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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στην Ερμούπολη σήμερα την 15/07/2019 οι συμβαλλόμενοι: 

 

α) η Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤΑΠ) Κυκλάδων, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον 

κ. Ιωάννη Ρούσσο, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, οδός  Απόλλωνος και Λαδοπούλου, Τ.Κ. 

841 00, ΑΦΜ 099568825, Δ.Ο.Υ. Σύρου (καλούμενο στο εξής «πρώτος συμβαλλόμενος») 

β) O κoς Κωνσταντίνος Νικολούζος του Νικολάου, κάτοικος Πλαγιάς Φοίνικα, ΤΚ 84100, με 

Α.Δ.Τ ΑΑ 421338 και Α.Φ.Μ. 034526405 Δ.Ο.Υ. Σύρου (καλούμενος στο εξής «δεύτερος 

συμβαλλόμενος»), συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: 

 

Σε συνέχεια : α) της με αριθ. πρωτ.: 201 /21.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) 

στέλεχος, ειδικό σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Επιχειρηματικής αξιοποίησης 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (κωδικός θέσης: 6.1) β) της από 15/07/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Α.Π. και γ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας», 

που έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου 2017-

2020 και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ,  

 

ο πρώτος συμβαλλόμενος, δια του ως άνω νομίμου εκπροσώπου του, αναθέτει στον 

δεύτερο:  

 

τη διαρκή υποστήριξη του cluster και των συμμετεχουσών τοπικών επιχειρήσεων 

παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής και γαστρονομίας σε θέματα επιχειρηματικής 

αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του στελέχους θα 

συμπεριλαμβάνονται:  

 

 Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση νέων διαδικασιών του cluster με χρήση 

Πληροφοριακών Συστημάτων  

 Παραμετροποίηση νέων διαδικασιών του cluster μέσω των εφαρμογών που 

πρόκειται να αναπτύξει στο πλαίσιο του έργου (ηλεκτρονική αγορά, ERP κ.λπ.)  

 Υποστήριξη βασικών διαδικασιών κυκλώματος λογιστηρίου του cluster  

 Υποστήριξη βασικών διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης του cluster  

 Εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης πελατών (CRM)  

 Εμπορική πολιτική και τιμοκατάλογοι, σύνθετες τιμολογιακές πολιτικές  

 Προϋπολογισμοί και φύλλα προϋπολογισμού  

 Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων  

 Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων  

 Καταγραφή αναγκών και προτάσεις βελτιστοποίησης των πληροφοριακών 

συστημάτων  

 Συγγραφή εταιρικών διαδικασιών που υλοποιούνται μέσω Πληροφοριακών 

Συστημάτων (εγχειρίδια χρήσης/ manuals)  

 Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών  

 

H συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου (17,5 Α/Μ απασχόλησης, με  

κόστος 1.240,00 € ανά Α/Μ όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 201/15-05-

2019 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) συμφωνείται στο ποσό των είκοσι 

μίας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (21.700,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην 

συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης 

συμβάσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και παντός τρίτου (ασφαλιστικού οργανισμού ή 

άλλου). 

Η ως άνω αμοιβή θα βαρύνει το προϋπολογισμό της παραπάνω πράξης. 

1. Το έργο θα εκτελεστεί στο διάστημα από 15/07/2019 μέχρι 31/12/2020, με 

δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης από οποιαδήποτε παράταση εγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή 

και συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της 

συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα εκτελέσει 

αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει.  
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2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος θα καταβάλλει τμηματικά την συμφωνηθείσα αμοιβή, σε 

ισόποσες μηνιαίες καταβολές, υπό τον όρο πιστώσεως του Λογαριασμού της Πράξης. 

3. Κάθε πληρωμή του δεύτερου συμβαλλόμενου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 

θα γίνεται μετά από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής των 

προβλεπόμενων παραδοτέων από  την ειδική επιτροπή του πρώτου συμβαλλόμενου 

(τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των παραδοτέων της  πράξης, με 

χρηματικό ένταλμα στο όνομά του βάσει των νόμιμων παραστατικών.  

4. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει χωρίς δεσμεύσεις ωραρίου ή τόπου εκτέλεσης. 

5. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου η 

δυνατότητα στο δεύτερο συμβαλλόμενο μετά από έγκριση του πρώτου να εκτελεί το 

έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του. Στα πλαίσια αυτά, ο 

δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί επιμελώς τα εμπιστευθέντα 

σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία του 

πρώτου.  

6. Η ανάληψη της εκτέλεσης του παρόντος έργου δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης 

εργασίας με τον πρώτο συμβαλλόμενο, επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

αυτής, ούτε δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής του δεύτερου συμβαλλόμενου στα 

ειδικά όργανα ή επιτροπές που θα συσταθούν για την εκτέλεση του έργου από τον 

πρώτο συμβαλλόμενο, έστω και εάν το έργο εκτελείται εν μέρει στις εγκαταστάσεις 

του. 

7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου, που έχει ανατεθεί στον δεύτερο 

συμβαλλόμενο, καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του 

έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αυτού αμοιβή. 

8. Ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την 

παρούσα σύμβαση εφ’ όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του 

έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Σημαντικός 

λόγος καταγγελίας της συμβάσεως είναι ιδίως η διακοπή χρηματοδότησης του 

προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων ή η πλημμελής εκτέλεση του 

έργου. 

9. Εν περιπτώσει διακοπής δι’ οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της 

σύμβασης από τον πρώτο συμβαλλόμενο, θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω 

αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό 

εκτελεσθέν έργο. 

10.  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει 

την εκτέλεση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 αυτής της σύμβασης έργου 

σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης 

αυτής. 
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11. Όλα τα αποτελέσματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτά ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανήκουν στον πρώτο 

συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην διάθεσή τους. 

12.  Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, 

εκτός από τα στοιχεία για το οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 

ανήκουν αποκλειστικά στον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να τα εκχωρήσει 

σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει και με τους όρους που αυτός θα θεσπίσει. 

13. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης αυτής θα γίνεται μόνον εγγράφως.   

Για την τήρηση όσων παραπάνω συμφωνήθηκαν συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και 

υπογράφεται στη συνέχεια από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) αντίγραφα από τα 

οποία  ο πρώτος συμβαλλόμενος έλαβε δύο (2) και ο δεύτερος έλαβε ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

              Ιωάννης Ρούσσος                                                        Κωνσταντίνος Νικολούζος              

              Πρόεδρος ΕΤ.Α.Π. 
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