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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 637/18-12-2019

ΣΥΜΒΑΣΗ
«Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ)»
Στην Καλλιθέα, σήμερα, την 18/12/2019, ημέρα Τετάρτη, στην έδρα του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.), που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτίριο Α220), Τ.Κ. 17603,
Καλλιθέα, τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη:

ΑΦΕΝΟΣ
Ο Σύνδεσμoς Δήμων Νότιας Αττικής με το διακριτικό τίτλο «Συ.Δ.Ν.Α.», o οποίoς εδρεύει στην Καλλιθέα,
Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτίριο Α220), Τ.Κ. 17603, με Α.Φ.Μ.: 997000164 – Δ.O.Υ.
Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύβασης από τoν Πρόεδρό του, κο
Δημήτριο Κάρναβο, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.», και

διακριτικό τίτλο "ΛΝΚ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ", που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 11-15, Τ.Κ. 10432, με
ΑΦΜ 095629506, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κo. Μιχαήλ Νικιταρίδη του
Γεωργίου, η οποία θα αποκαλείται εφεξής «Ανάδοχος»,

Έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την κατάργηση του α’
εδαφίου της παρ. 9 με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. 38 του άρθρου 377 του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ
Α’ /147/8-8-2016) και ισχύει.



Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 119 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄/147/08-08-2016), σχετικά
με τα χρηματικά όρια προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για συμβάσεις
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.



Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
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απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.


Την με αρ. πρωτ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».



Την υπ. αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/17 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση "Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας".



Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο
"Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 – ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)" (ΑΔΑ:
ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).



Τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 όπου ορίζεται ότι για το κύρος σύμβασης του
Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που
γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον
έγγραφο.



Τις διατάξεις του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις .



Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔHΣ)”.



Όλες τις σχετικές αποφάσεις, εγκυκλίους που ισχύουν για την εκτέλεση τέτοιου είδους υπηρεσίας.



Τον προϋπολογισμό έτους 2019 και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση με Κ.Α.:
61.6162.0016.



Τη με αριθμό 163/03-04-2019 Αρχική Πρόσκληση και Ορθή Επανάληψη αυτής με ημερομηνία 0504-2019, και με Κωδικό: ΣυΔΝΑ_01 (α/α ΟΠΣ: 3615 και ID: 6237) του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»2014-2020 στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Βοήθεια της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» και του Άξονα
Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)», με τίτλο ««Υποστήριξη της
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Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» - ΕΤΠΑ & ΕΚΤ» (ΑΔΑ:
Ω4Α246ΜΟΞ9-ΗΔΩ).


Το με ID: 77395 / 02-10-2019 - ώρα 13:40 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» και τα συνημμένα σε
αυτό έγγραφα με τίτλο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του
Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5049104) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)».



Την με αρ. πρωτ. 448/22-10-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΒΤ46ΜΟΞ9-Φ1Ε) Απόφαση Ένταξης της Πράξης
Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ) στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.



Την ανάγκη της Δ/νσης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Συ.Δ.Ν.Α. για την συγκεκριμένη
παροχή υπηρεσίας, όπως προκύπτει από το πρωτογενές αίτημα και την κατατεθείσα τεχνική
έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.



Τη με αριθμ. 18/2019 (Α.Δ.Α: 93ΖΦ46ΜΟΞ9-12Χ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί
έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών.



Τη με αριθμ. 19/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΡΒ46ΜΟΞ9-ΘΝΧ) ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα:
«Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και της Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο "Υποστήριξη της
Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)", ποσού 44.200,00 € και με
κωδικό MIS: 5049104, στον Άξονα Προτεραιότητας 13 "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ"
του Ε.Π. "Αττική" 2014-2020, και υλοποίηση αυτής».



Το υπ. αριθμ. 505/21.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΣΝΦ46ΜΟΞ9-ΗΦΠ, ΑΔΑΜ: 19REQ005889975) πρωτογενές
αίτημα για την εκτέλεση του έργου «Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ)».



Την υπ. αριθμ. 558/9.12.2019 (ΑΔΑ:ΨΨΖΣ46ΜΟΞ9-ΠΕΧ και ΑΔΑΜ: 19REQ005988372) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης.



Τη ΣΑΕ ΕΠ 0851 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο Κωδικό Έργου:
2019ΕΠ08510095.



Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (14.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α΄) του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης
Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, ΣΑΕΠ 0851 και κωδικός
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εναρίθμου 2019ΕΠ08510095 και τον αντίστοιχο Κ.Α. 61.6162.0016 του προϋπολογισμού 2019 του
Συ.Δ.Ν.Α. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του ΕΦΔ ΣυΔΝΑ, ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014-2020, κατά την άσκηση των
διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του.



Την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του ΕΦΔ ΣυΔΝΑ, ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014-2020, κατά την άσκηση των
διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του.



Tην προσφορά με αριθμ πρωτ. 632/18-12-2019 της εταιρείας «Αστική Διαχείριση Α.Ε», η οποία
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Β της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.



Τη συνημμένη απόφαση Προέδρου 32/2019 ( ΑΔΑ:ΩΕΨΞ46ΜΟΞ9-ΚΔΡ, ΑΔΑΜ: 19AWRD006058188
2019-12-18) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και περί απ’ ευθείας ανάθεσης της
υπηρεσίας.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
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Αντικείμενο της Σύμβασης – Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
Με την παρούσα σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο Παροχής
Υπηρεσιών και αυτός αναλαμβάνει την υπηρεσία με τίτλο «Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ)» στο
πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.
(ΕΚΤ)» (MIS: 5049104)», με κωδικό πράξης OΠΣ: 5049104 και ενάριθμο 2019ΕΠ08510095 (εφεξής την
«Υπηρεσία»).

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται για την υπηρεσία με τίτλο «Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης
(ΕΚΤ)». Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών διακρίνεται σε τρεις (3)
επιμέρους δραστηριότητες:
Δραστηριότητα Δ1: Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους
πράξεων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες
(κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου
υλοποιούνται δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους, των Δράσεων που
διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ στις επενδυτικές δραστηριότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Δραστηριότητα Δ2: Ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων των Δράσεων που διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ στις επενδυτικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ), που περιλαμβάνουν 2 βασικές ενότητες:

Δραστηριότητα Δ3: Ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε
επιμέρους ομάδες στόχου, των Δράσεων που διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του
Συ.Δ.Ν.Α. στις επενδυτικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης
1. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και τις
31/12/2023.
2. Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών, καθυστέρησης διαδικασιών από τους εμπλεκόμενους
Φορείς ή άλλων εξωγενών παραγόντων, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Παροχής
Υπηρεσιών, καταστεί αδύνατη η παροχή του συνόλου ή μέρους των περιγραφόμενων στην παρούσα
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ή αν συντρέχει σοβαρός λόγος, όπως η πληρέστερη
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αντιμετώπιση των απαιτήσεων της παρούσας, ορίζεται ρητά ότι είναι δυνατή η χρονική παράταση της
παρούσας και της καταληκτικής ημερομηνίας που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, κατόπιν από
κοινού έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, χωρίς αναπροσαρμογή του ποσού. Για την
παροχή παράτασης απαιτείται έγγραφη αίτηση του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών, η οποία πρέπει να
υποβληθεί πριν από τη λήξη της κάθε φάσης παροχής υπηρεσιών, όπως αυτό θα αποδεικνύεται από την
ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου Εισερχόμενων της Αναθέτουσας Αρχής.

AΡΘΡΟ 3
Παρακολούθηση και Παραλαβή των Παραδοτέων – Κυρώσεις

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο
Παροχής Υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (εφεξής «ΕΠΠΕ»),
η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α. και η οποία ενδεικτικά: α) θα
παρέχει κατευθύνσεις στον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών, β) θα επιβλέπει σε τακτική βάση την Υπηρεσία
του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, γ) θα διατυπώνει
παρατηρήσεις και ενστάσεις, δ) θα συντάσσει τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των
παραδοτέων, και ε) θα προτείνει προς τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής την έκδοση εντολής
πληρωμής προς τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών. Ειδικότερα, για την παραλαβή των παραδοτέων του
άρθρου 2 της παρούσας, η ΕΠΠΕ εξετάζει τα εξής: α) το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του κάθε
παραδοτέου και β) τη συμμόρφωση του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών με το αντικείμενο και το
περιεχόμενο του κάθε παραδοτέου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών ή η ομάδα έργου του οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται άμεσα σε προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για συναντήσεις, συσκέψεις
και διαβουλεύσεις, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της τελευταίας.
3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Υπηρεσίας από την ΕΠΠΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο Παροχής
Υπηρεσιών από την ευθύνη για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλήψεις που θα διαπιστωθούν κατά την
παραλαβή της Υπηρεσίας και τα οποία ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να αναμορφώσει
σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης, ακόμα κι όταν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξή του.

ΑΡΘΡΟ 4
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Διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων – Κυρώσεις
1. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποβάλλει τα παραδοτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1,
τα οποία ελέγχονται από την ΕΠΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Σύμβασης. Εάν δεν
διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες των παραδοτέων, η ΕΠΠΕ συντάσσει Πρωτόκολλα
Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα
(10) ημέρες από την υποβολή τους. Στη συνέχεια, η ΕΠΠΕ υποβάλει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
στο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να εγκριθεί. Η απόφαση έγκρισης κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Όλες οι ενέργειες της σύνταξης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, της υποβολής του προς έγκριση, της
έκδοσης απόφασης έγκρισης και της κοινοποίησής της στον ανάδοχο πρέπει να λάβουν χώρα εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου, διαφορετικά θεωρείται ότι η παραλαβή του
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
β) Η ΕΠΠΕ κατά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης εκδίδει και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της
Υπηρεσίας, με την οποία πιστοποιείται και η λήξη της Σύμβασης.
2. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή κάθε παραδοτέου, η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις
ή αδυναμίες εντός της ορισμένης στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, συντάσσει Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής, όπου διατυπώνει τις παρατηρήσεις της, το οποίο και κοινοποιεί στον Ανάδοχο
Παροχής Υπηρεσιών.
3. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να επανυποβάλει τα
Παραδοτέα σε προσήκουσα μορφή με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή
αδυναμίες, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία παραλαβής από την ίδια των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ, συμμορφούμενη πλήρως με
τις τελευταίες. Εάν τα επανυποβληθέντα Παραδοτέα δεν θεωρηθούν και πάλι ικανοποιητικά κατά την
κρίση της ΕΠΠΕ, αυτή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας σε αυτό λεπτομερώς τους
λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο μη Παραλαβής κοινοποιείται στον Ανάδοχο Παροχής
Υπηρεσιών εντός πέντε (5) ημερών και αποτελεί τη βάση περαιτέρω ενεργειών για την επιβολή ποινικών
ρητρών, την κήρυξη του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών έκπτωτου ή και την καταγγελία της παρούσης. Σε
περίπτωση που κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, με τη συνεκτίμηση της φύσης και της βαρύτητας των
πλημμελειών του εναπυποβληθέντος παραδοτέου, κριθεί ότι τούτο θα οδηγήσει σε υποβολή προσήκοντος
Παραδοτέου, αυτή δύναται να συντάξει νέο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, στο οποίο διατυπώνει
νέες παρατηρήσεις, με οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως και να επανυποβάλει το
Παραδοτέο σε προσήκουσα μορφή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβεί τις
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον ίδιο των νέων σχετικών παρατηρήσεων της
ΕΠΠΕ.
4. Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν τηρεί τις συμβατικές
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του υποχρεώσεις, αρνείται να υπογράψει την παραλαβή του Παραδοτέου, συντάσσει Πρακτικό μη
Παραλαβής και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α.. Το τελευταίο αποφασίζει κατά πρώτον να
κάνει έντονη υπόδειξη στον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών να τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
οτιδήποτε άλλο κρίνει πρόσφορο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
Παροχής Υπηρεσιών συνεχίζει να μην τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωμα μονομερούς αζήμιας καταγγελίας της Σύμβασης για την Υπηρεσία που ανέλαβε ο Ανάδοχος
Παροχής Υπηρεσιών.
5. Επίσης, η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, εάν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές
του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης.
6. Η ΕΠΠΕ καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο της παρακολούθησης της
Υπηρεσίας να ζητούν ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον
Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών σε συσκέψεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας, όποτε κρίνεται
απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν και να δίδονται
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΠΠΕ και της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ σε περίπτωση
που ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών
ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 5
Αμοιβή και τρόπος πληρωμής
1. Η αμοιβή του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση της Σύμβασης συμφωνείται στο συνολικό
ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 14.200,00) μείον των νόμιμων κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών και
των συνεργατών του, καθώς και όλα τα γενικά και ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά τους,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων, ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την παροχή
των υπηρεσιών. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από
την Αναθέτουσα Αρχή πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής.
2. Η ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών καταβάλλεται από την
Αναθέτουσα Αρχή τμηματικά, ύστερα από συνεννόηση με τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών, βάσει της
προόδου των εργασιών κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης της ορθής και προσήκουσας εκτέλεσης των
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υπηρεσιών, μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής από την ΕΠΠΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4 της Σύμβασης.
3. Η χρηματοδότηση της παρούσας Σύμβασης θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
ειδικότερα από τις πιστώσεις της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» (MIS: 5049104)», με κωδικό πράξης OΠΣ: 5049104

και ενάριθμο

2019ΕΠ08510095.
4. Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών οφείλει να εκδώσει τα νόμιμα
προβλεπόμενα παραστατικά, στα οποία θα αναφέρεται το εκάστοτε ποσό προς πληρωμή.
5. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6
Υποχρεώσεις Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών
1. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνει με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνες την παροχή
των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας. Για αυτό το σκοπό, ο Ανάδοχος Παροχής
Υπηρεσιών διαθέτει το προσωπικό και τους συνεργάτες του ανάλογα με τις ανάγκες της παρούσας και
παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί σε σχέση με την υλοποίηση
της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για την επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και
εγκυρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Κάθε ελάττωμα ή
παράλειψη, ουσιώδης ή μη, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών χωρίς επιπλέον
δαπάνη.
3. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
4. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των υπαλλήλων του, των
συνεργατών ή τρίτων που τυχόν θα απασχοληθούν για την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για την
τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μεταξύ τους σχέση.
5. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην υποχρέωσή του για
την παροχή των υπηρεσιών του Άρθρου 1. Δικαιούται όμως να χρησιμοποιήσει τρίτους συνεργάτες ή
υπεργολάβους, διατηρώντας ωστόσο την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την
ορθότητα, την αρτιότητα και την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών του.
6. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δηλώνει ότι γνωρίζει τη σημασία που έχει για την Αναθέτουσα Αρχή η
προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Υπηρεσίας λόγω της ζημίας που αυτή θα υποστεί εξαιτίας των
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καθυστερήσεων της εκτέλεσης της Υπηρεσίας και προς τούτο ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών παραιτείται
από το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, για οποιονδήποτε άλλον, πλην σπουδαίου λόγου.

ΑΡΘΡΟ 7
Τόπος και χρόνος παροχής των Υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του, στις
εγκαταστάσεις του ΕΦΔ του Συ.Δ.Ν.Α. και σε όποια άλλα σημεία προκύπτουν από τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς, κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 8
Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια
1. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης,
όλα τα έγγραφα, παραστατικά και κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και του
προσωπικού τους αναφορικά με την Υπηρεσία, καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στο
πλαίσιο εκτέλεσης της Υπηρεσίας (συνολικά «εμπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εμπιστευτικά.
Γι’ αυτό, ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών, το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν στο
πλαίσιο της Σύμβασης υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να χειρίζεται ως εμπιστευτικές
οποιεσδήποτε πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τις Αναθέτουσες Αρχές που περιήλθαν σε γνώση του ή
στην κατοχή του κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο εκπόνησης της Υπηρεσίας και να μην τις αποκαλύπτει,
άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία παρά μόνο εφόσον ο νόμος ή δικαστική απόφαση το επιβάλλει, και πάντοτε με
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ευθυνόμενοι άλλως έκαστος ατομικά, κατ΄
άρθρο 371 Π.Κ. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, ενώ
επιπλέον δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας ή βλάβης της, την παύση κοινοποίησης
των εμπιστευτικών πληροφοριών και τη παράλειψή της στο μέλλον.
2. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και
υλικό οποιασδήποτε μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από την Αναθέτουσα
Αρχή και σχετίζονται με το αντικείμενο της Σύμβασης αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των
υπηρεσιών του και σε συμφωνία με την παρούσα, απαγορευμένης απολύτως κάθε άλλης χρήσης τους. Ο
Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση
αυτής της απαγόρευσης.
3. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε
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τρίτο ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις εμπιστευτικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα
γνωστοποιηθούν σε αυτόν για την υλοποίηση της Υπηρεσίας. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει κάθε
δυνατή επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των
πληροφοριών αυτών, τις οποίες θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και
δεν θα τις μεταδίδει σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την Σύμβαση και πάντοτε μετά από έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής. Επίσης, δεσμεύεται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν οι συνεργάτες του και οι τυχόν
προστηθέντες.
4. Περαιτέρω, στην περίπτωση που θα υπάρξει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τα οριζόμενα
του Νόμου 2472/1997 ως ισχύει και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας που στο μέλλον θα ισχύσει για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΕΚ 679/2016 με ισχύ από
25.5.2018, ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών ρητώς αποδέχεται και αναλαμβάνει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις (άρθρ. 10 παρ. 4 Ν.2472/1997 ως σήμερα ισχύει και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΕΚ
679/2016):
α) Εγγυάται την ασφάλεια και το απόρρητο της επεξεργασίας,
β) Αναλαμβάνει την υποχρέωση της μη χρήσης των προσωπικών δεδομένων για άλλο σκοπό, πλην του με
το παρόν συμφωνούμενου και
γ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση μη διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 9
Πνευματικά Δικαιώματα
1. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών μεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευματικά δικαιώματα
από την εκπόνηση της Υπηρεσίας, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα να προβαίνει σε
οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά η άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε
μέσο ή μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τη μετάδοση, την παρουσίαση (γραφική απεικόνιση και μεταβίβαση σε
πληροφοριακούς τομείς software) ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά
τα ηθικά δικαιώματα του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτά προβλέπονται και προσδιορίζονται
στην ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
2. Όλες οι εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, υπομνήματα, ενημερώσεις και λοιπά έγγραφα που θα συνταχθούν
από τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου
που θα σχηματιστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει
κάθε σχετική απαίτηση πρόσβασής της σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή και με τη λήξη της Σύμβασης να της
τα παραδώσει.
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3. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν δικαιούται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας, ούτε να το
συμπεριλαμβάνει σε δημοσιεύσεις υπό το όνομά του σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις
σε συνέδρια, παρά μόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο αντίγραφα του πρωτότυπου υλικού που παρήγαγε
στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10
Απαγόρευση Υποκατάστασης – Εκχώρησης
Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν δικαιούται να υποκατασταθεί, να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την
παρούσα Σύμβαση ή την Υπηρεσία και τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, εν όλω
ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11
Ανωτέρα βία
1. Ο όρος «ανωτέρα βία» θα νοείται ότι περιλαμβάνει τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου
και εν γένει όλες εκείνες τις περιστάσεις που, κατά την εθνική νομοθεσία, τη νομολογία και τα
συναλλακτικά ήθη και συνήθειες, συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες υπό κανονικές
συνθήκες δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν
αδύνατη την υλοποίηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών.
2. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα συμβαλλόμενα μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,
αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που
συνιστά ανωτέρα βία. Πιο συγκεκριμένα, για όσο χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών, λόγω
ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την

παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Παραδοτέου και η
διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας
βίας.
3. Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει
και να επικαλεστεί στην Αναθέτουσας Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
- 12 -

ΑΔΑ: Ψ7ΕΔ46ΜΟΞ9-1ΕΙ

19SYMV006069709 2019-12-19

Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος,
διαφορετικά με τη πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12
Τροποποίηση της Σύμβασης
1. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιείται σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών ή εξωγενών
παραγόντων, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών, καταστεί αδύνατη η παροχή
του συνόλου ή μέρους των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης, ορίζεται ρητά ότι είναι δυνατή η χρονική παράταση της παρούσας, κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας των μερών.
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση λήψης των μέτρων που
ορίζονται σε αυτήν ή στο νόμο από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν αποτελεί παραίτηση των
συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13
Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης
1. Όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 της παρούσας, η Σύμβαση
θα θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και αζημίως για την Αναθέτουσα
Αρχή.
2. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν εκπληρώσει, δεν εκπληρώσει προσηκόντως ή
καταστεί υπερήμερος ως προς την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και γενικά
δεν συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση.
3. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει περιπτώσεις άκριτης αντιγραφής ή λογοκλοπής
(plagiarism) ιδεών, πορισμάτων, ερευνών, αιτιολογικών σκέψεων ή συμπερασμάτων, αυτό θα αποτελέσει
τη βάση για τη μονομερή και αζήμια για την Αναθέτουσα Αρχή καταγγελία της παρούσας Σύμβαση, χωρίς
την τήρηση προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, κατά τις παραγράφους 3 ή/και 4, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται κατά περίπτωση να αξιώσει σωρευτικώς: α) την επιστροφή εκ μέρους του Αναδόχου Παροχής
Υπηρεσιών, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, κάθε ποσού που τυχόν εισέπραξε ο τελευταίος με τη μορφή
προκαταβολής και β) αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη λόγω της μη εκπλήρωσης ή της πλημμελούς
εκπλήρωσης εκ μέρους του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών των προβλεπομένων στην παρούσα Σύμβαση
υποχρεώσεών του.
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5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του Εργοδότη σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3
του παρόντος άρθρου, ρητά συμφωνείται ότι αυτή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής της υπολειπόμενης
κατά το χρονικό σημείο της καταγγελίας αμοιβής που αφορά στη συγκεκριμένη Σύμβαση, απαλλασσόμενη
ταυτόχρονα από την καταβολή προς τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών της συμφωνηθείσας αμοιβής, σε
αντίθεση με όσα προβλέπονται στο άρθρο 700 του Αστικού Κώδικα.
6. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών δεν θα
δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης εξαιτίας της με οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύμβασης (όπως,
ενδεικτικά, για έξοδα, δαπάνες, θετικές ή αποθετικές ζημίες), σε κάθε δε περίπτωση ο Ανάδοχος Παροχής
Υπηρεσιών παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οιαδήποτε τέτοια αξίωση.
7. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών τεθεί υπό
δικαστική συμπαράσταση, ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως
σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
8. Με τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται: α) να
επιστρέψει άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε αλληλογραφία, έγγραφα, υπομνήματα,
σημειώσεις, αρχεία της Αναθέτουσας Αρχής ή σχετικά με αυτήν, καθώς και τυχόν αντίγραφα αυτών που
θα έχει στην κατοχή του και β) να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και να παραδώσει άμεσα στον Εργοδότη το όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη)
έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα
(μαγνητικά ή μη) σε επεξεργάσιμη μορφή, τα οποία όλα ανήκουν αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 14
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην
παρούσα όλα τα πιθανά περιστατικά που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της
αναφορικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται από κοινού ότι
στις μεταξύ τους σχέσεις θα λειτουργήσουν επί τη βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, ενώ καλόπιστα συμφωνούν να
προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποσοβούνται εστίες πιθανών διενέξεων ή
διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 15
Προηγούμενες Συμφωνίες
Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών επί του ίδιου με την παρούσα αντικειμένου. Αυτή αποτελεί την απόλυτη και
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μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των συμβαλλομένων μερών για το συγκεκριμένο
αντικείμενο της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16
Συμβατικά Έγγραφα
Τα κατωτέρω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση της Υπηρεσίας και την
εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή
ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με τη σειρά προτεραιότητας με την οποία
παρατίθενται κατωτέρω:
α) Η Απόφαση Ανάθεσης,
β) η Σύμβαση,
γ) η Πρόσκληση και
δ) η Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 17
Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ
των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, να ζητήσει την εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 18
Αρμόδια Δικαστήρια
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
2. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί
συμβιβαστικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος
του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, ενώ εφαρμοστέο είναι
πάντοτε το Ελληνικό Δίκαιο.
3. Κατά το χρονικό διάστημα της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα
μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με
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Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία η
Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τα τρία (3) και ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών το ένα (1).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Ο Ανάδοχος Παροχής Υπηρεσιών

Ο Προέδρος του Συ.Δ.Ν.Α.

Δημήτριος Κάρναβος
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