
 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα  …./11/2021, μεταξύ αφενός του Δήμου Ωραιοκάστρου (στο εξής «ο 
Δήμος») που εκπροσωπείται στο παρόν ειδικώς από τον κο Παντελεήμων Τσακίρη, Δήμαρχο 
και αφετέρου του  «………………………………………………………….,    ΑΦΜ 
……………………….., ΔΟΥ …………………………. ΤΗΛ.:…………………………………     που θα καλείται 
ο «ανάδοχος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: 

Ο Δήμος και η ανάδοχος εταιρία έχουν υπογράψει το υπ’ αρ. πρωτ …………../…-1-2021                 
συμφωνητικό για την: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, συνολικής αξίας 24.800,00 ΕΥΡΩ». Στα πλαίσια αυτού του 
Συμφωνητικού, ο Δήμος μπορεί να παρέχει σε αυτόν ορισμένες εμπιστευτικές και απόρρητες  
πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές του. 

1. Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

Ο όρος "Εμπιστευτικές Πληροφορίες" όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα σημαίνει 
οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή γνώσεις αποκαλύπτονται από το Δήμο στον 
«ανάδοχο» και δεν είναι γενικά γνωστές στο κοινό, και περιήλθαν σε γνώση του προφορικά, 
εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο  και αφορούν τον τρόπο λειτουργίας 
και οργάνωσης του Δήμου, τις οικονομικές συνδιαλλαγές του, τις συμφωνίες, δραστηριότητες 
και συνεργασίες, τις μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιεί κλπ, οποιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες, οποιουδήποτε είδους και φύσης που ο Δήμος επιθυμεί να διατηρήσει 
εμπιστευτικές (στο εξής συνολικά οι «Πληροφορίες»). 

Επίσης (ενδέχεται να) αποκτά πρόσβαση ή/και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων λοιπών εργαζομένων του Δήμου, του διοικητικού συμβουλίου, προμηθευτών, 
συνεργατών, πολιτών-χρηστών και των γονέων/κηδεμόνων τους (προκειμένου για ανήλικους 
χρήστες), κλπ (ενδ. ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις κατοικίας, ιδιότητες, 
φορολογικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία, βιομετρικά δεδομένα ή/και δεδομένα υγείας κ.ά. - 
στο εξής συνολικά «τα Δεδομένα»). 

2. Υποχρέωση διατήρησης του απορρήτου 
 
2.1. Ο/Η «ανάδοχος» συμφωνεί να διατηρήσει με απόλυτη εχεμύθεια τις εμπιστευτικές 

πληροφορίες,  να προστατεύσει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα 
τέτοιων πληροφοριών και να μην επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση, δημοσίευση ή διάδοση εμπιστευτικών 
πληροφοριών. 

 



 

2.2. Ο/Η «ανάδοχος» δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις πληροφορίες 
ή θα τις ανακοινώσει προφορικά ή θα τις διαρρεύσει εγγράφως ή µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο θα τις διαβιβάσει ή θα τις γνωστοποιήσει προς τρίτους. Επίσης,  δεσμεύεται να 
διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες και τα ανωτέρω στοιχεία υπό απόλυτη εχεμύθεια και να 
αποτρέπει την εσφαλμένη χρήση ή γνωστοποίησή τους από το προσωπικό, τους 
αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπεργολάβους του.  
 

2.3. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάσσει  την ασφάλεια και το 
απόρρητο των Πληροφοριών και των Δεδομένων, να λαμβάνει  κάθε εύλογα θεωρούμενο 
ως απαραίτητο μέτρο σύμφωνα και με τις οδηγίες του Δήμου που θα αποτρέπει  την 
πρόσβαση τρίτων σε αυτά καθώς και πιθανή καταστροφή ή αλλοίωσή τους, να μην 
μεταφέρει αρχεία Πληροφοριών και Δεδομένων εκτός του χώρου εργασίας, να μην 
αποκαλύπτει, αναπαράγει, διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τις Πληροφορίες και τα 
Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα παρά μόνο εάν λάβει σχετική εντολή από την αρμόδια Αρχή. 

 
2.4. Ο/Η «ανάδοχος»  υποχρεούται να αναφέρει άμεσα στον Δήμο κάθε γεγονός που μπορεί να 

σχετίζεται με πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των Πληροφοριών και των Δεδομένων.  
 

2.5. Ο/Η «ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάξει την ασφάλεια των 
προσωπικών κωδικών πρόσβασης στα συστήματα του Δήμου που του έχουν παραχωρηθεί 
στο πλαίσιο της σύμβασης, να μην τους κοινοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους και 
να μην τους εισαγάγει στα συστήματα ενώ παρακολουθούνται από τρίτους.  

2.6. Ο/Η «ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προωθεί τα email του Δήμου σε 
προσωπικούς του λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και να λαμβάνει τα email 
του Δήμου σε συσκευές που διατηρεί στην κατοικία του. 
 

2.7. Ο/Η «ανάδοχος» υποχρεούται να μην αποκαλύπτει Πληροφορίες και Δεδομένα κατά τη 
διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας εάν: (α) δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ταυτότητα του 
συνομιλητή, (β) υπάρχει πιθανότητα συνακρόασης από άτομα που βρίσκονται κοντά στον 
ομιλητή. 
 

2.8. Ο/Η «ανάδοχος» με την λήξη της Σύμβασης Συνεργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
επιστρέψει στο Δήμο εντός πέντε εργάσιμων ημερών κάθε αρχείο που τυχόν περιέχει 
Πληροφορίες και Δεδομένα ή άλλως σε περίπτωση που έχει προβεί σε δημιουργία 
αντιγράφων αυτών να τα καταστρέψει άμεσα. Η υποχρέωση μη αποκάλυψης 
εμπιστευτικών πληροφοριών παραμένει σε ισχύ για δέκα έτη  μετά την παύση της 
συνεργασίας με το Δήμο.  

 
2.9. Ο ανάδοχος δεν θα αποπειραθεί να καταστρατηγήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις 

του παρόντος και να διακινδυνεύσει την ασφάλεια των Πληροφοριών και Δεδομένων. 

 
2.10. Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας του αναδόχου του Δήμου ισχύει καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συνεργασίας 

 
2.11. Ο/Η «ανάδοχος»  οφείλει πλήρη συμμόρφωση με τις πολιτικές και οδηγίες του Δήμου 

για την προστασία του Απορρήτου και των Δεδομένων. 



 

 
3. Τροποποίηση 

 Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφεται 
από αμφότερα τα μέρη. 

Το παρόν συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, εκ των οποίων από ένα λαμβάνει ο κάθε 
αντισυμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Για την Δήμο Ωραιοκάστρου                             Για τον   Ανάδοχο 
                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                 

                                                                                                               

 

   ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                               

 

 


