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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στην Αθήνα σήμερα στις  ……………., ημέρα  ……………., μεταξύ : 
1. αφενός του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας που εδρεύει στην Αθήνα 
(Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία 
«ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» ή Αναθέτουσα Αρχή, νομίμως εκπροσωπούμενου στο παρόν 
κατόπιν ειδικού πληρεξούσιου με αρ. 1059 – 20/2/2017 της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ι. Μαρκουλάκου από τον κο  Γεώργιο 
Ασμάτογλου, 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 
«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων 
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5010964 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
Το έργο «Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης - συγγραφή εκπαιδευτικού 
υλικού», υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Διαμόρφωση προγραμμάτων 
κατάρτισης - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και 
πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5010964. Η πράξη υλοποιείται από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.  
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και στη συγγραφή του 
σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των 
προβλεπόμενων ενεργειών κατάρτισης. 
Βασική εργασία των υπευθύνων συγγραφής θα είναι α) η συγγραφή των νέων 
εκπαιδευτικών υλικών και β) η επικαιροποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των 
ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών υλικών, καθώς και η ανάπτυξη συνοδευτικών 
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υλικών των αντικειμένων εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται και καταγράφονται στον 
πίνακα. 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ/ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΝΕΟ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 √ 70 

2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ √  70 

3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 √ 70 

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  √ 70 

5 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 √ 70 

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  √ 70 

7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

√  70 

8 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ √  70 

9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

√  70 

10 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

√  70 

11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

√  70 

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ √  70 

13 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

√  70 

14 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

√  25 

15 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ √  5 
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To αναλυτικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της υπ' αριθμ. 
04/2018 διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 
και στην προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την 
διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 04/2018 
Διακήρυξη, στη με αρ. πρωτ………. απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην 
προσφορά του αναδόχου.  
Ειδικότερα η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες.   
Στην περίπτωση που λάβει παράταση το έργο στο οποίο εντάσσεται ο παρών 
διαγωνισμός, η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού 
τιμήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
4.1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας, ως 
εγγύηση για την τήρηση των όρων της, την/τις υπ’ αρ. <αριθμός εγγυητικής> 
Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Καλής Εκτέλεσης της .................., όπως σχετικά 
προβλέπεται στην διακήρυξη, ήτοι <ποσό εγγυητικής> , ποσού ίσου με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι <ποσό εγγυητικής> ευρώ. Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης.  
4.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης.  
4.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
5.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το 
έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 
επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει.  
5.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση 
του Έργου.  
5.3. 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 
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 
5.4. 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. 
5.5. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή 
παραλείψεις του προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα 
απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και 
φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν 
αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  
5.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις 
υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και να παρέχει σ’ αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: 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 7: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η εκτέλεση θα γίνει από Ομάδα Έργου όπως αυτή περιγράφεται, στην με αρ. πρωτ. 
……………. προσφορά του αναδόχου. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης 
εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, 
οποιασδήποτε μορφής της Αναθέτουσας Αρχής απέναντι στα στελέχη του 
Αναδόχου. 
Αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου επιτρέπεται μόνο με στελέχη 
ανάλογων προσόντων και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
8.1. Παραδοτέα  
 
Παραδοτέα του έργου αποτελούν: 
 
Παραδοτέο Α:   

Α.1. Παρουσίαση διδακτικών περιεχομένων ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο 

με την ανάλυση των ενοτήτων διδακτικών στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με το αντίστοιχο επαγγελματικό περίγραμμα εφόσον υπάρχει. 
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Α.2. Πρότυπο ψηφιακής παρουσίασης των διαφανειών 

Παραδοτέο Β: Δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικά υλικά, όπως αποτυπώνονται στον 
πίνακα της παραγράφου Β.2.2. 

Παραδοτέο Γ: Κατάλογος 150 ερωτήσεων & απαντήσεων αποτίμησης/πιστοποίησης 
γνώσεων & δεξιοτήτων για κάθε ένα από τα δεκατρία (13) εκπαιδευτικά υλικά του 
εξειδικευμένου θεματικού περιεχομένου. 

Παραδοτέο Δ: Δεκατρείς (13) οδηγοί Εκπαίδευσης. 

 
 
8.2. Χρονοδιάγραμμα 
 

A/A ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Α 

Α.1. Παρουσίαση διδακτικών περιεχομένων ανά 

εκπαιδευτικό αντικείμενο με την ανάλυση των 

ενοτήτων διδακτικών στόχων και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 
15 ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της 

σύμβασης 
Α.2. Πρότυπο ψηφιακής παρουσίασης των 

διαφανειών 

Β Δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικά υλικά 

Δύο μήνες και 15 

ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης  

Γ 

Κατάλογος 150 ερωτήσεων & απαντήσεων 

αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων & 

δεξιοτήτων για κάθε ένα από τα δεκατρία (13) 

εκπαιδευτικά υλικά του εξειδικευμένου 

θεματικού περιεχομένου 

Δ Δεκατρείς (13) οδηγοί Εκπαίδευσης 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου (εφεξής ΕΠΠΕ) με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η παραλαβή των 
Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
9.2. Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση και την διακήρυξη τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει 
εγγράφως μέσα σε επτά (7) ημέρες εφ' όσον διαπιστωθούν συγκεκριμένες 
ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή μη ικανοποιητική 
ποιότητα του περιεχομένου βάσει των οριζομένων στην παρούσα.  
9.3. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα 
Παραδοτέα με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού 
διαστήματος επτά (7) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής 
από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. 
9.4. 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 δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών για την συμμόρφωση του.  
9.5. 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.  
9.6. Η ΕΠΠΕ 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 ΕΠΠΕ 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.  
9.7. Η ΕΠΠΕ εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής για τα παραδοτέα του έργου 
και πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το οποίο 
πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής του 
Αναδόχου 
  
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
10.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται έως 
του ποσού των …………………..€ (……………. ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 
……………., δηλαδή συνολικού τιμήματος ………………………… € (……………………………..) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
10.2. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής: 
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A/A 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

Α 

Α.1. Παρουσίαση διδακτικών 

περιεχομένων ανά εκπαιδευτικό 

αντικείμενο με την ανάλυση των 

ενοτήτων διδακτικών στόχων και 

μαθησιακών αποτελεσμάτων 

15 

ημερολογιακές 

ημέρες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

20%  του 

συμβατικού 

τιμήματος του 

έργου 

Α.2. Πρότυπο ψηφιακής παρουσίασης 

των διαφανειών 

Β Δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικά υλικά 

Δύο μήνες και 

15 

ημερολογιακές 

ημέρες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

80% του 

συμβατικού 

τιμήματος του 

έργου 
Γ 

Κατάλογος 150 ερωτήσεων & 

απαντήσεων αποτίμησης/πιστοποίησης 

γνώσεων & δεξιοτήτων για κάθε ένα από 

τα δεκατρία (13) εκπαιδευτικά υλικά του 

εξειδικευμένου θεματικού περιεχομένου 

Δ Δεκατρείς (13) οδηγοί Εκπαίδευσης 

 
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα εκδώσει για κάθε 
παραλαβή παραδοτέου το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και με την 
ολοκλήρωση του έργου θα εκδώσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου 
του έργου συνοδευόμενο από βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου.  
10.3. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 
την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:  

- 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.  

10.4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος υποβάλλει τα νόμιμα 
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δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής.  
10.5. 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.  
10.6. 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. 
10.7. Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθεί την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου 
«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων 
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5010964 σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν 
την μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
δέχεται ανεπιφύλακτά να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο διάστημα δεν έχουν 
μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το Φορέα χρηματοδότησης του 
προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος  
υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή, κανονικά. 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 11: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του.  
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 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  
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 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 

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. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται 
από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
 
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο αρ. 24 ν. 4412/2016 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης 
βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από το 
προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που θα 
χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα 
σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην 
Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να 
δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το αρ. 24 του 
ν.4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις 
και δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, 
παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.  
Λοιπές περιπτώσεις τροποποίησης συμβάσεων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης προβλέπονται στα άρθρα 132 και 337 Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 14:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον 
Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη Σύμβαση,  
(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της 
Σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,  
(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,  
(δ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή 
συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων.  
(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα 
αδικήματα του αρθρ. 6 προκήρυξης  
(στ) αν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, (ζ) αν ο 
ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρ. 6 της προκήρυξης , ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
(η) αν 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 ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 13.2.  
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο 
κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά 
περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο 
της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως 
προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:  
(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων,  
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 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) και 
να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,  
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά 
άμεσα ή έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, 
εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.  



11 
 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον 
Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές 
Επιστολές καταπίπτουν.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για 
όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την 
ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση 
είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως 
προβλέπεται παραπάνω. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων,  καταβάλλοντας το αναλογούν 
συμβατικό τίμημα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή 
σωρευτικά όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, 
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε 
άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός 
ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή 
άλλων δικαιωμάτων της. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    
 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες μέσα 
στο συμβατικό χρόνο περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας 
Αρχής καθώς και στις περιπτώσεις του άρ. 203 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 
Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι 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. Στην περίπτωση της έκπτωσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:  
α) το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως με ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
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Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση 
επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μέτρα, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.  
Μετά την ως άνω έκπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει, χωρίς οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα 
παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και 
παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο 
του Έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την 
υλοποίηση του έργου. Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας 
υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς και τους διαδόχους και τους 
επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.  
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση 
και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που 
προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων από τη σύμβαση, χωρίς την  
προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία 
έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρ. 4.61 της 
διακήρυξης. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους 
υπεργολάβους που συμμετέχει/ουν στην εκτέλεση αυτής. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  
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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. 
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. 
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. 
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. 
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.  
 
ΑΡΘΡΟ 18: 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 
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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 19: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών 
αναστέλλεται στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία 
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά 
και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά ή να 
ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται 
δεόντως και επαρκώς.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 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 είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του 
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΛΩΣΣΑ  
 
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια της 
Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 
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. 
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 21: ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 
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: 
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(α) Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου 
(β) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 
(γ) Απόφαση κατακύρωσης έργου 
 
και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. 
 
 
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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