
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Ε Ρ Γ Ο Υ 

 

 

 Στην Κόρινθο σήμερα την 28
η
 Ιανουαρίου του έτους 2020 τα κάτωθι 

συμβαλλόμενα μέρη : 

 

1) Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος της « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ » (ΑΝ.ΕΠ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ),με  

ΑΦΜ:999405335 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός 

Ερμού 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ίδιο σύμφωνα με το 

καταστατικό της εταιρείας, 

 

2) Χαράλαμπος Βαλάσογλου με ΑΦΜ:027652235 Δ.Ο.Υ Ν.Σμύρνης, 

Μηχανολόγος –Μηχανικός που εδρεύει στην οδό Τρίγλειας 6 Νέα Σμύρνη, 

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:   

 

Άρθρο 1 
 Ο πρώτος συμβαλλόμενος, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον 

δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας, που 

περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα και θα διέπεται από τις εξής αρχές. 

 

Άρθρο 2 
 Το έργο που ανατίθεται στον δεύτερο συμβαλλόμενο έχει ως εξής : Στα 

πλαίσια του Έργου: ‘Improving Cold Chain Energy Efficiency’ — ‘ICCEE’, Νο 

847040 που συμμετέχει ως εταίρος η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας , ο 

δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει για το πακέτο εργασίας Wp4 Capacity 

Building στο Task  T4.2 Training preparation το παραδοτέο του έργου που 

αφορά στην σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα Life Cycle Cost ,με 

αντίστοιχη μορφή παρουσίασης τύπου powerpoint. 

 

Άρθρο 3 
Ως αμοιβή για το ως άνω έργο συμφωνείται το ποσό των τριών χιλάδων 

(3.000€) πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα καταβληθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο 

κατόπιν παράδοσης των παραδοτέων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όπως 

αυτή έχει ορισθεί από τους leader του πακέτου εργασίας ήτοι 31-05-2020.Η 

αμοιβή θα καταβληθεί κατόπιν έκδοσης σχετικού παραστατικού από τον δεύτερο 

συμβαλλόμενο και εντός 45 ημερών. 

Άρθρο 4 
 Ο δεύτερος συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το έργο ή την 

υπηρεσία, που περιγράφεται ανωτέρω, με την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή, 

ενημερώνοντας περιοδικά τον πρώτο συμβαλλόμενο για την πρόοδο αυτού. Το 

έργο αυτό ή η υπηρεσία αυτή, η οποία άρχεται την 28
η
 Ιανουαρίου 2020  θα 

πρέπει να έχει περατωθεί κατά την 31
η
 Μαΐου έτους 2020. Επιπρόσθετα 

αναλαμβάνει σε περίπτωση που ζητηθούν από τους leader του πακέτου 

διευκρινήσεις είτε πρόσθετες πληροφορίες είτε διορθώσεις επί των παραδοτέων 

να παρασχεθούν άμεσα. 

 



 

 

Άρθρο 5 
 Ο πρώτος συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα 

σύμβαση, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν εκτελεί κατά 

τον αναφερθέντα τρόπο το ανατεθέν έργο. 

 

Άρθρο 6 
 Η παρούσα σύμβαση έχει την μορφή ανάθεσης έργου ή επιστημονικής 

συνεργασίας, ως εκ τούτου δεν υπόκειται στις διατάξεις του εργατικού δικαίου, 

ούτε έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι διατάξεις περί επιδομάτων, δώρων κ.λ.π. 

 

Άρθρο 7 
 Κάθε δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας αυτής βαρύνει 

τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί δαπανών, δια των 

οποίων θα αγορασθούν υλικά, που θα παραμείνουν στον πρώτο συμβαλλόμενο, 

τότε ο τελευταίος αυτός είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις εν λόγω δαπάνες, 

εφόσον αυτές εγκριθούν από αυτόν προηγουμένως. 

 

  

 Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους.  

 

 

 

 

 

  Ο Ι    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

 

Για την ΑΝΕΠΚΟ                     

   

 

 Παναγιώτης Πιτσάκης                                              Χαράλαμπος Βαλασόγλου      

                              

 


