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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

 
 
                 

Mαρούσι,   31  /  5  / 2019 

                   Αρ. Πρωτ.:   2636 

 

 

  

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Παππάς Ευάγγελος 
Τηλέφωνο: 210-344 2527 
Φαξ: 210-344 2153 
e-mail: evpappas@minedu.gov.gr 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Στο Μαρούσι  σήμερα, 31/  5  / 2019, 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 Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ηλία Γεωργαντά  

και 

αφετέρου, της Αικατερίνης Δημοπούλου  του Φωτίου, που διαμένει στην Καλαμαριά , Γ. Ρίτσου 7 , 

Τ.Κ. 55132, με Α.Φ.Μ.044245295, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 292194  (αποκαλούμενη στη 

συνέχεια η Ανάδοχος) 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις, οι οποίες ορίζονται στην  υπ’ αριθμ. πρωτ. 2292/14-5-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο   "Τεχνική Υποστήριξη στην 

προετοιμασία αναγκαίων θεματικών όρων ΕΣΠΑ 2021-2027" και αναλυτικά : 

 

1.  Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις 

διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α΄52). 

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 Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α/16-12-

2015)και ισχύει.  
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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 κανόνες 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. Το με αρ. πρωτ. 33/05-01-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης της 

διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα 

Διαχειριστικής Επάρκειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, όπως ισχύει. 

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

και Υφυπουργών».  

7. Την αριθ. 159748/Υ1/25-8-2018 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 539 ΥΟΔΔ). 

8. Την με αριθμ. 40023/Υ1/18 (ΦΕΚ 867 Β/12-3-2018) Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή 

Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 

Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…”, 

9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/ 15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 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», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120  Α/29-5-2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

11. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε 

με την 120497/ΕΥΣΣΑ2403 (ΦΕΚ3943/τ.Β/9-11-2017) και ισχύει. 

12. Την με αρ. πρωτ. 17032/22.12.2017 Πρόσκληση (ΚΩΔ. ΤΒ02, Α/Α ΟΠΣ: 1285, έκδοση 5.0( 

ΑΔΑ:ΨΨΒΝ465ΧΙ8-Ι5Α)  για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 10, 11, 12, όπως ισχύει.  

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1802/27-3-2018(ΑΔΑ:6Ι68465ΧΙ8-3ΒΟ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ για την ένταξη της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ , Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει . 
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14. Την υπ΄αριθμ.2188/10-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ1Ο4653ΠΣ-Σ2Υ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 

θέμα : Α) Επικαιροποίηση στοιχείων νομικών και φυσικών προσώπων εγγεγραμμένων στον κατάλογο 

δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 10  παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677 Β΄) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 

ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»Β) Εγγραφή ενδιαφερομένων στον κατάλογο 

δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, 

για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020. 

15. Την με αρ. εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ 2150/9-5-2019 υπ΄αριθμ.πρωτ. 86/7-5-2019 Αιτιολογημένη 

Απόφαση για διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τις διατάξεις τoυ άρθρου 118 παρ.3 του 

ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 22 του ν.4441/2016 και του 

άρθρου 119 παρ.2 του ν. 4412/2016. 

16. Την με αριθμ.πρωτ.εισερχ.2313/15-5-2019 οικονομική προσφορά της Αικατερίνης 

Δημοπούλου του Φώτιου που ανέρχεται στο ποσό των 17.800,00 € άνευ ΦΠΑ , ήτοι 22.072,00€ με 

ΦΠΑ και διαβιβάστηκε με αριθμ.πρωτ.2353/17-5-2019  έγγραφο προς την Επιτροπή Διενέργειας και 

αξιολόγησης των προσφορών που αφορούν στην απευθείας ανάθεση για το σύνολο των αναθέσεων 

της Υπηρεσίας προϋπολογισμού έως 20.000€ άνευ ΦΠΑ. 

 17. Τα με αρ.πρωτ. εισερχομένων ΕΔ ΕΣΠΑ  2363/17-5-2019 Πρακτικό 1/17-5-2019 και με 

αριθμ.πρωτ. 2536/24-5-2019 Πρακτικό 2/24-5-2019 της  με αριθμ. πρωτ. 1707/08-05-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΜΨΡ4653ΠΣ-1ΙΚ) συσταθείσας Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στη 

διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το σύνολο των αναθέσεων προμηθειών-υπηρεσιών της 

Υπηρεσίας, προϋπολογισμού έως 20.000,00 € (άνευ ΦΠΑ). 

18.     Την υπ’ αριθ. πρωτ.2587/ 28-5-2019 (ΑΔΑ:6Ο434653ΠΣ-ΙΡ3 και ΑΔΑΜ:19AWRD005019472) : 

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης και  Έγκρισης των υπ΄αριθμ. 1/17-5-2019 και 2/24-5-2019 Πρακτικών 

της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης της προσφοράς που αφορά στην υπ΄αριθμ. 2292/14-5-2019 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο   

"Τεχνική Υποστήριξη στην προετοιμασία αναγκαίων θεματικών όρων ΕΣΠΑ 2021-2027",με την οποία 

αποφασίζεται η ανάθεση  της υλοποίησης της Πράξης  στην Αικατερίνη Δημοπούλου του Φωτίου. 

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

τον   Κωδικό ΣΑΕ: 2018ΣΕ34510084, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», στο πλαίσιο ενεργειών της 

Τεχνικής βοήθειας 

 

συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανάδοχος θα έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας και του 

ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο της προετοιμασίας  της νέας Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 στους τομείς 

Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Δια Βίου Μάθησης καθώς και της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης: 

•Για τη διαμόρφωση των «Αναγκαίων Θεματικών Όρων» της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 

στους παραπάνω τομείς κατά την διαπραγμάτευση με την Ε.Ε, καθώς στην προετοιμασία  κάλυψης 

των υποχρεώσεων του ΥΠΠΕΘ στους παραπάνω τομείς, που θα προκύψουν από την εφαρμογή των 

τελικών «Αναγκαίων Θεματικών Όρων» και θα αποτελούν προϋποθέσεις έναρξης υλοποίησης της 

νέας Προγραμματικής περιόδου 2021-2027.  

•Για την επεξεργασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του 

Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων (Reform Support Programme) με ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Ανάδοχος δεσμεύεται πως θα υλοποιήσει την Σύμβαση σύμφωνα την παρούσα, καθώς και :  

Υποχρεούται να εκπληρώσει όλους τους όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2292/14-5-2019 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο   "Τεχνική 

Υποστήριξη στην προετοιμασία αναγκαίων θεματικών όρων ΕΣΠΑ 2021-2027"και της με αριθμ.πρωτ. 

εισερχομένων στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ 2313/15-5-2019 οικονομικής προσφοράς της Αικατερίνης Δημοπούλου 

του Φώτιου. 

 Σε περίπτωση ασυμφωνίας της προσφοράς με την Πρόσκληση, υπερισχύει η υπ’αριθμ.πρωτ. 

2292/14-5-2019  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Επίσης η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με κάθε απαίτηση ή υπόδειξη της Ε.Δ. 

ΕΣΠΑ κατά την εκτέλεση του έργου της, στο πλαίσιο της τήρησης των κανονισμών δημοσιότητας που 

διέπουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Σ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της . 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν Διμηνιαίες Εκθέσεις αναφοράς που αφορούν στην Τεχνική 

Υποστήριξη στην προετοιμασία αναγκαίων θεματικών όρων ΕΣΠΑ 2021-2027 ως εξής: 

  1η Έκθεση αναφοράς στο τέλος του  1ου διμήνου 

  2η  Έκθεση αναφοράς στο τέλος του 2ου διμήνου 

  3η  Έκθεση αναφοράς στο τέλος του 3ου διμήνου 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης δεν θα υπερβεί το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (17.800,00€) άνευ ΦΠΑ , ήτοι είκοσι δύο χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ 

(22.072,00 €) με ΦΠΑ . 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή της Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς 

καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως  φορολογικών και άλλων  επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

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

2018ΣΕ34510084, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», στο πλαίσιο ενεργειών της Τεχνικής βοήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως εξής: 

Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που κάθε μια αντιστοιχεί στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων 

πενήντα ευρώ (5.950,00 €) άνευ ΦΠΑ , ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 

οκτώ ευρώ (7.378,00 €) με ΦΠΑ, μετά την παραλαβή κάθε μιας από τις δύο πρώτες Εκθέσεις 

Αναφοράς, καθώς και μία (1) δόση που αντιστοιχεί στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 

(5.900,00 €) άνευ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι ευρώ (7.316,00 €) με 

ΦΠΑ, με την παραλαβή της τρίτης Έκθεσης Αναφοράς, κατόπιν εγκρίσεως από την Αναθέτουσα Αρχή 

του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο. 

Κατά την πληρωμή της Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις 

φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα της χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επιπροσθέτως, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

Τα ποσά των κρατήσεων παρακρατούνται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της κάθε Αρχής και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση των οποίων γίνεται 

από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται 
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θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης. 

Σημειώνεται ότι η Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 

υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει την Ανάδοχο. 

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 εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων:  

 

Ειδικός Λογαριασμός /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 

χωρίς έγκριση, αλλά με προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση 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 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 

προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, οι υπεργολάβοι της και 

κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από την 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον. 

2. Η Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση της παρούσας η Αναθέτουσα Αρχή ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα 

οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της 

σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των 

υπό προμήθεια αγαθών της Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των αγαθών που δημιουργεί και 

παραδίδει η Ανάδοχος ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από την παραπάνω 

στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην 

παρούσα, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους. 

2. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 

πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από την Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι εμπιστευτικά 

και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την 

εκτέλεση της σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Η 

Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να 

τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές της δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή 

άλλες μεταβολές της προμήθειας και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές 

επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα 

ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους 

λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα 

ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

4. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί της προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες την Ανάδοχο, η οποία 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, 

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, η Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα 

κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 

Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 

αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 

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 τη 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

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 την 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 11 

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

επαγγέλματός της, 

V. Εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά της Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 

4412/2016 ή αποκλειστεί από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

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 

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 12 

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 
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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. 

Στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν ως έχουν όλα τα άρθρα της σχετικής Πρόσκλησης. 

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

σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, 

Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ένα (1) έλαβε η Ανάδοχος. 

   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

             Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ  
                                                                                                           
                                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                     

 

 

                                                                                                                  ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

 




