜ: 998570724, ΔOΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7462101000, που εκπροσωπείται νόμιμα για 
την υπογραφή της παρούσης από την κα Ρεβέκκα Πιτσίκα, καλουμένης στο εξής «Ανάδοχος», 

και λαμβάνοντας υπόψη:  

α.     Τον Νόμο 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών», 

β.  Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει,  

γ. Το με αριθμ. 156/ΠΡΟΜ/2022 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ010587061 και την Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης 218/20.5.2022 με ΑΔΑ ΨΨΜΒ46ΨΧΕ3-ΓΞΓ και ΑΔΑΜ 22REQ010596263   
(CPV 79414000-9), 

δ. Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αρ. πρωτ. 8822/23.5.2022 με ΑΔΑΜ 22PROC010606914, 

ε. Την από 24.5.2022 προσφορά της PEOPLE FOR BUSINESS A.E. (αρ. πρωτ. ΟΑΣΑ 8931/24.5.2022), 

στ.  Την Απόφαση Ανάθεσης με αρ. πρωτ. 9021/25.5.2022 με ΑΔΑ 945746ΨΧΕ3-Ψ39 και ΑΔΑΜ 
22AWRD010625273, 

συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ο.Α.Σ.Α. και αφού έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία αναθέτει 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την παροχή υπηρεσιών ευρέσεως και αξιολόγησης ανθρωπίνου 
δυναμικού. 

 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Δυνάμει των προβλέψεων του άρ. 197 παρ. 4 του Ν.4389/2016, εν όψει επικείμενης αποχώρησης 
Στελέχους Ανώτατης Διοίκησης - Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής του Ομίλου ΟΑΣΑ εταιρείας 
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»,  ανατίθεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη 
της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης Στελέχους για την κάλυψη της ως άνω θέσης. 
 
Θα ακολουθηθεί η εξής μεθοδολογία: 

o Ανάλυση των απαιτήσεων της θέσης 
o Στοχευμένη έρευνα στελεχών 
o Συνεντεύξεις βάσει δεξιοτήτων 
o Αξιολόγηση επαγγελματικής προσωπικότητας (βάσει της μεθόδου DISK³) 
o Αξιολόγηση επαγγελματικής προσοποίωσης\Έλεγχος συστάσεων 
o Παροχή λίστας υποψηφίων (3-5 υποψήφιοι που έχουν πλήρως αξιολογηθεί, εντός 3 εβδομάδων 

από την υπογραφή) 





 

o Συνεντεύξεις με συμμετοχή του Οργανισμού 
 

Άρθρο 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της. 
 

Άρθρο 3 
ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
Η συμβατική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00  €) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ως ακολούθως:  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) € 7.000,00 

Φ.Π.Α. 24% € 1.680,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.) € 8.680,00 

 
 
Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την οριστική παραλαβή των 
Παραδοτέων από την αρμόδια επιτροπή του ΟΑΣΑ και την έκδοση του τιμολογίου. 
 
Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο παραλαβής του συμβατικού αντικείμενου 
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής (για είσπραξη από Φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης και Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας. 

Επισημαίνεται ότι από την αμοιβή θα γίνεται κράτηση: 

• 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

• Θα παρακρατείται οποιοδήποτε ποσό υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα που επιβάλλεται με τις 
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν βαρύνει σύμφωνα με το Νόμο τον "Ο.Α.Σ.Α."  

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη της παραπάνω ανώτατης 
αμοιβής ο Ανάδοχος παραιτείται κάθε δικαιώματός του από το άρθρο 700 ΑΚ για το τυχόν υπόλοιπο 
ποσό, που θα αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμα έως εκείνο το χρονικό σημείο 
παρασχεθεί. 

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΟΑΣΑ Α.Ε., έστω και εξ επιγενόμενης 
αιτίας. 

Άρθρο 4 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν.4412/2016, από την αρμόδια Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α. που 
θα ορισθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ή από την αρμόδια Υπηρεσία, η 
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οποία και θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της Σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, και η οποία απευθύνει έγγραφα οδηγίες προς τον ανάδοχο. 

Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από  Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ.3 ν.4412/2016, μετά τη διενέργεια κάθε απαιτούμενου ελέγχου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στον Αναθέτοντα Φορέα:  
- ότι, 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).   

- 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 την 
Πρόσκληση 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 τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

- Να συνεργάζεται ομαλά με τον Ο.Α.Σ.Α. και τις Επιτροπές του, έτσι ώστε το συμβατικό 
αντικείμενο να εκτελεσθεί με τον καλύτερο και προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης, 

- Να παρέχει έγγραφα και εμπρόθεσμα οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το συμβατικό 
αντικείμενο και όποτε αυτό ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. 

- Να γνωστοποιεί άμεσα και έγκαιρα στον Ο.Α.Σ.Α. κάθε απόκλιση από τις προδιαγραφές του 
συμβατικού αντικειμένου και γενικά κάθε δυσλειτουργία για την εκτέλεση αυτού η οποία 
προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και μαζί να προτείνει λύση του προβλήματος και 
την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη συνέχιση της εκτέλεσής του. 

 

Αντίστοιχα ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα εξής δικαιώματα αλλά συγχρόνως και υποχρεώσεις: 

- Να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας σύμβασης προς τον Ανάδοχο για την απρόσκοπτη και επιτυχή παροχή των 
υπηρεσιών.  

- Να λαμβάνει τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου που υποδεικνύει εγγράφως ο ανάδοχος.  

- Να υποβάλλει στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, σε περίπτωση που κατά την κρίση του η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου 
δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

Άρθρο 6 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του αντικειμένου των υπηρεσιών που προσφέρει στον Ο.Α.Σ.Α., 
δύναται να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα του ετέρου μέρους, τα οποία 
εμπίπτουν στην έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου.  

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη γενική υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες εχεμύθειας ως προς 
τη διαχείριση των όσων τίθενται υπόψη της κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και να μην 
προβαίνει σε οποιαδήποτε αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, δημοσιοποίηση ή 
γνωστοποίηση σε τρίτο για κανένα λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ο.Α.Σ.Α.,. 





 

Επιπλέον στον Ανάδοχο απαγορεύεται οποιαδήποτε οικειοποίηση των απορρήτων, ανεξαρτήτως 
σκοπού, ενώ οφείλει να τα επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει σύμφωνα (και αποκλειστικά) με το 
σκοπό για τον οποίο του αποκαλύφτηκαν, πάντα με την πρέπουσα επιμέλεια και φροντίδα, ώστε 
να μην καταστραφούν σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 

• Ο Ανάδοχος και ο Ο.Α.Σ.Α. αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης ή χρησιμοποιούν το λογισμικό και 
διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι το γνωρίζουν και αποδέχονται τις υποχρεώσεις 
εχεμύθειας. 

• Ο Ανάδοχος δεν θα αποκτήσει κανένα δικαίωμα πάνω στο υλικό – πληροφορίες που θα τεθεί 
στη διάθεσή της προς πραγμάτωση της παρούσης, παρά θα περιοριστεί στη σύννομη και 
πρέπουσα χρήση τους σύμφωνα με τα διδάγματα της επιστήμης και της πείρας και σύμφωνα με 
τη γενικότερη συναλλακτική αρχή της καλής πίστης. 

• Ο Ανάδοχος δεν θα κρατήσει κανένα αντίγραφο, προσωρινό ή μόνιμο των πληροφοριών αυτών 
για μεταγενέστερη χρήση, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε και μετά το τέλος της συνεργασίας τους, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Ο.Α.Σ.Α.. Υποχρεούται να γνωρίζει πλήρως το νομικό 
πλέγμα αστικής και ποινικής προστασίας των εμπορικών και επιχειρηματικών απορρήτων και 
του απορρήτου των Επικοινωνιών και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία, ενδεικτικά κατά το Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, την ΑΚ 288 
(θεμελιώδης κανόνας της καλής πίστης), την ΠΚ 370, 370Α, 370Β, 370Γ (ποινική προστασία 
επιχειρηματικών απορρήτων σε ψηφιακή μορφή), το άρθρο 39 συνθ. TRIPS (κύρωση με το 
Ν.2290/1995) και το Ν.4605/2019 όπως σήμερα τροποποιημένοι ισχύουν για την Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Άρθρο 7 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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 τον Αναθέτοντα Φορέα των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων της, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στον Αναθέτοντα Φορέα 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. 
Ο Αναθέτων Φορέας 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. 
Ο Αναθέτων Φορέας 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 
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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 ο Αναθέτων Φορέας 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 τον Αναθέτοντα Φορέα 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 του 
Αναθέτοντος Φορέα είναι τα ακόλουθα (email dpo@oasa.gr /τηλ 210 8200873). 

 
B. Ως προς την επεξεργασία από την Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών της 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 (αναθέτων φορέας), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και 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 8 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

• Για την περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου, 
ο Ο.Α.Σ.Α. θα έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). 

mailto:dpo@oasa.gr




 

• Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις 
εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα ο Αναθέτων Φορέας αποφασίσει 
άλλως. 

• Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
• Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΟΑΣΑ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  
• Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντος 
φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης. 

Άρθρο 9 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

•  Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.  

• Η 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 337 του ν. 
4412/2016. 

Άρθρο 10 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο σε τμήμα ή στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΟΑΣΑ.  

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ο.Α.Σ.Α. θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο, οπότε επέρχονται σε βάρος αυτού οι συνέπειες που απορρέουν από τη σύμβαση και το Νόμο. 

Άρθρο 11 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα σύμβαση είναι εντελώς νέα, καταργεί κάθε προηγούμενη έγγραφη ή προφορική συμφωνία 
και διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

Αποτελείται δε από τα παρακάτω τεύχη, ως ενιαίο σύνολο: 

α. Το κείμενο της παρούσας και τα Παραρτήματα αυτής όπως υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη 

β. Τη με αρ. πρωτ. 8822/23.5.2022  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
γ. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΑΣΑ 8931/24.5.2022 Προσφορά του Αναδόχου 

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από αυτήν ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της πόλης της 
Αθήνας. 

Άρθρο 12 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και 
υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε δύο (2) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα από τα οποία 
ένα (1) θα παραδοθεί στον Ανάδοχο.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤOΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
  
 
 
 
  
 Αριστέα Α. Αντωνοπούλου Ρεβέκκα Πιτσίκα 
 Διευθύνουσα Σύμβουλος Νόμιμη Εκπρόσωπος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Δηλώνω ότι δεσμεύομαι ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 
ενήργησα αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω να ενεργώ κατ’ αυτόν τον τρόπο 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  
Ειδικότερα ότι: 
1) δεν διέθετα εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 
αντίληψη μου μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα και έχουν 
δημοσιοποιηθεί. 
2) δεν πραγματοποίησα ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, 
είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 
3) δεν διενήργησα ούτε θα διενεργήσω πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης 
παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη 
διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα ούτε θα προσφέρω πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή 
έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων 
του αναθέτοντος φορέα, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν 
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 
χρησιμοποίησα ή θα χρησιμοποιήσω τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα 
προαναφερόμενα πρόσωπα. 
5) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος 
φορέα, ούτε θα παράσχω παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις του αναθέτοντος φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά 
τη λήξη της, 
6) δεν έχω προβεί ούτε θα προβώ, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη που έχει ως στόχο την παραπλάνηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου του 
αναθέτοντος φορέα εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης, 
την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από 
αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή 
απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) 
του συμβατικού τιμήματος, 
7) ότι θα απέχω από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου,  
8) ότι θα δηλώσω στον αναθέτοντα φορέα, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 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 μου, 
υπαλλήλων ή συνεργατών μου που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού του αναθέτοντος φορέα 
που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις του αναθέτοντος φορέα περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτού, ή/και των 
μελών των οργάνων διοίκησής του ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  
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Υπογραφή/Σφραγίδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
Για την εταιρεία «PEOPLE FOR BUSINESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
με διακριτικό τίτλο «PEOPLE FOR BUSINESS A.E.», με έδρα στο  Μαρούσι, Παραδείσου 17, Τ.Κ: 15125, με 
ΑΦΜ: 998570724, ΔOΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007462101000, που εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσης από την κα Ρεβέκκα Πιτσίκα. 
 
 
 
 
 
 
 




