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ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στο Μαρούσι σήμερα 18 -08 -2017, ημέρα Παρασκευή , μεταξύ:  

Αφενός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, τομέα Παιδείας  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (εν συντομία Ε.Δ. ΕΣΠΑ  ή Αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα του  ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο 

και 

αφετέρου της Αικατερίνης  Δημοπούλου του Φώτιου, που διαμένει στην  Καλαμαριά ,                           

Γ. Ρίτσου 7 , Τ.Κ. 55132, με Α.Φ.Μ.044245295, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,  (αποκαλούμενη στη συνέχεια η 

Ανάδοχος) με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 292194  

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και την ΥΑ με αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β’/03-03-2017) 

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 

περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
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Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 3) 

του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015)και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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». 

4. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 

(ΦΕΚ/Β/1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων». 

5. Την υπ’αριθμ.πρωτ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».    

6. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

7. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 (ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) Κοινή Απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί 

διορισμού του Ι. Παντή ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/29-10-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/05-11-2015) Μεταβίβασης 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 

και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 

Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

197109/Α1/04-12-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/τ.Β’/09-12-2015). 

9. την υπ’ αριθμ.πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 (ΦΕΚ 277/ΥΟΔΔ/13-06-2017) Απόφαση 

«Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων». 

10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 114351/Α1/06-07-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2381/Β’/12-07-2017) ΥΑ περί 

Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή 

Υφυπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων». 

11. Την υπ’αριθμ 3081/4-8-2017.αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή ΓΓ 
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12. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 3083/4-8-2017.Πρόσκληση . 

 

  13. Το γεγονός  ότι η  επιλογή του αναδόχου γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

μέσω του καταλόγου προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ,Τομέα 

Παιδείας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

N.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) και της ΥΑ με αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 

677/Β’/03-03-2017) «Διαδικασίες 

14. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 3088/4-8-2017 προσφορά της  Δημοπούλου  Αικατερίνης  του Φώτιου. 

 15. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας  μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών , του  περιεχομένου  της 

τεχνικής προσφοράς  καθώς  και  της  οικονομικής  προσφοράς  του υποψηφίου,  διαπίστωσε ότι  

πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές  της Πρόσκλησης, κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και 

υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».  

   16. Το γεγονός  ότι η δαπάνη θα καλυφθεί  από την Σ.Α. 3451 - Εκπαίδευση και συγκεκριμένα 

από τον   Κωδικό ΣΑΕ: 2016ΣΕ34510034, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000771 του ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020. 

17. Την υπ.αριθμ. 3168/14-08-2017 Απόφαση Ανάθεσης με ΑΔΑΜ :17AWRD001819100 2017-08-

14. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης η Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υποστήριξης ως 

Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας και πιο 

συγκεκριμένα: 

 

1.Στον προγραμματισμό, στην εξειδίκευση, και στην προετοιμασία για την υλοποίηση έργων ή 

δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014−2020. 

 

2. Στην απαραίτητη συνεργασία  με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς 

εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και 

ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τομέα 

Παιδείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020. 
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3. Στη διατύπωση προτάσεων και στην  εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών 

στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας, καθώς και στην 

τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. 

 

4. Στη διατύπωση προτάσεων και  στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις 

που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα 

Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη 

Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020. 

 

5. Στο σχεδιασμό των προδιαγραφών, των απαιτήσεων ωρίμανσης και των χρονοδιαγραμμάτων 

ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων που προωθούνται 

προς υλοποίηση στον Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020.σχετικής χρηματοδοτικής 

πηγής ΕΣΠΑ σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του  κάθε μέσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει όλους τους όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3083/04-08-2017 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ  3088/4-

8-2017 προσφορά της  Δημοπούλου Αικατερίνης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της προσφοράς με την 

Πρόσκληση, υπερισχύει η υπ’αριθμ.πρωτ. 3083/04-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος . 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σε τέσσερις (4) μήνες από την 

υπογραφή της Σύμβασης τα  παραδοτέα του έργου  που θα αποτελούνται από τα εξής: 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν: 

 •  Πρόταση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση       και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη λήξη του 1ου μήνα από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

•  1η Έκθεση  υποστήριξης της εφαρμογής της αναθεώρησης του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη λήξη του 2ου μήνα από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 
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•  2η Έκθεση υποστήριξης της εφαρμογής της αναθεώρησης του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»  με τη λήξη του 3ου μήνα από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

 •  3η Έκθεση υποστήριξης της εφαρμογής της αναθεώρησης του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»  με τη λήξη του 4ου μήνα από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της (χρονική διάρκεια 

υλοποίησης 4 μήνες και  μέχρι την οριστική παραλαβή 5 μήνες ). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό  των  των 18.800€ (δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) 

μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 23.312€ (είκοσι τριών 

χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ(24%). 

  

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης 

αιτίας. 

 Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λ.π. που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του 

Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος 

εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Τις 

περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως την ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος 

ως τις τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Το χρονοδιάγραμμα τις Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα της αναδόχου και 

σύμφωνη γνώμη τις Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

 

 H δαπάνη θα καλυφθεί  από την Σ.Α. 3451 - Εκπαίδευση και συγκεκριμένα από τον Κωδικό ΣΑΕ: 

2016ΣΕ34510034, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ ,Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000771 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως εξής:  

• Το 60% του συμβατικού τιμήματος ήτοι 11.280 € μετά την παραλαβή της Πρότασης αναθεώρησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση 2014-2020».  

• Το υπόλοιπο 40% του συμβατικού τιμήματος ήτοι 7.520 € σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ποσού 

2.506.67 € κάθε μιας μετά την παραλαβή κάθε Έκθεσης, από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, 

αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επισημαίνεται ότι η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει  από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της.  

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων: 

Ειδικός Λογαριασμός-Μονάδα Δ’ /Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Δημόσιο 

Α. Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 - Μαρούσι 

ΑΦΜ : 090051291  ΔΟΥ: Αμαρουσίου 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, η Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει με 

προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε 

Τράπεζα της επιλογής της  που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως και με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει, θα 

εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου όπως αυτό προδιαγράφεται αναλυτικά στην παρούσα σύμβαση. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του 

Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος 

εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις 
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περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως την ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος 

ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα της αναδόχου και 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 

θεωρούνται για τον Ανάδοχο, όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 

δραστηριότητας και ελέγχου της  Αναδόχου. 

Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε γεγονός που 

εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Ε.Δ. ΕΣΠΑ , 

τους σχετικούς λόγους και περιστατικά όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων 

αυτής από την Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

I. Η Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

II. Η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

III. Η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών της στοιχείων, 

IV. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός της, 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για την Ανάδοχο από τον 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 

την Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με τη λύση της Σύμβασης, η Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε 
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εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης υποχρεώσεώς της που πηγάζει από τη Σύμβαση, 

πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  τη 

Σύμβαση προς την Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και ερμηνεύεται 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και 

οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτή θα επιλύεται από τα 

καθ' ύληv αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

Τέλος, η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε πέντε (05) πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (04) κατατέθηκαν στην 

Αναθέτουσα Αρχή – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

τομέα Παιδείας και ένα (01) πρωτότυπο αντίτυπο έλαβε η Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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