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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ____ ____ 2015 και στην έδρα (λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», 

με διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ: 

 

α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου», με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα και επί 

της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 109, Τ.Κ. 115 21, με Α.Φ.Μ. 094439436, Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ 

Αθηνών, (στο εξής καλουμένης «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Enterprise Greece»)  και 

εκπροσωπείται νόμιμα  για την υπογραφή του παρόντος από τον ________________, 

___________________ , δυνάμει της από __/…/2015 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας 

β) Αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  

 

οι οποίοι έλαβαν υπόψιν τους: 

1) Τις διατάξεις των: 

-Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως 

ισχύει. 

- Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

συμπληρωματικά στο ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον 

Ν.4155/2013 

- Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.3166/2008 (ΦΕΚ Α’ 

178/2003), Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α΄46/2006) και Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163/5-8-2008) 
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- Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 

- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,  

- Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), 

- Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

- Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 του 

άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28. 

- Το Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

- Το Ν. 4281/2014 ( Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014 )  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις.» (άρθρο 157) 

- Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015  (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 

άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής 

μετάθεσης της έναρξης ισχύος του κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014. 

 

- Η υπ’ αριθ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23-10-2008 Υπουργική Απόφαση 

«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013» 

- Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

- Την με αρ. πρωτ. 834/27.7.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
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Πρόγραμμα «Αλιεία 2007 -2013», η Πράξη «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 

προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με τις 

383/10.04.2012 και 1002/09.08.2012 όμοιές της και τις 1800/15.01.2013, 

826/16.05.2013 και 874/20.08.2014 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. 

- Η με αρ. πρωτ. 740/15/05/2015 σύμφωνη γνώμη με προϋποθέσεις του Γενικού 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την 

διαδικασία ανάθεσης της πράξης « Επικοινωνία στα ΜΜΕ στην Ελλάδα για την 

προώθηση των κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων. 

- Η υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».  

- Η υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί 
συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα 
υπογραφής(ΑΔΑ: 7Χ3046ΨΧ6Σ-048).  
 

- Η με αρ. πρωτ. 9578/26.05.2015 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με: 

- τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και κατάρτιση ενός σχεδίου 

δράσεων 

- την παραγωγή του tv spot 40’’ 

- τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος στα ΜΜΕ 

με χρήση μέσων: 

Α. κύριο μέσω: τηλεόραση / υλικό tv spot 40’’ (average) περιόδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 

2015 

Β. Συμπληρωματικό μέσο: DIGITAL / υλικό: banners 

 

Το έργο θα διαιρείται σε τρία σκέλη εκ των οποίων: 1) το πρώτο θα αφορά στην δημιουργία 

ενός tv spot για την προώθηση της κατανάλωσης των κατεψυγμένων αλιευμάτων, 2) το 
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δεύτερο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος προβολής στην 

τηλεόραση την περίοδο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015 και το 3) στην δημιουργία υλικού 

και προβολή στο συμπληρωματικό μέσο (DIGITAL / υλικό: banners). 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 

Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / 

αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση 

κατακύρωσης, η προσφορά του Αναδόχου και η Διακήρυξη, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Διάρκεια Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα 

 

1.  Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσας και 

λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015. 

Σε περίπτωση που το σύνολο του παραδοτέου έργο ή τμήμα αυτού δεν κριθεί αποδεκτό 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο οποιεσδήποτε αλλαγές ή πρόσθετες 

πληροφορίες έως και την τελική έγκρισή του από την ανωτέρω Επιτροπή.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς χρονικής επέκτασης της Σύμβασης 

με τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που θα προβλέπει η παρούσα. Σε περίπτωση 

χρονικής επέκτασης της σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής. Η χρονική 

επέκταση θα μπορεί να πραγματοποιείται για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου ή 

τμηματικά. 

3. Το έργο διαιρείται σε τρία (3) κύρια παραδοτέα.  

Το πρώτο παραδοτέο είναι το tv spot διάρκειας 40’’ που θα προωθεί την 

κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων .  

Το δεύτερο παραδοτέο αποτελείται από 2 σκέλη: σκέλος 1) το πρόγραμμα 

εμφανίσεων στην τηλεόραση και σκέλος 2) μηνιαίες αναφορές των εμφανίσεων 

Το τρίτο παραδοτέο αποτελείται από 2 σκέλη: σκέλος 1) το δημιουργικό του banner 

και σκέλος 2) μηνιαίες αναφορές προβολής σε digital μέσα  

 

Επίσης βάσει των ανωτέρω παραδοτέων θα παραδοθούν: 

- Κεντρική δημιουργική ιδέα (concept proposal). 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Υποχρεώσεις Αναδόχου  

 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του 

και της Διακήρυξης, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον δεν εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, ορίζει 

εκπρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον 

εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Με τον ίδιο τρόπο εφόσον το 
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επιθυμεί ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπό του. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του 

εκπροσώπου του Αναδόχου ή του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

3. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου και ο τυχόν αναπληρωτής του, είναι μεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση 

και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 

Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν 

την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 

στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας, που θα του 

τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος 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. 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, της Σύμβασης, 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα 

Αρχή καθώς και των Δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν ή μέρος αυτής χωρίς  την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο 

Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός σε 

αποκατάστασή της. 

 10. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο 

πλαίσιο της Σύμβασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 

καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για 

πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν 

από τη Σύμβασή του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου, υποχρεούται ο 

Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση. 
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 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 

για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

12.  Οι κάθε είδους προτάσεις – εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών καθώς και όλο το 

σχετικό υλικό παραγωγής θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της «Enterprise Greece» η 

οποία θα έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα και για απεριόριστη χρονική 

διάρκεια. 

13. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση και 

εκμετάλλευση του υλικού αυτού θα ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικά στην 

«Enterprise Greece», του αναδόχου παραιτούμενου παντός επί των παραπάνω, σχετικού 

δικαιώματός. 

14. Όλο το υλικό που θα παραδοθεί στην «Enterprise Greece»  από τον ανάδοχο 

ταυτόχρονα με την λήξη της σύμβασης θα αποτελεί ιδιοκτησία αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Εμπιστευτικότητα 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις 

υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια. 

3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον 

Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες 

ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Παράδοση – Παραλαβή Παραδοτέων 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή 

από τις εγκαταστάσεις του. Ένα μέλος της ομάδας έργου θα αποτελεί σημείο επαφής με τα 

υπόλοιπα στελέχη της ομάδας έργου και της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να παρίσταται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον του ζητηθεί. 

2.   Στην περίπτωση καταγραφής ελλείψεων στο περιεχόμενο των Παραδοτέων, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις 
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διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το εκ νέου υποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κα πάλι κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της που 

κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών, δικαιούται να 

κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου.    

3. Η παροχή των υπηρεσιών και η εκπόνηση των παραδοτέων του Αναδόχου θα 

γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της παρούσας. 

Ειδικότερα, το σύνολο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. 

4. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που έχει ορίσει η Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία για κάθε υπηρεσία και παραδοτέο που παραλαμβάνει σύμφωνα με τα 

ανωτέρω συντάσσει σχετικό Πρακτικό – Πρωτόκολλο Παραλαβής.  Η παραλαβή κάθε 

υπηρεσίας/παραδοτέου θα πραγματοποιείται ενόψει της καλής, εμπρόθεσμης, 

προσήκουσας και σύμφωνης με την παρούσα παροχής ή/και υλοποίησης αυτού από τον 

Ανάδοχο. Η παραλαβή του τελευταίου Παραδοτέου επάγεται την οριστική παραλαβή του 

συνόλου του Έργου. 

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) 

εργάσιμων ημερών από την παράδοση κάθε παραδοτέου από τον Ανάδοχο είτε εγκρίνει και 

παραλαμβάνει το παραδοτέο, είτε υποδεικνύει στον Ανάδοχο συγκεκριμένες διορθώσεις/ 

προσαρμογές. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη λογίζεται ότι έλαβε χώρα 

σιωπηρή και αυτοδίκαιη παραλαβή με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας 

Αρχής και επέρχονται οι εξ αυτής συνέπειες. 

6. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραδοτέων ή/και υπηρεσιών με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο περί ποινικών 

ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

κατά τα παρακάτω. 

7. Εάν παρουσιαστούν  καθυστερήσεις που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή τότε 

θα υπάρχει μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης κάθε παραδοτέου, που συνδέεται με 

την καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τόσο χρονικό διάστημα όση θα είναι και η 

καθυστέρηση που τεκμηριωμένα προκαλείται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Αμοιβή του Αναδόχου - Όροι πληρωμής 

 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των …….. πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης. Οι 

πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 

2. Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να 

λάβει προκαταβολή ύψους 20% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το 

ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών βάσει του άρθρου 84 του Ν 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995). 

Δύναται να καταβάλλεται και τμηματικά εφόσον κάτι ανάλογο 

προβλεφθεί στην σύμβαση. 
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Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και τον 

συμψηφισμό τους ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α 

122/2013) και στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

Η προκαταβολή χορηγείται έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 

αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και 

στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) 

ποσού που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής .  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την 

απόσβεση της προκαταβολής που γίνεται με παρακράτηση από κάθε 

πληρωμή ανάλογου  ποσοστού. Η εγγυητική επιστολή μπορεί να 

μειώνεται ανάλογα με τη μείωση της προκαταβολής. Οι μειώσεις αυτές 

θα γίνουν σταδιακά μέχρι και την τελική εξόφληση.  

Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται 

τμηματικά μετά την πραγματοποίηση των ενεργειών βάσει του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και πληρωμών και 

κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων  

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων με το οποίο θα 

πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας.  

 

 

3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

4. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της 

εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια, 

αποδείξεις κλπ) και εγγράφων που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις. 

5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδόσει προσηκόντως και εμπρόθεσμα (σε σχέση με τη 

συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία παράδοσης) και σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας το σύνολο των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο από αυτήν και από κάθε δικαίωμά του εξ 

αυτής για το σύνολο του Έργου. 
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2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από 

μέρους του υπέρβασης της προθεσμίας υποβολής των συμβατικών του Παραδοτέων 

ορίζεται σε 5% της συνολικής αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 

20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες 

μέχρις ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 

10% της συνολικής αξίας του έργου. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και 

τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή 

αναθεώρηση. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής. 

5. Οι ποινικές ρήτρες εισπράττονται με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Καταγγελία - Λύση της Σύμβασης 

 

1. 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 προσήκοντως 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, εκτός αυτών που προβλέπονται ρητά στην προσφορά του και  

(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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του  αρθρ. 6 

παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/07 

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, 
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(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. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης 

οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 

υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην 

παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο 

είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα 

παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την 

ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης 

πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα 

αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της 

σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο 

ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και 

υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Σύμβασης από την 

Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιoδήποτε λόγο. 

7. 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 9 - Έκπτωση Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εφόσον δεν 

προσήλθε για την υπογραφή της Σύμβασης, κατά τα παραπάνω καθώς και 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 
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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. 

2. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχεται η εξής συνέπεια: 

 Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο με το 10% της αξίας του μέρους του έργου 

για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν 

δυσμενώς την αξιοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή όλων των υπηρεσιών του έργου τότε 

το παραπάνω ποσοστό υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

Α) η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και 

προσηκόντως με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 

Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση 

επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - Ανωτέρα βία 

 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 

επαρκώς. 

2. 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 δέκα (10) 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 11 - Τροποποίηση σύμβασης 

 

1.  Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή 

των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και 

φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. 

2.  Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να 

συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για 

συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 

3. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς 

τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης 

γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης του ΕΠ Αλιείας και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. Σε  κάθε  περίπτωση το  συμβατικό  αντικείμενο  θα   

πρέπει  να διατηρείται αναλλοίωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 12 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 

1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς / διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την 

επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

 Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη 

και προς απόδειξη τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και 

βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε 

κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, το δε τρίτο με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής θα 

υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Για την Enterprise Greece     Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

 

 


