
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα 01/10/2018,  μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, συμφωνούνται, 

συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :  

Αφ’ ενός : 

Η εταιρία Premium Consulting – Ε. Νικολαΐδης – Μ. Μανιάτη Ο.Ε., που εδρεύει Θέτιδος 10, 115 

28 Αθήνα, με ΑΦΜ 998849004, ΔΟΥ  ΙΖ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κ. Μαρίνα 

Μανιάτη, που εφ’ εξής θα αποκαλείται «ο εντολέας»  

και αφετέρου :  

Η εταιρία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με έδρα την Λευκάδα, οδός ΓΟΛΕΜΗ 5-7  

Τ.Κ 115 23, με ΑΦΜ 998705395,  ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον κ. 

Σωτήρη Σκιαδαρέση,  που εφ’ εξής θα αποκαλείται «ο ανάδοχος», συμφωνούν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων Υπεργολαβικών 

Υπηρεσιών για λογαριασμό του Εργοδότη για την υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου CRAFT LAB 

και ειδικότερα όσον αφορά στην ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κλάδων χειροτεχνίας στην 

περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.  

ΑΡΘΡΟ 2 

Ισχύς της Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της (01/10/2018) και τελειώνει την 

31/12/2018. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

Η Συμβατική Αξία της Σύμβασης αποτιμάται με την έκδοση του τιμολογίου  και ανέρχεται σε 

5.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές αντάλλαγμα για 

την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που θα 

απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τα έξοδα και 

το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του 

εντολέα.  

Οι πληρωμές θα γίνονται από τον Εργοδότη σε ευρώ εντός δύο μηνών μετά από την έκδοση των 

σχετικών παραστατικών 

  



ΑΡΘΡΟ 4 

Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του και να εκτελεί τις εργασίες που θα του 

ανατίθενται κάθε φορά με επιμέλεια και εντός των χρονικών πλαισίων που θα του έχουν τεθεί. 

Αδικαιολόγητη άρνηση ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών του αναδόχου αποτελεί λόγο καταγγελίας 

της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει σε συσκέψεις, οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο είτε από 

τον εντολέα, είτε από τον ίδιο, ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και 

πληροφορίες για να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του Έργου αυτής της 

Σύμβασης.  

Ο εντολέας υποχρεούται, εφ’ όσον τούτο απαιτείται, να δίνει τα απαραίτητα στοιχεία και οδηγίες 

για την σωστή και έγκαιρη, εκ μέρους του αναδόχου εκτέλεση του Έργου, που αποτελεί το 

αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Λύση της Σύμβασης 

Ο εντολέας διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή οποτεδήποτε θελήσει, έστω και 

χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος δικαιούται το τμήμα της 

αμοιβής που αναλογεί στο μέρος του Έργου που θα έχει ήδη εκτελέσει μέχρι την ημερομηνία 

καταγγελίας της Σύμβασης, πέραν δε αυτού, η ανάδοχος δε θα δικαιούται σε καταβολή ουδεμίας 

περαιτέρω αποζημιώσεως, παραιτούμενος ρητά κάθε αξιώσεως κατά του εντολέα. Τα ίδια ισχύουν 

και στην περίπτωση που ο ανάδοχος καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση για λόγους που 

ανάγονται σε παραβίαση από τον εντολέα ουσιώδους όρου της παρούσας. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος από δική του υπαιτιότητα δεν εκτελεί σωστά τις ανατιθέμενες 

εργασίες ή δεν τηρήσει άλλον οποιονδήποτε όρο της παρούσας, τούτων θεωρούμενων όλων 

ουσιωδών, τότε ο εντολέας δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση αυτή και αζημίως για το 

ίδιο, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου δικαιώματός του. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Επίλυση Διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είτε ως προς την ερμηνεία, είτε ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, αν και εφ΄ όσον δεν 

μπορεί να λυθεί με συνεννόηση, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του εντολέα. 



  



ΑΡΘΡΟ 7 

Τροποποίηση – Παραίτηση 

Τυχόν τροποποίηση της Σύμβασης αυτής θα γίνεται μόνο κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλομένων μερών. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αμέλεια ή παράλειψη των μερών να ασκήσουν σε κάθε περίπτωση το 

δικαίωμά τους, που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή, δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό ούτε το 

αναιρεί, αλλά τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να το ασκούν οποτεδήποτε κατά την εξέλιξη της 

Σύμβασης. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για τον εντολέα Για τον ανάδοχο 

  

 

 

Μαρίνα Μανιάτη  Σωτήρη Σκιαδαρέση 

 


