
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997 

 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, παρακολούθηση και
δημοσιότητα του έργου» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»

Στην Αθήνα σήμερα την …../……../2018, μεταξύ: 

Αφενός

Του  Φορέα  με  την  επωνυμία  «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ»  (στο  εξής  καλουμένο  ‘’ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ’)  που
εδρεύει  στην  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  24Ταχ.  Κώδικας:  10682,  Αθήνα  με  ΑΦΜ:  …………ΔΟΥ:
………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ Παλαιολόγο Μιχαήλ, Πρόεδρο αυτής, 

Αφετέρου

Του/της κου/κας…………………………, κάτοικος …………, οδός …………….., αρ. …………..
με Α.Φ.Μ. ………………., Δ.Ο.Υ …………………… και θα αποκαλείται στο παρόν με τον όρο
«ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ»

                                                     --------------------------

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:

1. Προοίμιο
Ο Εργοδότης υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
στις  αγροτικές  οργανώσεις  της  χώρας»   με  κωδικό  ΟΠΣ  (MIS)  5002997  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η Πράξη περιλαμβάνει 6 υποέργα:

 Υποέργο 1 Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου

 Υποέργο  2  Κατάρτιση  και  πιστοποίηση  στις  λιγότερες  ανεπτυγμένες  Περιφέρειες  (Ανατολική
Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

 Υποέργο 3 Κατάρτιση και πιστοποίηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

 Υποέργο 4 Κατάρτιση και πιστοποίηση στις πιο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)

 Υποέργο 5 Κατάρτιση και πιστοποίηση στη Στερεά Ελλάδα

 Υποέργο 6 Κατάρτιση και πιστοποίηση στο Νότιο Αιγαίο

Αντικείμενο  της  Πράξης  αποτελεί  η  παροχή  κατάρτισης  σε  1.250  εργαζόμενους  στον  κλάδο  της
αγροδιατροφής  –  σύμφωνα με  το  σχέδιο  δράσης  στην  μορφή  του  συνεργατισμού  στις  γεωργικές
οργανώσεις- σε σύγχρονα αντικείμενα με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων
και παράλληλα η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα
που  θα  πιστοποιηθούν  οι  εργαζόμενοι  του  κλάδου,  προέκυψαν  μέσα  από  διαδικασίες  διάγνωσης
αναγκών της αγοράς εργασίας και των εργαζομένων στον κλάδο και αφορούν, σε θέματα: Αγροτική
πολιτική  και  αγροτικός  συνεργατισμός  -  Επενδύσεις  και  αγροτική  χρηματοδότηση,  Διασφάλιση
Ποιότητας – Υγιεινή και Ασφάλεια– Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
- ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων, Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων – Εξαγωγικό εμπόριο -
Επικοινωνία ΚΑΙ Εξυπηρέτηση Πελατών, Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων: Τήρηση προτύπων –
Πιστοποιήσεις  –  Συμμορφώσεις-  Κοινοτικοί  κανονισμοί  και  λοιποί  κανονισμοί  για  χώρες  εκτός
Ε.Ε.,κ.λπ



Στα  πλαίσια  της  δράσης,  θα  διαμορφωθούν  2  αντικείμενα  κατάρτισης  και  αντίστοιχα  σχήματα
πιστοποίησης,  προσανατολισμένα  στην  διαχείριση,  ασφάλεια,  ιχνηλασιμότητα  και  πιστοποίηση
αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού,, με βάση την θέση
και τον ρόλο των εργαζομένων, στην επιχείρηση ή με βάσει τα ενδεχόμενα νέα καθήκοντα::

1. Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

2. Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της πράξης είναι το παρακάτω:
α/α Στάδιο Ημερομηνία Παρατηρήσεις

1 Απόφαση Ένταξης Πράξης 14/11/2017
2 Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης / Έναρξη 

Πράξης
1/5/2018

3 Απόφαση έγκρισης 
Υποέργουαυτεπιστασίας (ΑΥΙΜ)

31/5/2018

4 Προκήρυξηγια πρόσληψη προσωπικού 26/6/2018

5 Δημοσίευση Διαγωνισμού για την 
επιλογή ΑναδόχουΥποέργων 2,3,4,5 και
6

30/10/2018

6 Πρόσκλησησυμμετοχής 
υποψηφίωνωφελουμένων

20/1/2019 Η διαδικασία δημοσιοποίησης της «Πρόσκλησης 
συμμετοχής υποψηφίων ωφελουμένων», θα 
επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα,  εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να 
συμπληρωθεί ο εγκεκριμένος αριθμός των 
ωφελουμένων της Πράξης.

7 Διενέργεια Διαγωνισμού 5/12/2018
8 ΑνάληψηΝομικήςΔέσμευσης 1/2/2019
9 Λήξη ΥποέργωνΑναδόχου 29/2/2020
10 Ενδιάμεση αξιολόγησηΠράξης 31/7/2019 Η αξιολόγηση της  Πράξης διατρέχει όλα τα 

στάδια / φάσεις υλοποίησης

11 Εκθέσεις αξιολόγησης προόδουΠράξης  Καθόλη την διάρκεια του έργου, σε μηνιαία, 
τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση

12 Λήξηφυσικού αντικείμενου 30/1/2020

13 ΛήξηΟικονομικού αντικειμένουΠράξης 31/3/2020

14 Έκθεση απολογισμού  -
ΛήξηΠράξης

30/4/2020

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  σχετικών  αιτήσεων  και  σύμφωνα  με  την  υπ’αριθ.
…………..απόφαση  Δ.Σ.  του  Εργοδότη,  ο  δεύτερος  συμβαλλόμενος,  ο  οποίος  διαθέτει  την
απαιτούμενη τεχνογνωσία (βλ. σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αναλαμβάνει μέσω της
παρούσας σύμβασης το ρόλο του Νομικού Συμβούλου του παραπάνω έργου.

Οι δύο συμβαλλόμενοι συνάπτουν μεταξύ τους το παρόν συμφωνητικό, με σκοπό την ενίσχυση της
ομάδας έργου του ΕΡΓΟΔΟΤΗ με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή
του.

2. Αντικείμενο τουΣυμφωνητικού      

Στο πλαίσιο της έργου που θα υλοποιήσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ,   ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ θα έχει τις παρακάτω
αρμοδιότητες.
• Αναφέρεται στον Υπεύθυνο του Έργου και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,  για

θέματα που άπτονται νομικών θεμάτων και τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας
και ιδιαίτερα αυτή, που σχετίζεται με θέματα δημοσίων συμβάσεων.

• Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Έργου και συμμετέχει σε συσκέψεις, για τον λεπτομερή
σχεδιασμό  του  περιεχομένου  του  τεύχους  διακήρυξης/προκήρυξης  (εφαρμοστέο  δίκαιο,
δικαίωμα  συμμετοχής,  κανόνες  δημοσιότητας,  διαδικασία  υποβολής  τεχνικών  και
οικονομικών  προσφορών,  εγγυήσεις  συμμετοχής,  κριτήρια  επιλογής  υποψηφίων,
δικαιολογητικά συμμετοχής, λόγοι αποκλεισμού, στάδια αξιολόγησης προσφορών, κριτήρια



ανάθεσης, τρόπος ανάδειξης αναδόχου, διαδικασία κατακύρωσης, κατάρτιση και υπογραφή
σύμβασης, δικαιώματα προστασίας υποψηφίων / ενστάσεις ή προσφυγές),

• Έχει  την  ευθύνη  εκπόνησης  του  τεύχους  διακήρυξης/προκήρυξης  και  των  σχεδίων
συμβάσεων μεταξύ αναθέτοντος φορέα και αναδόχου για το κύριο υποέργο της Πράξης.

• Γνωμοδοτεί  όπου  απαιτηθεί  για  θέματα  ερμηνείας  διατάξεων  της  εθνικής  και  κοινοτικής
νομοθεσίας, εφόσον του ζητηθεί από την Ομοσπονδία ή τις Επιτροπές που θα συσταθούν στα
πλαίσια της Πράξης.

Το φυσικό πρόσωπο θα υλοποιήσει το Έργο στις εγκαταστάσεις του με πνεύμα συνεργασίας με
τους υπαλλήλους και στελέχη του Εργοδότη και κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή
εξέλιξη του έργου όποτε του ζητηθεί. Το φυσικό πρόσωπο θα εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του
Εργοδότη. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ανακύπτουν
από τους  όρους  του ως άνω έργου, της απόφασης ένταξης και  έγκρισης χρηματοδότησης  και  της
σύμβασης μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗκαι της Διαχειριστικής Αρχής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόν.

3. Παραδοτέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών      

Η  παρακολούθηση  του  έργου  που  θα  παρέχει  ο  «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ»  θα  γίνεται  βάσει  αναφορών
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων  ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του
έργου και ενδεικτικά ως εξής:

 Μια (1) αναφορά με την δημοσίευση του τεύχους διακήρυξης

 Μια  (1)  αναφορά  με  τα  Οριστικά  αποτελέσματα  αξιολόγησης  προσφορών  υποψηφίων
αναδόχων

 Μια (1) αναφορά με την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

Ειδικότερα,  το  φυσικό  πρόσωπο  που  θα  επιλεγεί  για  τη  θέση  του  στελέχους  παρακολούθησης
οικονομικού αντικειμένου θα αναλάβει τα παρακάτω παραδοτέα:

Π1.1 : Αρχείο διοικητικού αντικειμένου Πράξης

Π2.1 : Ενα (1)Τεύχος διακήρυξης/προκήρυξης διαγωνισμού

Π2.2 : Αποτελέσματα ελέγχου τυπικών κριτηρίων συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
υποψηφίων αναδόχων  

Π2.3 : Αποτελέσματα αξιολόγησης οικονομικών προσφορών υποψηφίων αναδόχων

Π2.4 : Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης προσφορών υποψηφίων αναδόχων 

Π2.5 :   Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Π2.6 :  Απόφαση κατακύρωσης 

Π2.7 : Συμβάση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

Η  παράδοση  των  αναφορών  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  και  των  παραδοτέων,  θα
πραγματοποιείται  με  σχετικό  πρωτόκολλο  παράδοσης  και  παραλαβής  (Π.Π.Π),  στο  οποίο  θα
περιγράφεται λεπτομερώς το τμήμα του Έργου που θα έχει  παραδοθεί από τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ και
θα έχει  παραληφθεί  από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ  και  το  οποίο  θα  φέρει  τις  υπογραφές  των  νομίμων
εκπροσώπων των εδώ συμβαλλομένων μερών.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει  υποχρέωση να υπογράψει  το Π.Π.Π  εντός  10  ημερών από την  ημερομηνία
υπογραφής του εκ μέρους του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ή να αποστείλει έγγραφο με τις τυχόν αντιρρήσεις της
ως  προς  την  αποδοχή.  Αν παρέλθει  το  διάστημα των δέκα  (10)  ημερών χωρίς  να  έχουν αποσταλεί
αντιρρήσεις – παρατηρήσεις επί των παραδοτέων, τα παραδοτέα θεωρούνται αυτομάτως ως παραληφθέντα.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία  ζητηθούν αλλαγές – τροποποιήσεις από πλευράς
Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ)οπότε ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ πρέπει να προσαρμόσει το παραδοτέο με βάση τις
συγκεκριμένες παρατηρήσεις, εντός του χρονικού πλαισίου που θα οριστεί από την ΔΑ.

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  ως  άνω  υπηρεσίες  του  «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ»  θεωρούνται  αυτοδίκαια  ότι
παρασχέθηκαν με την έγκριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης από την ΔΑ.



4. Υποχρεώσεις     Εργοδότη  

 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ κάθε στοιχείο που διαθέτει και
είναι  αναγκαίο  για  την  εκτέλεση του  αναλαμβανόμενου  Έργου.  Η μη χορήγηση  από  τον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ, των αναγκαίων στοιχείων που διαθέτει ή δύναται μόνος
αυτός να αιτηθεί  την έκδοσή τους ή την χορήγησή τους από τις  αρμόδιες Αρχές  ή άλλες
υπηρεσίες  ή και  ιδιώτες,  και  η οποία μη χορήγηση καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση της
υποχρέωσης του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ, δίνει το δικαίωμα στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ να καταγγείλει  την
παρούσα Σύμβαση και να αξιώσει το σύνολο ή μέρος της αμοιβής του.

 Έκαστος των συμβαλλομένων μερών θα συνεργαστεί κατά αποκλειστικότητα με το έτερο των
συμβαλλόμενων  μερών  για  την  εκτέλεση  του  μέρους  του  έργου  που  ανατίθεται  στον
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ με το παρόν συμφωνητικό. 

5. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης       
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου του Στελέχους  ανέρχεται  σε 4 μήνες,  η οποία ξεκινά από την
υπογραφή της σύμβασης  μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση, το έργο το οποίο αναλαμβάνει ο «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ» με το παρόν συμφωνητικό
σύμφωνα με άρθρο 1, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και τις
τροποποιήσεις αυτού από την διαχειριστική αρχή και τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Παράταση του συμβατικού χρόνου θα είναι δυνατή με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων,
μόνον αν οι ανάγκες του αναλαμβανομένου έργου το επιβάλλουν και εφόσον αυτό επιτραπεί από την
διαχειριστική αρχή, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ δεσμεύονται να συνεργάζονται αρμονικά για την εντός των
χρονοδιαγραμμάτων έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ τους προς την ΔΑ, σε ό,
τι αφορά το φυσικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ.

6. Οικονομικοί Όροι      
Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει το στέλεχος ανέρχεται σε
τέσσερις χιλιάδες ευρώ 4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%), των
λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων και των ασφαλιστικών κρατήσεων εισφορών. Οι
ασφαλιστικές  εισφορές  και  κρατήσεις  ΕΦΚΑ  που  αναλογούν  στην  παραπάνω  αμοιβή  θα
καταβληθούν από το στέλεχος στον ασφαλιστικό φορέα και όχι από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η αμοιβή του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ θα καταβληθεί τμηματικά ανάλογα με την εξέλιξη υλοποίησης των
παραδοτέων  που  θα  συμμετέχει.  Η  τελευταία  καταβολή  θα  γίνει  μετά  την  ολοκλήρωση  και
παραλαβή των παραδοτέων που συμμετέχει  ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ. Ειδικότερα ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ θα
πληρώνεται βάσει των πραγματοποιηθεισών μηνών που θα αναφέρονται στις αναφορές υλοποίησης
του φυσικού αντικειμένου και  των παραδοτέων που θα υποβάλλει  σύμφωνα με το Άρθρο 3 της
παρούσας.

Οι μήνες σύμφωνα με την ΑΥΙΜ κατανέμονται ως εξής:

α/α Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα Χρόνος/ (μήνες) Κόστος (€)

1.
Π1.1 : Αρχείο διοικητικού 
αντικειμένου Πράξης

0,5 500

2.
Π2.1 : Ενα (1)Τεύχος 
διακήρυξης/προκήρυξης 
διαγωνισμού

1,5 1.500,00

3.

Π2.2 : Αποτελέσματα ελέγχου 
τυπικών κριτηρίων συμμετοχής και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 
υποψηφίων αναδόχων  

0,25 250

4.
Π2.3 : Αποτελέσματα αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών υποψηφίων
αναδόχων

0,25 250

5.
Π2.4 : Οριστικά αποτελέσματα 
αξιολόγησης προσφορών υποψηφίων
αναδόχων 

0,25 250



6.
Π2.5 :   Αποτελέσματα ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 

0,25 250

7.
Π2.6 :  Απόφαση κατακύρωσης 0,5 500

8.
Π2.7 : Συμβάση ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών

0,5 500

Σε περίπτωση μη επαρκούς διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του έργου που θα τηρεί  ο
Εργοδότης,  οι  πληρωμές  (είτε  αφορούν  μια  δόση,  μέρος  αυτής  η  περισσοτέρων  των  μία
δόσεων) θα γίνονται αμέσως μετά την καταβολή χρημάτων από την Διαχειριστική Αρχή του
έργου στον Εργοδότη και εφόσον βέβαια έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία παράδοσης-
παραλαβής που αφορά η εκάστοτε δόση. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα χρήματα επαρκούν
για πληρωμή μέρους της δόσης του Εργολήπτη, τότε θα καταβάλλεται στον Εργολήπτη το
διαθέσιμο  πόσο  και  το  υπόλοιπο  θα  εξοφλείται  μόλις  υπάρξει  διαθέσιμο  ποσό  στον
λογαριασμό του έργου.

Στο  πλαίσιο  του  ως  άνω  έργου,  θα  πραγματοποιηθούν  μετακινήσεις  (ταξίδια)  από  μέρους  του
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ για τη συμμετοχή του στις ημερίδες προσέλκυσης ωφελούμενων. Οι δαπάνες για τη
μετακίνηση  του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ περιλαμβάνουν  τα  έξοδα κίνησης,  τα  έξοδα διανυκτέρευσης.  Οι
δαπάνες  αυτές  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  συμβατική  αμοιβή  του  ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ  και  τα
αντίστοιχα παραστατικά θα πληρωθούν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με δική του υπαιτιότητα δεν υλοποιήσει το σύνολο
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν,  τότε ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ δύναται να απαιτήσει από τον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ το ποσό,  το οποίο θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες υπηρεσίες και τα ολοκληρωμένα
παραδοτέα, τα οποία θα έχουν παραδοθεί στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ μέχρι τη χρονική
στιγμή της σχετικής γνωστοποίησης στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ. 

Συμφωνείται ότι σε περίπτωση περικοπής της χρηματοδότησης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ από την ΔΑ, τότε η
συμβατική αμοιβή του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ θα παραμείνει αμετάβλητη και θα μειωθεί μόνο σε περίπτωση
περικοπής  της  χρηματοδότησης για τις  εργασίες  που αναλαμβάνει  ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ με το παρόν
συμφωνητικό.

Για την παραπάνω αμοιβή θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό από τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ, στο οποίο θα
αναγράφεται αναλυτικά το είδος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν .

7. Ισχύς - Λύση - Καταγγελία  του Συμφωνητικού      

Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας θεωρείται ότι εκτελέστηκε, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:

i. Καταβολή  της  Δημόσιας  Χρηματοδότησης  στον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  από  την
Διαχειριστική Αρχή, η οποία θα αφορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2
του παρόντος (έστω και μετά από οποιεσδήποτε περικοπές αιτιολογημένες από την
Διαχειριστική Αρχή).

ii. Παράδοση στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ του συνόλου των υπηρεσιών
και παραδοτέων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

iii. Καταβολή  στον  ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ της  συνολικής  αμοιβής  του  (όπως  ορίζεται  στο
παρόν συμφωνητικό)  από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

8. Πνευματικά και λοιπά Δικαιώματα      

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο/Πράξη,
καθώς  και  όλα  τα  υπόλοιπα  παραδοτέα,  τα  οποία  θα  αποκτηθούν  ή  θα  αναπτυχθούν  από  τον
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗμε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ, τα
οποία μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

9. Εχεμύθεια, Εμπιστευτικότητα, Προσωπικά δεδομένα      

9.1 Κάθε συμβαλλόμενο  μέρος  κρατά μυστική κάθε  πληροφορία  του άλλου  μέρους  – ή  τυχόν
δικαιοπαρόχου  του  -  που  περιέρχεται  στην  αντίληψή του  από  την  εκτέλεση  του  παρόντος
(«Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη
γραπτή συναίνεση του άλλου συμβαλλομένου μέρους.



9.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία του
άλλου μέρους – ή τυχόν δικαιοπαρόχου του - μόνο για σκοπούς σχετικούς με την μεταξύ τους
συνεργασία,  κατά  τα  ως άνω αναφερόμενα.  Τα ανωτέρω ισχύουν προεξάρχοντος  για  κάθε
πληροφορία που η δεύτερη συμβαλλόμενη θα παρέχει στην πρώτη προκειμένου να εκπονηθεί
το Σχέδιο Δράσης κατά τις απαιτήσεις του προγράμματος.

9.3 Οι συμβαλλόμενοι ενδέχεται, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, να ανταλλάξουν μεταξύ
τους (ευαίσθητα ή/και μη) προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων τους ή συνεργατών τους ή μελώ
τους, όποτε και όταν αυτά ζητηθούν και εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των
συμφωνουμένων υπηρεσιών. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τους συμβαλλομένους
θα διεξάγεται  όπως ορίζει  ο  Νόμος «περί  προστασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
αποκλειστικά  και  μόνο  από  πρόσωπα  που  θα  τελούν  υπό  τον  πλήρη  έλεγχο  των
συμβαλλομένων, κατ' εντολή τους και πάντοτε στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος. 

9.4 Κατά τη λύση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιστρέψει
στο άλλο όλες τις έγγραφες πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές και άλλα έγγραφα, καθώς και
όλα τα αντίγραφα αυτών που περιλαμβάνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Η επιστροφή
αυτή  των εγγράφων της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσει τα μέρη από τις υποχρεώσεις
που αναλαμβάνουν βάσει του παρόντος άρθρου 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και οι
τυχόν  δικαιοπάροχοί  του,  διατηρούν  τα  δικαιώματά  τους  πνευματικής  ή  βιομηχανικής
ιδιοκτησίας  επί  των   Εμπιστευτικών   Πληροφοριών  που  τους  ανήκουν  και  δεν  μπορεί  να
θεωρηθεί ότι βάσει του παρόντος παραχωρείται στο  λήπτη της Εμπιστευτικής Πληροφορίας
οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια επί δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

9.5 Τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την για οποιοδήποτε λόγο
λήξη / λύση του παρόντος.

10. Μερική Ακυρότητα      

Αν  οποιοδήποτε  μέρος,  οποιοσδήποτε  όρος,  ή  οποιαδήποτε  διάταξη  του  παρόντος  κριθεί  από
οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με νόμο
ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεών του δεν θα επηρεαστεί από
το γεγονός αυτό. Στην  περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη
ρήτρα με μια άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο και ουσία με την άκυρη.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο      

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από το συμφωνητικό αυτό θα ρυθμίζεται
από τα εδρεύοντα στην Αθήνα δικαστήρια.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικό είναι δυνατή μόνον κατόπιν εγγράφου συμφωνίας
των συμβαλλομένων μερών. 

Το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία υπεγράφησαν
από τα συμβαλλόμενα μέρη, το καθένα έλαβε από ένα πρωτότυπο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ

……………

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

………………..




	Η διάρκεια υλοποίησης του έργου του Στελέχους ανέρχεται σε 4 μήνες, η οποία ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.
	Σε κάθε περίπτωση, το έργο το οποίο αναλαμβάνει ο «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ» με το παρόν συμφωνητικό σύμφωνα με άρθρο 1, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και τις τροποποιήσεις αυτού από την διαχειριστική αρχή και τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
	Παράταση του συμβατικού χρόνου θα είναι δυνατή με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, μόνον αν οι ανάγκες του αναλαμβανομένου έργου το επιβάλλουν και εφόσον αυτό επιτραπεί από την διαχειριστική αρχή, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής
	Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ δεσμεύονται να συνεργάζονται αρμονικά για την εντός των χρονοδιαγραμμάτων έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ τους προς την ΔΑ, σε ό, τι αφορά το φυσικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ.

