
Παράρτημα Δ : Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

Στην Αθήνα σήμερα την ………………………………..1: 
 
Α. Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
, ΑΜΚΕ που εδρεύει στην οδό Κυρρήστου 12, 105 56 Αθήνα (ΑΦΜ 097813422, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών), όπως 
νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλο, καλούμενου εφεξής «Αναθέτων 
φορέας»,   
Και  
Β. Η εταιρεία με την επωνυμία «…………», και Δ.Τ. «………..» που εδρεύει στην οδό ………….., (Τ.Κ.) ……… 
(Περιοχή) ……………., με ΑΦΜ ……….., Δ.Ο.Υ. ………………….., και όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον/την 
κ./κα ……….…………., καλούμενης εφεξής «Ανάδοχος»,  
 
αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους : α) την προσφορά του αναδόχου, β) τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, 
γ) την απόφαση ανάθεσης με Αρ. ….  συμφώνησαν  και έκαναν αποδεκτά τα κάτωθι: 
 
Άρθρο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης. Η εν λόγω σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του 
έργου/προγράμματος με τίτλο: «…………» και η υλοποίησή της θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που δημοσιεύθηκαν, την Προσφορά του Αναδόχου και όσο προβλέπονται από 
τους όρους υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και όσα προβλέπονται στην παρούσα 
Σύμβαση.  
 
Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, σύμφωνα με την προσφορά του, να παράσχει  στον 
Αναθέτοντα Φορεά τα αναφερόμενα στον Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται ως 
Παράρτημα 1 και συνοπτικά στην συνέχεια: 

  Ποσό Χωρίς ΦΠΑ  
1 Τμήμα Α  
2 Τμήμα Β   
3 Τμήμα Γ  
.. ……..  
 Συνολικό ποσό  Προσφοράς Α+Β+Γ+… (χωρίς ΦΠΑ)  
 ΦΠΑ  
 Τελικό Ποσό Προσφοράς με ΦΠΑ   

 
 
Άρθρο 2. Υποχρεώσεις Αναδόχου.  
 
2.1. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 
2.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα 
δικαιώματά του, που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε 

 
1 Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.  



νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνει με την παρούσα, με την προϋπόθεση ότι θα γνωστοποιηθεί στον Αναθέτοντα Φορέα και 
θα λάβει την σχετική έγκριση από αυτήν εγγράφως.  
2.3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε απαίτηση τρίτων από την παροχή των 
υπηρεσιών, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών  εμπορικών σημάτων εκ μέρους η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή 
την Προσφορά.  
 
Άρθρο 3. Τίμημα. Το τίμημα του Ανάδοχου για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των ……………. (   ) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α ……., ήτοι στο συνολικό ποσό των  ……………. (   ) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου κάθε νόμιμου φόρου.  
 
Άρθρο 4. Τρόπος Πληρωμής. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα 
με την χρηματορροή του Έργου. Η πληρωμή πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του τμήματος 
ή του συνόλου της συμβατικής αξίας του παραληφθέντος συμβατικού αντικειμένου και την έκδοση του 
σχετικού παραστατικού (Τ.Π.Υ) , και του σχετικού Πρακτικού  καλή εκτέλεσης /παραλαβής των 
υπηρεσιών για το τμήμα που αφορά η πληρωμή.  Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
 
Άρθρο 5. Διάρκεια της Σύμβασης, Χρόνος και Τόπος Παράδοσης και Παραλαβής. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται έως …………………(ημερομηνία/μήνες/ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην παράδοση του τμήματος  ή του συνόλου της συμβατικής 
ποσότητας των ειδών/υπηρεσιών εντός των  οριζομένων κάθε φορά προθεσμιών στους χώρους της 
Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στ..…………. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της παραλαβής θα γίνει με 
ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος. Το σύνολο των Παραδοτέων της παρούσας Σύμβασης, αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία θα έχει το πλήρες δικαίωμα χρήσης τους μετά την οριστική παραλαβή τους.  
 Για την παράταση της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 206 
και 217 του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 6. Μη τήρηση των όρων της παρούσας από τον Ανάδοχο.  
Σε περίπτωση όπου τα είδη/οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τις 
προδιαγραφές και τους όρους που ετέθησαν στην προσφορά του αναδόχου, την απόφαση απευθείας 
ανάθεσης και την παρούσα σύμβαση ή τα είδη/παρεχόμενες υπηρεσίες παραδοθούν/παρασχεθούν 
εκπροθέσμως από υπαιτιότητα του αναδόχου ο Αναθέτων Φορέας εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 
207 επ. του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.   
 
Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκομίσει στον Αναθέτοντα Φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 8. Ολοκλήρωση Εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 9. Τροποποίηση. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 



Άρθρο 10. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει  το άρθρο 133 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 11. Ρήτρα Εχεμύθειας – Εμπιστευτικότητας – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναθέτοντα Φορέα, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες. Ο Ανάδοχος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο και στο βαθμό 
που είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που καθορίζονται και συμφωνούνται στην κύρια 
σύμβαση. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα προβούν στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με διαρκή υποχρέωση εχεμύθειας, η οποία απορρέει 
είτε συμβατικά ή από καθήκον τους προβλεπόμενο από το Νόμο. Ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων Φορέας  είναι 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα2. 
 
Άρθρο 12.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση διαφοράς αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής 
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές ημέρες, 
μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον υπολογισμό των 
προθεσμιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται ο ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον Ανάδοχο 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 

Για τον Αναθέτοντα Φορέα    
 

 
 

 
2 Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα 
του MIO-ECSDE www.mio-ecsde.org  


