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Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

«Υπηρεσία προετοιμασίας Φακέλων, Τεχνικών Δελτίων και Σχεδιασμός Προγραμμάτων για την 
Ένταξη του Επιμελητηρίου Κορινθίας  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα- παρακολούθηση 

υλοποίησης και  διαχείριση των έργων» 

 

Στην Κόρινθο  σήμερα, 15 Μαρτίου 2022, μεταξύ: 

1) Του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Ν.Π.Δ.Δ, το οποίο εδρεύει στην Κόρινθο οδός Ερμού 2 , ΑΦΜ 

090117801 , Δ.Ο.Υ Κορίνθου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Α΄ Αντιπρόεδρο  αυτού κ. Σωτήρη 

Μουρίκη  που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2) Της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας η οποία εδρεύει  στην Κόρινθο οδός Ερμού 2 , 

ΑΦΜ 999405335, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής  κ. 

Παναγιώτη Λουζιώτη, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ως  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

& Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……..».  

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Την Κ.Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ). 

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της 
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εργασίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Τον Ν. 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της  

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

 Την αριθμ. 502/25-2-2022 25/09/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  για το έργο  

«Υπηρεσία προετοιμασίας Φακέλων, Τεχνικών Δελτίων και Σχεδιασμός Προγραμμάτων για 

την Ένταξη του Επιμελητηρίου Κορινθίας  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα - 

παρακολούθηση υλοποίησης και  διαχείριση των έργων» 

 Την αριθμ 2/2022 Τεχνική Έκθεση για το έργο  «Υπηρεσία προετοιμασίας Φακέλων, 

Τεχνικών Δελτίων και Σχεδιασμός Προγραμμάτων για την Ένταξη του Επιμελητηρίου 

Κορινθίας  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα- παρακολούθηση υλοποίησης και  

διαχείριση των έργων» 

  Το αριθμ 1 /14-3-2022 Πρακτικό της  Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

προσφορών   του Επιμελητηρίου Κορινθίας περί ανακήρυξης της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», ως οριστικός ανάδοχος για την υλοποίηση ενέργειας παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία προετοιμασίας Φακέλων, Τεχνικών Δελτίων και Σχεδιασμός 

Προγραμμάτων για την Ένταξη του Επιμελητηρίου Κορινθίας  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα- παρακολούθηση υλοποίησης και  διαχείριση των έργων» 

 Την από 14-3-2022 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της υπηρεσίας 

με τίτλο «Υπηρεσία προετοιμασίας Φακέλων, Τεχνικών Δελτίων και Σχεδιασμός 

Προγραμμάτων για την Ένταξη του Επιμελητηρίου Κορινθίας  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα- παρακολούθηση υλοποίησης και  διαχείριση των έργων»  

Συμφώνησαν  και συναποδέχθηκαν τα  ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση υπηρεσίας εξειδικευμένου Συμβούλου στο πλαίσιο της 

στρατηγικής εξωστρέφειας και δικτύωσης του Επιμελητηρίου, με μοχλό την αξιοποίηση 

προγραμμάτων (Εθνικών, Συγχρηματοδοτούμενων, Ευρωπαϊκών, κ.ά.) που προκηρύσσονται από 

διαφόρους φορείς, τόσο του εσωτερικού (Δημόσιο, Υπουργεία, κ.λπ.) όσο και του εξωτερικού (π.χ. ΕΕ, 

ΕΟΧ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ, κ.λπ.). 

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, ο οποίος: 

► θα διερευνά, θα καταγράφει και θα ενημερώνει σχετικά με πηγές που ενδέχεται να υποστηρίξουν 

τη χρηματοδότηση έργων του Επιμελητηρίου. 
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► θα παρέχει υποστήριξη στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου  ως προς την ωρίμανση και την 

προετοιμασία πράξεων για την διεκδίκηση χρηματοδότησης1,  

► θα παρέχει υποστήριξη στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου  ως προς την προετοιμασία του για τη 

νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 με σκοπό την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της Ε.Ε., 

► θα προετοιμάζει τα Τεχνικά Δελτία Πράξης, τους φακέλους υποψηφιότητας και ότι άλλο απαιτείται 

για την υποβολή και ένταξη των προτάσεων του Επιμελητηρίου ανά πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, ή 

άλλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα) και, 

► θα φροντίζει, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου , για την ομαλή υλοποίηση – 

διαχείριση και ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων. 

Όλα τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται με βάση την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

στο πλαίσιο του Ν. 4314/2014 ( ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή των Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, , καθώς και 

για προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., προγράμματα της Ε.Ε., Εθνικά προγράμματα, 

έργα, έργα Αυτοχρηματοδοτούμενα και προγράμματα Διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΟΧ, ΟΟΣΑ, 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, κλπ.).  

Η εξειδίκευση πρέπει να είναι, ως επί το πλείστων:  

α) στον τομέα της επιχειρηματικότητας 

β) στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, με την ενίσχυση της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες   

γ) στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης,  

δ) στον τομέα της Κατάρτισης  

ε) στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. 

Λόγω της αδυναμίας του Επιμελητηρίου  στην απορρόφηση των προς διάθεση πόρων της Ε.Ε. με τις 

υφιστάμενες Υπηρεσίες τους, καθίσταται αναγκαία η προσφυγή σε κατάλληλο εξωτερικό συνεργάτη 

που θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για την υποβοήθησή τους στην ωρίμανση 

έργων, στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησής τους, στην 

παρακολούθηση υλοποίησης και στη διαχείρισης των έργων . 

Πρόκειται για απαιτητικές υπηρεσίες και σύνθετες ενέργειες που υπόκεινται σε εξαιρετικά αυστηρούς 

κανόνες προγραμματισμού – υλοποίησης – ελέγχου της Ε.Ε. και επιβάλλουν λεπτομερή σχεδιασμό, 

συνεχή συνεργασία με τις χρηματοδοτικές αρχές πριν συνταχθούν οι σχετικοί φάκελοι προκειμένου να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και επίλυση/ερμηνεία των ζητημάτων που συνήθως 

ανακύπτουν. 

                                                
1
Εξαιρούνται ρητώς οι μελέτες του Προσαρτήματος Γ΄: Παράρτημα I (κωδικοί CPV για συμβάσεις εκπόνησης μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση 8 της παρ. 1 

του άρθρου 2) 
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Ο ανάδοχος συνδράμει το έργο του Επιμελητηρίου  με παροχή γνώσεων και εμπειρίας, και 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και κατευθύνσεις του έργου, τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, την καλή πίστη 

και τα συναλλακτικά ήθη. Ο ανάδοχος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια, όπως απαιτείται από 

εξειδικευμένους επαγγελματίες κατά την εκτέλεση παρόμοιων έργων. 

Οι «υπηρεσίες εξειδικευμένου Συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

προγραμμάτων» απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες σε σχέση με την προετοιμασία, 

ωρίμανση και οικονομοτεχνική θεώρηση των πράξεων, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την 

υποστήριξη των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με εξειδικευμένο σύμβουλο – συνεργάτη, ο οποίος θα 

εμπλουτίσει με την τεχνογνωσία του το ήδη επιφορτισμένο έργο του Επιμελητηρίου. 

 

Οι βασικές Συμβατικές υπηρεσίες είναι οι εξής : 

Συμβατική Υπηρεσία (Σ.Υ.) Αντικείμενο  

Σ.Υ.1 

Διερεύνηση καταγραφή και 

ενημέρωση για τις πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης του 

Επιμελητηρίου. 

Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων, με βάση την εξειδίκευση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α 

265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 

Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020,  καθώς και για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, 

προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, , έργα 

αυτοχρηματοδοτούμενα και προγράμματα Διεθνών οργανισμών (π.χ. 

ΕΟΧ, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κλπ) 

Σ.Υ.2 
Διερεύνηση διαδικασιών ένταξης 

έργων και δράσεων  

Διερεύνηση διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων στα ανωτέρω 

προγράμματα.  

Σ.Υ.3 

Διερεύνηση και παρακολούθηση 

των υφισταμένων δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης του 

Επιμελητηρίου. 

Επιλογή και ωρίμανση των έργων που κρίνονται καταλληλότερα ως 

προς τους στρατηγικούς στόχους του Επιμελητηρίου και έχουν τις 

αρτιότερες προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.  

Διερεύνηση των υφισταμένων δυνατοτήτων άντλησης πόρων από το 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Σ.Υ.4 

Παροχή συμβουλευτικής στήριξης 

στη διοίκηση και στις υπηρεσίες 

του Επιμελητηρίου  για την 

ενίσχυση των δυνατοτήτων 

εφαρμογής και υλοποίησης του 

στρατηγικού σχεδιασμού του 

Παροχή στήριξης στη διοίκηση και τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου 

προκειμένου να γίνουν οι καλύτερες επιλογές έργων και προτάσεων.  

Ενισχύεται η δυνατότητα του Επιμελητηρίου να επεξεργάζεται επιλογές 

έργων και να καταρτίζει τις σχετικές προδιαγραφές προτάσεων 

προσαρμόζοντας τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 

Σ.Υ.5 

Παροχή στήριξης στο Επιμελητήριο  

σε προγενέστερο στάδιο της 

κατάρτισης μελετών και 

προτάσεων 

Παροχή υποστήριξης στο Επιμελητήριο  ως προς την προετοιμασία των 

προτάσεων και την κατάρτιση των σχετικών φακέλων υποψηφιότητας, 

αποσαφηνίζοντας τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που 

ορίζονται κάθε φορά στις προσκλήσεις των φορέων χρηματοδότησης 



       5 

Συμβατική Υπηρεσία (Σ.Υ.) Αντικείμενο  

και παρέχοντας καθοδήγηση στους συντάκτες των μελετών και των 

προτάσεων προκειμένου αυτές: 

α) να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις και να ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς, επίσης, να 

βρίσκονται σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς, και 

β) να ακολουθούν τις γενικές τυποποιημένες διαδικασίες όπως και 

τυχόν ειδικές διαδικασίες και απαιτήσεις για τη σύνταξη των φακέλων 

υποβολής. 

Σ.Υ.6 

Αντιμετώπιση και επίλυση 

θεμάτων που σχετίζονται με τους 

όρους χρηματοδότησης 

Διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων ή/και εναλλακτικών λύσεων για 

την προσαρμογή ή/και επίλυση προβλημάτων ή ζητημάτων που 

εντοπίζονται ή επισημαίνονται από τους φορείς χρηματοδότησης, 

καθώς και τυχόν ειδικών θεμάτων που εγείρονται με βάση τη 

νομοθεσία των χρηματοδοτήσεων. 

Σ.Υ.7 

Συνεχής συνεργασία με τα 

αρμόδια στελέχη του 

Επιμελητηρίου  καθ’ όλο τον κύκλο 

ζωής μιας υπόθεσης (πρόταση ή 

έργο) του Επιμελητηρίου  

Συνεργασία με τον Πρόεδρο, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και 

εργαζόμενους του Επιμελητηρίου για τον συντονισμό των δράσεων και 

για κάθε θέμα αναφορικώς με τη χρηματοδότηση του Επιμελητηρίου. 

Ο Σύμβουλος θα συμμετέχει σε εσωτερικές συσκέψεις των αρμόδιων 

Υπηρεσιών και Οργάνων του Επιμελητηρίου και σε συσκέψεις μεταξύ 

του Επιμελητηρίου και των Εθνικών Υπηρεσιών χρηματοδότησης, 

υποστηρίζοντας τον άρτιο σχεδιασμό και κατάρτιση των διεκδικήσεων 

του Επιμελητηρίου. 

Σ.Υ.8 

Σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης 

/ αιτήματος και Κατάρτιση τελικού 

φακέλου υποψηφιότητας για 

χρηματοδότηση 

Ο Σύμβουλος συντάσσει την πρόταση και καταρτίζει τον φάκελο 

υποψηφιότητας με δεδομένα που λαμβάνει από το Επιμελητήριο αλλά 

και γενικότερα στηριζόμενος σε χορηγούμενα από το Επιμελητήριο 

στοιχεία, όπως σε πάσης φύσεως τεχνικές ή άλλες μελέτες, σε 

αναλυτικούς προϋπολογισμούς, οικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις και 

αδειοδοτήσεις, σχέδια κ.λπ., που είτε αποτελούν μεμονωμένα έργα 

είτε ομάδες έργων ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

Σ.Υ.9 

Υποστήριξη κατά την διαδικασία 

υποβολής της πρότασης / 

αιτήματος χρηματοδότησης 

Υποστήριξη του Επιμελητηρίου  κατά τη διαδικασία υποβολής των 

αιτημάτων χρηματοδότησης (ενδεικτικά ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Ε-ΠΔΕ) 

Σ.Υ.10 
Υποστήριξη κατά την υλοποίηση 

της Πράξης 

Συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Επιμελητηρίου  για υλοποίηση 

δράσεων που αφορούν: 

α) Ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης έργων και πράξεων σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα (όπως ενδεικτικά: Σύνταξη 

επικαιροποιημένων / τροποποιητικών Τεχνικών Δελτίων Έργων, 

Επεξεργασία Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, Υποστήριξη κατά 

την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων υποέργων που ανατίθενται σε 

εξωτερικό ανάδοχο, Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων), και  β) 

Υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους 
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Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης 

(β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-

2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν.  

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV – ΚΗΔΜΗΣ:  

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με 

κωδικό: 73220000-0 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης». 

 

Άρθρο 2 Συμβατικά Στοιχεία 

2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: α)Σύμβαση β)Πρόσκληση γ)Τεχνική έκθεση   

δ)Προσφορά του Αναδόχου ε) Απόφαση Ανάθεσης. 

2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών 

και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη 

γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών 

μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 8 & 9 κατωτέρω. 

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του 

Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, 

προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης 

ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να 

αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 3 Διάρκεια 

Η σύμβαση συμφωνείται ότι άρχεται από την υπογραφή της παρούσας με διάρκεια δέκα μηνών 

(10)μήνες. 

Άρθρο 4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας 

της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (2.396,00€) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου τη σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης  

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 59.900,00 € 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 14.376,00€, συνολική τιμή 74.276,00€.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται µε την προσκόμιση των νοµιµων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

ΠΑΤΡΑΔΟΤΕΟ 
Χρονική 
Διάρκεια  

Ποσοστό της 
Συμβατικής Αξίας  

Ποσό 
Αμοιβής  

Παραδοτέο Ι (Π-Ι): 1η  Έκθεση Εργασιών 
Σε 7 ημέρες (Από 

Υπογραφή 
Σύμβασης) 

50,00% 29.950,00 

Παραδοτέο ΙΙ (Π-ΙI): 2η  Έκθεση Εργασιών 
Σε 4 μήνες (Από 

Υπογραφή 
Σύμβασης) 

10,00% 5.990,00 

Παραδοτέο ΙΙΙ (Π-ΙII): 3η Έκθεση Εργασιών 
Σε 6 μήνες (Από 

Υπογραφή 
Σύμβασης) 

10,00% 5.990,00 

Παραδοτέο ΙV (Π-ΙV): 4η  Απολογιστική Έκθεση 
Εργασιών 

Σε 8 μήνες (Από 
Υπογραφή 
Σύμβασης) 

15,00% 8.985,00 

Παραδοτέο V (Π-V): 5η  Έκθεση Σχεδιασμού και 
Εργασιών για Νέες Κατευθύνσεις 

Σε 10 μήνες  
(Από Υπογραφή 

Σύμβασης) 
15,00% 8.985,00 

ΣΥΝΟΛΟ 59.900,00 

ΦΠΑ 14.376,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 74.276,00 
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)κράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων   

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)   

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

και άλλου αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση 

της Αναθέτουσας Αρχής, για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσης. 

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και 

στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

6.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της 

Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή 

αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν  ή θα αναπτυχθούν με 

δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη 

διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.  

6.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει, 

ως εμπιστευτική πληροφορία και να μην τα χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

7.1. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα 

οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 

7.2. Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν 

από τον ανάδοχο για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο 

λήξη της έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται και δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της παρούσας σύμβασης και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών. 

7.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να 

επέλθει στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

 

Άρθρο 8 - Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

8.1 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Όλοι οι όροι της 

θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει 

μόνο εγγράφως αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και 

με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου.  

8.2 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 

Άρθρο 9 - Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του  άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  
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Άρθρο 10 - Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις 

10.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

10.2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

10.3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση μπορεί να του επιβληθεί ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

10.4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη  λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
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Άρθρο 11 - Ανωτέρα Βία 

11.1. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 

σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 

αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το 

άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.  

11.2. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 12 - Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους 

που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία δύο(2) παρέμειναν στο 

Επιμελητήριο και ένα (1) έλαβε ο ανωτέρω προμηθευτής. 

 

ΟΙ       ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ      ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

                        Σωτ. Μουρίκης               Παν. Λουζιώτης  


