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Στην Αθήνα, σήμερα την  30/7/2020, ημέρα  Πέμπτη, μεταξύ 

1. Αφενός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 101 81 , ΑΦΜ: 090166291, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας κ. Γεώργιο Ζερβό, και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»  

και  

2. Αφ’ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με το 
διακριτικό τίτλο «INTERVIEW» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την οδό 
Φράγκων αριθμός 14, ΤΚ 54625, με Α.Φ.Μ. 055578857, ΔΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Βασιλειάδη Δημήτριο και στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος», 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας υπόψη : 

- τα συμβατικά στοιχεία του έργου, 

- την με αρ. πρωτ 243 της 08/07/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

- την με αρ. πρωτ 247/13-07-2020 προσφορά του Αναδόχου, 

- την με αρ. πρωτ 288/22.07.2020 (ΑΔΑΜ: 20AWRD007066551, ΑΔΑ: 
6ΣΥΗ46ΜΤΛΡ-ΩΛΦ) επιστολή ανάθεσης και πρόσκλησης για την υπογραφή της 
σύμβασης, 

με την παρούσα Σύμβαση αναθέτει στον Ανάδοχο το έργο «Διενέργεια έρευνας 
αναφορικά με το ρόλο των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με τη  
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της 
πανδημίας προς τον παραγωγικό τομέα και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»  

 στο εξής το «Έργο» ή η «Σύμβαση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της  πράξης  µε  τίτλο  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)» του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020», στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Ο ρόλος των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, για την 
καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας προς τον παραγωγικό τομέα 
και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»: Το παράδειγμα της δράσης “Επιδότηση 
τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19”» 

Η έρευνα θα είναι ποσοτική και θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά και διαδικτυακά (όπου 
υπάρχει διαθεσιμότητα διευθύνσεων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων) σε δείγμα 1.000  
ΜμΕ ανά την επικράτεια, ιδίως ωφελουμένων επιχειρήσεων από την υλοποίηση των 
δράσεων.   

Το ερωτηματολόγιο θα είναι δομημένο, με ανοικτού τύπου ερωτήσεις, κλειστού τύπου 
ερωτήσεις και πολλαπλών επιλογών. Η επιλογή του δείγματος και το ερωτηματολόγιο 
της έρευνας θα προκύψουν μετά από συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής με τον 
ανάδοχο. 

Η στάθμιση  θα γίνει σύμφωνα με το πλήθος των επιχειρήσεων ανά διοικητική 
περιφέρεια και την κατηγορία της επιχείρησης (μεταποίηση, παροχής υπηρεσιών, 
εμπορική) ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του 
δείγματος. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα 
έγγραφα παραδοτέα και όλο το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, λαμβάνονται υπόψη 
κατά σειρά :  

1. η παρούσα σύμβαση, 

2. η με αρ. πρωτ 243 της 08/07/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

3. η με αρ. πρωτ 247/13-07-2020 προσφορά του Αναδόχου, 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και 
ιδιοχείρως, επί αποδείξει, ως ακολούθως: 
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Για την Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 

Γεώργιος Ζερβός 

Προϊσταμενος  ΕΥΔΕ - ΒΕΚ  

Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 101 81  

Τηλ.: 210 3824766 

Email: gzervos@mou.gr 

 

Για τον Ανάδοχο  

INTERVIEW 

Δημήτριος Βασιλειάδης  

Φράγκων 14, 54625 Θεσσαλονίκη  

Τηλ.: 2310 888767 

Email: interview@interview.com.gr  

 
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 
την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα 
είναι έγγραφη ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails). 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το σχήμα διοίκησης του έργου αποτελείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου - ΕΠΠΕ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι ομάδα προσώπων η οποία 
συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 του 
άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης υλοποίησης 
της σύμβασης, των τμηματικών παραλαβών και της οριστικής παραλαβής του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4624/2019, σχετικά με την προστασία 
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι 
προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, ΓΚΠΔ) καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις του ν.3850/2010. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  
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Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που ήλθαν σε γνώση του με οποιοδήποτε 
τρόπο κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 
μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο 
της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεσή της.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής  Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή 
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και 
με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου. 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και 
πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό 
του οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων 
του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της 
Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν 
στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν 
σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την 
υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του 
Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι και οι υπάλληλοι / συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων 
εχεμύθειας, ο Ανάδοχος καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με 
το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω 
ζημίας. 

5. Με τη λήξη του Έργου και την παράδοση των τελικών παραδοτέων στην 
Αναθέτουσα Αρχή ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαγράψει ή καταστρέψει όλα τα 
αρχεία, ηλεκτρονικά ή φυσικά, που αφορούν στο Έργο καθώς και οποιοδήποτε 
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άλλα αρχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή του για την υλοποίηση του Έργου 
και σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα 
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
δικαιούται να εκχωρήσει, κατόπιν συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις 
του έναντι αυτής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως και να καταθέσει 
όλα τα νόμιμα παραστατικά εκχώρησης στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες 
παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης του Έργου και το κοινοποιεί 
εγγράφως στον Ανάδοχο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού 
έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με 
την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
Σύμβασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται εφόσον του ζητηθεί σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων . 

3. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τα 
στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
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ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 
της. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την 
πρόσληψη/απασχόληση, την αμοιβή και την ασφάλιση των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στο εν λόγω έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον 
Ανάδοχο. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του απαραίτητου για την υλοποίηση του 
Έργου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που 
θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να αποφεύγει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Προσφοράς του ή της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, έχει υποχρέωση να 
αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση. 

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους επιστημονικούς κανόνες και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, που ισχύουν, ότι θα πληροί όλες τις ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερείται οποιωνδήποτε 
ελαττωμάτων και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και 
ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή 
επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 12.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπηρεσιών ή λειτουργίας 
των εφαρμογών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της 
σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη 
αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου στις 
εγκαταστάσεις της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της.  

Η παράδοση και η πιστοποίηση των υπηρεσιών του Έργου γίνεται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του βάσει της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της 
προσφοράς του Αναδόχου, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 18 
Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής Έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις 
περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγγράφως εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας υλοποίησης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και 
το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται 
να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί 
σχετικά εγγράφως τον Ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση η μετάθεση χρονοδιαγράμματος γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν επιμηκύνεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς και στην προσφορά του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 14.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

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 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 15.  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:  

1. 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. 

2. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.  

3. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων 
ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του 
Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 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.  

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει όρο της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς 
μεταθέσεις, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 
της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων για τα οποία διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά τους, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 16.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  

16.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

Το παραδοτέο της σύμβασης είναι  ένα τεύχος, που θα περιλαμβάνει την πλήρη έρευνα 
πεδίου (μεθοδολογία, υλοποίηση, επεξεργασία και αποτελέσματα), η οποία θα 
παραδοθεί σε τρία έντυπα αντίγραφα, καθώς και σε ψηφιακή μορφή. 

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει 
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- Έκθεση ανάλυσης μεθοδολογίας της έρευνας (δομημένο ερωτηματολόγιο, 
επιλογή δείγματος) και απαντημένα ερωτηματολόγια 1.000 ΜμΕ. 

- Έκθεση με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της 
έρευνας, με το σύνολο των στατιστικών πινάκων, των διαγραμμάτων και 
γραφημάτων, καθώς επίσης και αναφορά με τα συμπεράσματα της έρευνας και 
τις προτάσεις για επίλυση κρίσιμων σημείων. 

16.2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και το παραδοτέο θα υλοποιηθεί και θα 
παραδοθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα, μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 
Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν 
από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως 
πως εκμεταλλεύεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, χωρίς προηγούμενη 
άδεια του Αναδόχου καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στην διαδικασία παραγωγής ή 
εκτέλεσής τους. Τα αποτελέσματα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 
εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν 
βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή 
τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία είναι 
πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν 
όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία 
σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής ή όπου άλλου απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. 

Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου γίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
παράδοση σε αυτήν από τον Ανάδοχο και εφόσον εντός του προαναφερθέντος 
διαστήματος δεν διατυπώνεται κανενός είδους αντίρρηση για την παραλαβή αυτών από 
πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.  

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  κρίνει ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

20SYMV007113378 2020-07-30



11 
 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής  υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Σε περίπτωση που η παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής  εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με 
αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας 
Αρχής. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων 
διαφορές στην παροχή υπηρεσιών, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το 
μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για τις υπηρεσίες αυτές και η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό 
τίμημα. Πριν την επιστροφή του  μέρους του συμβατικού τιμήματος η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να θέσει στον Ανάδοχο εύλογη προθεσμία προς επανόρθωση των 
διαφορών. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο με απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχικής επιτροπής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Για την σύνταξη και υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο Ανάδοχος 
οφείλει να έχει ολοκληρώσει και παραδώσει όλα τα παραδοτέα του έργου. Η παραλαβή 
γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 19.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των Δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00 €) ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ 
(24.180,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

Το κόστος των υπηρεσιών, που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. α.π. 247/13-07-2020 
προσφορά του, δεσμεύουν τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 20.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου πραγματοποιείται με τη λήξη του έργου, και εφόσον αυτό έχει 
ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά.  

Για την πληρωμή ο Ανάδοχος υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετική επιστολή 
παράδοσης, βάσει της οποίας εκδίδεται αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής . 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα 
τα νόμιμα παραστατικά που αναφέρονται παραπάνω εκδίδονται στο όνομα του 
Αναδόχου. 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 
της σύμβασης χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ 
επιγενόμενης αιτίας, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, 
σχετικό με την υλοποίηση του έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των 
εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων 
των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά 
την υλοποίηση του έργου της παρούσας ή εξ αφορμής αυτής. 

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επιβαρύνεται με τις νόμιμες 
κρατήσεις που αφορούν σε:  

1) Κράτηση 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων,  
κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% και 20% εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ, επί της κράτησης 3%, 
κατ’ εφαρμογή του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),  
κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ, επί της κράτησης 3%, 
κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% βάσει του  άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
Α΄167), για την οποία χορηγείται βεβαίωση, καθώς και σε όλες τις προβλεπόμενες 
νόμιμες κρατήσεις. 

Με την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση για καμία άλλη 
πληρωμή πλην των αναφερομένων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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 τυχόν παρατάσεων.  

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.  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
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υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση μπορεί να επιβληθεί ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή 
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 
αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 23.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 24.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.   

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό.  

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης.  

Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβαν 
ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ – ΒΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 
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