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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ -   ΟΜΑΔEΣ
         2, 3, & 4      126/2021
ΔΑΠΑΝΗ   :   16.354,50€
Φ.Π.Α 24% :                     3.925,08€
ΣΥΝΟΛΟ   :                     20.279,58€
Κ.Α.       :             10-7134.010

OFFICE  LINE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με δ.τ. OFFICE
LINE A.E.

Τμήμα Προμηθειών Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γεώργιος 
Νικολακόπουλος

Βούλα:  16/2/2022

Aρ. Πρωτ.:  6414

     
                                 

ΔΑΠΑΝΗ   :   16.354,50€
Φ.Π.Α 24% :                     3.925,08€
ΣΥΝΟΛΟ   :                     20.279,58€
Κ.Α.       :             10-7134.010

                                                               Σ     Υ     Μ     Φ     Ω     Ν     Η     Τ     Ι     Κ     Ο         
                                                                

                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ  -  ΟΜΑΔEΣ  2, 3, & 4       
 

Σήμερα  στις    16-2-2022   στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή 18,
στη  Βούλα, μεταξύ των:

1.ΓΡΗΓΟΡΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟY, Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που  ενεργεί ως
νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου  και της εταιρείας:

2.  OFFICE  LINE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με δ.τ. OFFICE LINE A.E. με έδρα στον Αγιο Δημήτριο  στην οδό
Θάλειας  αριθ. 6,  ΑΦΜ: 095650215  (τηλ. 210  9760200,  e-mail  edaniska@officeline.gr )  που
εκπροσωπείται για την σύναψη της παρούσας από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΗ κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ
644073, (στο εξής ο «Ανάδοχος») συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα και η Αναθέτουσα Αρχή αφού
έλαβε υπόψη:

      1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
        Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

2.Τις διατάξεις του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4.Το υπ΄αριθμ. πρωτ.  51521/21-12-2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
5.Tην με αριθ. 126/2021   Μελέτη του ανωτέρω Τμήματος.
6.Το  τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη με αριθμό πρωτ. 51520/21-12-2021.
7.Την  με αριθ. 2486/2021 Απόφαση  προέγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
8.Tην με αρ. Α-1271/2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση – διάθεση –
δέσμευση πίστωσης του ποσού των 124,00€  σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 10-7134.010  για
το έτος 2021  την διενέργεια της προμήθειας  και την έγκριση της υπ.αριθ.  126/2021
μελέτης.
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9.Το με αριθ. πρωτ. 52460/27-12-2021 διαβιβαστικό της νέας τροποποιημένης ως προς
το άρθρο 18 μελέτης.
10.Την 2494/2021 εγκριτική της τροποποίησης απόφαση Δημάρχου 
11.Tην με αρ. πρωτ. 52876/30-12-2021  Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος προς  την  εταιρεία
OFFICE LINE A.E. για τις Ομάδες  2, 3 &  4.

         12.Tην  με αριθ.  πρωτ. 535/5-1-2022 Προσφορά της  εταιρείας  OFFICE LINE A.E.
13.Την σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης για 
την πλήρη συμμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, που περιείχε η προσφορά της  
OFFICE LINE A.E., με τις απαιτήσεις της μελέτης.

     14.Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών με ημερομηνία  10 -1-2022
     15. Την 206/2022 απόφαση Δημάρχου για την κατακύρωση της υπηρεσίας

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  
   Στην δεύτερη   των συμβαλλομένων την προμήθεια  με τίτλο :

                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ  -   ΟΜΑΔΕΣ  2, 3 & 4 

αντί του ποσού των 16.354,50€, πλέον Φ.Π.Α. 24%   ποσού  3.925,08€,  και γενικό σύνολο    
20.279,58€ , σύμφωνα με την  ακόλουθη οικονομική  προσφορά: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΦΜ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
      OFFICE LINE A.E. 095650215 16.354,50€    3.925,08€      20.279,58€

Άρθρο  1ο: Έναρξη ισχύος της σύμβασης, παράδοση  και διάρκεια ισχύος
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
Ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε (12) δώδεκα  μήνες από την ημερομηνία του 
χρόνου έναρξης ισχύος αυτής.

Άρθρο  2ο Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Άρθρο 3ο  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης,  με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.                     

Άρθρο 4ο Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του 
κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι 
τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη 
διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια 
εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και
γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να
επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 
σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 5o Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 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:
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 έντυπο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
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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 dtsakalis@vvv.gov.gr  /τηλ. 21320-20112).

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 

mailto:dtsakalis@vvv.gov.gr
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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. 
θ) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Λοιποί όροι

Ρητά συμφωνείται, μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι τα αναγραφόμενα στην  υπ΄ αριθμ.  
126/2021     μελέτη  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας δημόσιας  σύμβασης και  
δεσμεύουν  ως προς τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  αυτή  και τα δύο 
μέρη.  Ολοι  οι όροι της μελέτης και των εγγράφων της σύμβασης που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
  Ο   δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω  και  ότι
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, επίσης δήλωσε ότι  ρητώς εγγυάται την ποιότητα παροχής  των
προσφερόμενων  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  την  126/21  μελέτη  ευθυνόμενος   για κάθε τυχόν
ελάττωμα ή έλλειψη και για κάθε  επιγενόμενη ζημία των συμφερόντων του Δήμου  

  
   

OI   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
                                    

Ο Δήμαρχος  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ     …………………………………………….
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