
  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Στην Αθήνα σήμερα στις  ……………., ημέρα  ……………., μεταξύ : 

1. αφενός του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα 

(Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «ΚΕΚ 

ΓΣΕΒΕΕ» ή Αναθέτουσα Αρχή, νομίμως εκπροσωπούμενου στο παρόν κατόπιν 

ειδικού πληρεξούσιου με αρ. 1060 – 20/2/2017 της Συμβολαιογράφου Αθηνών 

Ελένης Ι. Μαρκουλάκου από τον κο  Γεώργιο Κουράση, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, 

και  

2. αφετέρου του «………………………..» που εδρεύει στ… ………………., 

………………………………….., με ΑΦΜ ………………………., το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ……………………., ………………………………….. 

και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και 

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………….απόφαση έγκρισης διενέργειας του 

διαγωνισμού του έργου, το με αρ.εισ.πρ. …………………………….έγγραφο υποβολής 

προσφοράς του Αναδόχου και την υπ’ αριθμ. ………………………απόφαση ανάθεσης του 

έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να ………………………………στο πλαίσιο του έργου 

«………………………………..» του Ε.Π «………………………………………….» 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του Έργου είναι η εκτύπωση εκπαιδευτικού περιεχομένου.  Η εκτύπωση 

αφορά σε εκπαιδευτικά εγχειρίδια όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Θεματική 
Ενότητα/Τίτλος 
εγχειριδίου  

Αντίτυπα 
εγχειριδίων 

Αριθμός 
σελίδων 
Α4 (κατά 
προσέγγι

ση) 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Τρόπος 
εκτύπωσης 

1 Οριζόντιες και 
διαπροσωπικές 
δεξιότητες/ 
 Δεξιότητες 

συνεργασίας / 
ομαδικής 
εργασίας 

 Δεξιότητες 
επικοινωνίας 

 Δεξιότητες 
κατανόησης 

1.010 140-170  Διαστάσεις: 
21x29,7 

 Εξώφυλλο – 
Οπισθόφυλλο: 
τετραχρωμία, 
χαρτί velvet 300 
γρ., 
πλαστικοποίηση 
ματ 

 Εσωτερικό: 
τετραχρωμία, 

Τυπογραφική 
έκδοση 
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και επίλυσης 
προβλημάτων 

 

χαρτί γραφής 90 
γρ. 

 Ράχη: κολλητό 
ραφτό 

 

2 Οριζόντιες και 
διαπροσωπικές 
δεξιότητες/ 
 Δεξιότητες 

οργάνωσης και 
προγραμματισμ
ού  

 Δεξιότητες 
επιχειρηματικό
τητας / 
Κοινωνικής 

Οικονομίας 
 

1.010 120-150  Διαστάσεις: 
21x29,7 

 Εξώφυλλο – 
Οπισθόφυλλο: 
τετραχρωμία, 
χαρτί velvet 300 
γρ., 
πλαστικοποίηση 
ματ 

 Εσωτερικό: 
τετραχρωμία, 

χαρτί γραφής 90 
γρ. 

 Ράχη: κολλητό 
ραφτό 

 

Τυπογραφική 
έκδοση 

3 Νέες ψηφιακές 
δεξιότητες (social 
media, ebanking 
κ.α) 

1.010 70-100  Διαστάσεις: 
21x29,7 

 Εξώφυλλο – 
Οπισθόφυλλο: 
τετραχρωμία, 
χαρτί velvet 300 
γρ., 
πλαστικοποίηση 
ματ 

 Εσωτερικό: 
τετραχρωμία, 
χαρτί γραφής 90 
γρ. 

 Ράχη: κολλητό 
ραφτό 

 

Τυπογραφική 
έκδοση 

4 Εξειδικευμένες 
επαγγελματικές 
δεξιότητες 

1.010 250-280  Διαστάσεις: 
21x29,7 

 Εξώφυλλο – 
Οπισθόφυλλο: 
τετραχρωμία, 
χαρτί velvet 300 
γρ., 
πλαστικοποίηση 
ματ 

 Εσωτερικό: 
τετραχρωμία, 
χαρτί γραφής 90 
γρ. 

 Ράχη: κολλητό 
ραφτό 

 

Ψηφιακή 
εκτύπωση 

  4.040    
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Ανάλυση εργασιών  

 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: 

 

Α. Εκτύπωση, συσκευασία και αποστολή του υλικού στις δομές που αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

ΔΟΜΕΣ 

Με την υπογραφή της 

σύμβασης θα 

οριστικοποιηθούν οι 

ποσότητες των 

εκπαιδευτικών υλικών 

που θα αποσταλούν σε 

κάθε δομή. 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –  

Καστοριάς 2α, 41335, Λάρισα, 

2410 579876 

larisa@kekgsevee.gr  

 

ΟΕΒΕ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 

Παύλου Μελά 43-45, Βόλος, 38333,  

2421032780  

 

Περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας,  

Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα, 

2410 537489 
 

ΚΑΕΛΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Σωκράτους 18, 

42100, Τρίκαλα,  

24310 79455,  

trikala@kaele.gr. 
 

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας: Φιλελλήνων 13, 

41222, Λάρισα,  

2410 532330,  

esl@otenet.gr. 

 

 

 

 

Τα εγχειρίδια θα δοθούν έτοιμα σε μορφή pdf, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 

παρά μόνο η εκτύπωση και η αποστολή στις δομές. Το 40% περίπου των εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων αποτελούνται από εικόνες, διαγράμματα, πίνακες κ.ά. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των εγχειριδίων στις δομές.  

 

Ειδικότερα: 

1. Η αναπαραγωγή των θεματικών ενοτήτων 1,2 και 3 θα είναι αποτέλεσμα 

τυπογραφικής έκδοσης και η αποστολή τους θα γίνει μια φορά προς τις δομές. 

2. Η αναπαραγωγή της θεματικής ενότητας 4 αφορά σε πέντε έως δέκα διαφορετικά 

εγχειρίδια. Η εκτύπωση θα είναι ψηφιακή και οι εκτυπώσεις θα γίνονται και θα 

αποστέλλονται τμηματικά κατά την περίοδο Νοέμβριος - Δεκέμβριος στις δομές 

mailto:larisa@kekgsevee.gr
mailto:trikala@kaele.gr
mailto:esl@otenet.gr
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που αναφέρονται στον πίνακα παραπάνω. Οι αποστολές δεν θα ξεπεράσουν τις 

πέντε (5).    

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποστολή 

του υλικού στις δομές. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο με τρόπο που θα 

εξασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά. Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση της εκτύπωσης θα πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει την αναπαραγωγή και την αποστολή του υλικού στις περιπτώσεις 1, 2 και 3. 

Στην περίπτωση 4 από την ανάθεση της εκτύπωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την 

αναπαραγωγή και την αποστολή του υλικού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών.   

Η ολοκλήρωση της εργασίας αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού σηματοδοτείται από την 

παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου, ξεκινά την ……………………. και λήγει την 31/12/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα εξής: 

Α/Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Οριζόντιες και διαπροσωπικές δεξιότητες/ 
Δεξιότητες συνεργασίας / ομαδικής εργασίας - 
Δεξιότητες επικοινωνίας -  Δεξιότητες 
κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων 

 

1.010 δέκα (10) 
ημερολογιακές 
ημέρες από την 
ανάθεση της 
εκτύπωσης 

2 Οριζόντιες και διαπροσωπικές 
δεξιότητες/Δεξιότητες οργάνωσης και 
προγραμματισμού - Δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας / Κοινωνικής Οικονομίας 
 

 

1.010 

3 Νέες ψηφιακές δεξιότητες (social media, 
ebanking κ.α) 

1.010 

4 Εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες 1.010 επτά (7) 
ημερολογιακές 
ημέρες από την 
ανάθεση της 
εκτύπωσης κάθε 
εγχειριδίου 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ     

5.1 Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των 

εκάστοτε παραδοτέων του είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
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έργου, που συγκροτείται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚ 

ΓΣΕΒΕΕ. 

5.2 Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

σύμβαση και την διακήρυξη τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει 

εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες εφ' όσον διαπιστωθούν συγκεκριμένες 

ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή μη ικανοποιητική 

ποιότητα του περιεχομένου βάσει των οριζομένων στην παρούσα.  

Στην προηγούμενη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα 

Παραδοτέα με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού 

διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής 

από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. 

Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 

ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου 

ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν 

λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών 

ημερών για την συμμόρφωση του.  

Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι 

κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες 

κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.  

5.3 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καθώς και η Αναθέτουσα 

Αρχή έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου να ζητούν 

ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον 

Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε κρίνεται απαραίτητο 

προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν και 

θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιτροπής και 

της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ακολουθεί τις 

σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει 

τις διαδικασίες περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου.  

5.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικά 

Πρωτόκολλα Παραλαβής για τα τυχόν ενδιάμεσα παραδοτέα και πρωτόκολλο 
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Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το οποίο πιστοποιείται η καλή 

εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται σε 

54.508,06 (πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια οχτώ ευρώ και έξι λεπτά) πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 13.081,94  (δεκατρείς χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ 

και ενενήντα τέσσερα λεπτά), δηλαδή συνολικού τιμήματος 67.590,00(εξήντα 

επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

6.2 Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 

εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, έστω και 

εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:  

- Η αμοιβή των μελών της Ομάδας Έργου του Ανάδοχου,  

- Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης, όπως και οι απαιτούμενες μετακινήσεις 

για την ορθή υλοποίηση του έργου για συναντήσεις με συνεργάτες κλπ.  

- Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε 

φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, 

κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.  

6.3 Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού των αντιτύπων, θα πραγματοποιηθεί σχετική 

τροποποίηση της σύμβασης και αντίστοιχη αναπροσαρμογή της αμοιβής του 

αναδόχου.  

6.4 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

6.5 Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
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6.7 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του έργου και 

την σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου 

θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους 

και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Το τιμολόγιο του αναδόχου 

θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του τιμολογίου του θα γίνεται στην Ελλάδα σε 

Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

6.8 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, 

τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης 

χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα 

με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί 

στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά 

της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

6.9 Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα 

εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6.10 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε 

υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής 

της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή.   

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 

σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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Κατά τα λοιπά σχετικά με την λύση της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

133 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 

να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 

χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

Κατά τα λοιπά σχετικά με την έκπτωση αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

203 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος 

αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα είσπραξης της 

συμβατικής αμοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

11.1 Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του.  

11.2 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 

υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών ή και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση 

που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμη-

ματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 

ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει 

το 50%  

 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 ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

11.3 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. 

11.4 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

11.5 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

 
12.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 

κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαμβάνει γνώση 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. 

12.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς 

της υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 

και δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή της συναίνεση. 

12.3 Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεμύθεια θα λάβει 

κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε 

απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο 

θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:  

α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού 

ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν 

να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το Έργο.  

β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, 

στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ 

αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για 

κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο. 

12.4 Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της 

στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε 

υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 

12.5 Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της 

Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και 

να εφαρμόσει τις νόμιμες κυρώσεις.  
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ΑΡΘΡΟ 13: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 
Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, 

μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 

εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους 

από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παράσχει στον Αναδόχου τις βασικές κατευθύνσεις, 

και διευκρινίσεις και εν γένει κάθε υποστήριξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του 

έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

18 του ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις  σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα, βλάβη της υγείας που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΛΩΣΣΑ 

17.1 Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα ο ν. 4412/2016, 

οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και του αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια 

της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 

17.2 Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε άλλη 

γλώσσα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ των 

συμβάσεων αυτών, επικρατεί πάντα το Ελληνικό κείμενο. 

17.3 Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν, νόμιμα, αντίκλητο, προς τον οποίο θα 

γίνεται κάθε γνωστοποίηση και κοινοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα γίνεται 

νόμιμα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

18.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

18.2 Η παρούσα Σύμβαση με την προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, αποτελούν ένα ενιαίο και 

ολοκληρωμένο σύνολο και στηρίζεται στα εξής έγγραφα: 

(α) Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

(β) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 

(γ) Προσφορά του Αναδόχου 

(δ) Απόφαση ανάθεσης έργου 

και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. 

18.3 Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στο ΚΕΚ 

ΓΣΕΒΕΕ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

…………………………………… 

…………………………………… 

 


