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Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου “InClust” “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLKTRADITION”,

το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-
2020”

Στην Άρτα σήμερα την 2 Ιουλίου 2018, μεταξύ:

Αφενός

Του Φορέα με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας» (στο εξής καλουμένο
‘’ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ’) που εδρεύει στην Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132 ΑΡΤΑ με ΑΦΜ: 997683223
ΔΟΥ: Άρτας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ Γκολομάζο Ιωάννη, Πρόεδρο αυτής,

Αφετέρου

Του κου Λεωνίδα Τσουμάνη, κάτοικος Άρτας, οδός Παρηγορητρίας, αρ. 35, με Α.Φ.Μ. 062835961, Δ.Ο.Υ
Άρτας και θα αποκαλείται στο παρόν με τον όρο «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ»

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:

1. Προοίμιο

Ο Εργοδότης είναι επικεφαλής εταίρος του έργου InClust” «ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ CLUSTERS &
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
& ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»  (Αριθ. έργου : < A2 – 2.2 - 6 >), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος είναι η
Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (JS/MA) - Interreg IPA CBC
Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία σε τοπικό επίπεδο
ενός  Συνεργατικού Σχηματισμού αλλά και μιας Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του
Τουρισμού/Πολιτισμού αλλά και της Λαϊκής Παράδοσης.

Στο  έργο “InClust” συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

1. Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

3. Auleda - Local Economic Development Agency

4. Δήμος Κορυτσάς

5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες.

Η έναρξη και λήξη κάθε πακέτου εργασίας έχει ως εξής:

Α/Α Τίτλος πακέτου εργασίας Έναρξη Λήξη

1 Διοίκηση έργου 30/1/2018 29/1/2020

2 Προβολή και Δημοσιότητα 1/3/2018 29/1/2020

3 Μελέτες και Έρευνες 2/4/2018 29/1/2020

4 Δικτύωση 1/12/2019 29/1/2020

5 Συνεργατικοί σχηματισμοί-clusters 2/7/2018 29/1/2020

6 Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του
Τουρισμού/Πολιτισμού και της Παράδοσης

3/7/2018 29/1/2020

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων και σύμφωνα με την υπ’αριθ. Νο5/25-04-2018
θέμα 2ο  απόφαση Δ.Σ. του Εργοδότη, ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη
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εμπειρία σε συναφή έργα και τεχνογνωσία (βλ. σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αναλαμβάνει
μέσω της παρούσας σύμβασης το ρόλο του Συμβούλου Επιχειρήσεων (consultant) 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 του Συμφωνητικού

Στο πλαίσιο της έργου που θα υλοποιήσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ αναλαμβάνει το παρακάτω
φυσικό αντικείμενο:

Πακέτα Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή των πακέτων εργασίας

WP 3- Μελέτες και Έρευνες

Παραδοτέο 3.1.1
Χαρτογράφηση σε τοπικό
επίπεδο για τους
ωφελούμενους

Αρχικά θα χαρτογραφηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή μέσα από ένα
ευέλικτο συντονιστικό μηχανισμό που θα συνδέει διαφορετικούς και
συμπληρωματικούς εταίρους και φορείς με σκοπό την γεφύρωση και ενίσχυση των
υπαρχόντων υποδομών και δραστηριοτήτων από:

è θεσμικούς φορείς
è Ιδιωτικές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις του κλάδου,
è μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου,
è φορείς τυπικής και άτυπης επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Η δράση περιλαμβάνει
· Σχεδιασμό προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη φάση

χαρτογράφησης στην Ελλάδα (συνεργασία με τον PB4)
· Στοιχεία συλλογής για τους υπάρχοντες συντελεστές στον τομέα δημιουργικής

και πολιτιστικής βιομηχανίας (Άρτα)
· Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας offline και online βάσης δεδομένων

(Περιλαμβάνει και την ενημέρωση του περιεχομένου)
· Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συμμετοχή ωφελούμενων (Άρτα)
· Λειτουργία γραφείου υποστήριξης για πιθανούς ωφελούμενους
· Συνεντεύξεις / τεχνικές συναντήσεις με πιθανούς ωφελούμενους στην Άρτα
· Στοχευμένες επισκέψεις σε πιθανούς ωφελούμενους  στην Άρτα

Παραδοτέο 3.1.3

Δημιουργία ενιαίας ατζέντας
δράσεων και εκδηλώσεων με
κοινή στόχευση και κοινή
εικόνα για την περιοχή της
Άρτας

Το στέλεχος θα συγκεντρώσει τις διάσπαρτες δράσεις και εκδηλώσεις σε μια ενιαία
ατζέντα έτσι ώστε να οργανώσει έναν βασικό πυρήνα εκδηλώσεων με στόχο τη
δημιουργία:

è οικονομιών κλίμακας και συνεργιών για την υποστήριξη τους,
è νέων κεντρικών διοργανώσεων που θα επιτρέψουν την προβολή τους

όπως π.χ. ετησία φεστιβάλ ή εκθέσεις.
Οι υπάρχουσες εκδηλώσεις /  δραστηριότητες και αυτές που θα δημιουργηθούν,  θα
αναπτυχθούν γύρω από ένα τρίπτυχο με γνώμονα την υποστήριξη και την ανάπτυξη
τους σε περιφερειακή,  εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια,  προσφέροντας επίσης τη
δυνατότητα σε ενδιαφερομένους φορείς και απλούς πολίτες:

è Να έρθουν να παρακολουθήσουν δράσεις ως επισκέπτες
è Να συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων
è Να συνεργαστούν για την δημιουργία δράσεων
è Να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινωνικών

επιχειρήσεων
Ειδικότερα οι εργασίες που αναλαμβάνει το Στέλεχος περιλαμβάνουν:
· Κατάρτιση ενός ενιαίου καλλιτεχνικού προγράμματος χρονικά και θεματικά

των κατ’ έτος εκδηλώσεων  της περιοχής
· Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις για το συντονισμό των ωφελούμενων, την

προώθηση της συνεργασίας και την μεταφορά τεχνογνωσίας
· Κατάρτιση προτάσεων, εισηγήσεων και σχεδίων για συντονισμό δράσεων σε

τοπικό επίπεδο και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας
· Προτάσεις για δημιουργία νέων γεγονότων και ενοποίηση υπαρχουσών

WP 6 – Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού/Πολιτισμού και της Παράδοσης

Παραδοτέο 6.1.1 Σύσταση και λειτουργία Toστέλεχος θα αναλάβει τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας με φυσική παρουσία για
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θερμοκοιτίδας/συνεργατικού
χώρου στην Άρτα.

15  μήνες,  και θα υποστηρίζει τον εταίρο ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3  στην παροχή των
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Το φυσικό πρόσωπο θα υλοποιήσει το Έργο στις εγκαταστάσεις του Εργοδότη 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
ΕΡΓΟΔΟΤΗ και της Διαχειριστικής Αρχής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόν.

3. Παραδοτέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η παρακολούθηση του έργου θα παρέχει ο «ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ»  θα γίνεται βάσει μηνιαίων υπολογιστικών φύλλων
χρονοχρέωσης (timesheets).

 Η παράδοση των παραδοτέων, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Παραδοτέο 3.1.1
Χαρτογράφηση σε τοπικό
επίπεδο για τους
ωφελούμενους

Αρχικά θα χαρτογραφηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή μέσα από ένα
ευέλικτο συντονιστικό μηχανισμό που θα συνδέει διαφορετικούς και
συμπληρωματικούς εταίρους και φορείς με σκοπό την γεφύρωση και ενίσχυση των
υπαρχόντων υποδομών και δραστηριοτήτων από:

è θεσμικούς φορείς
è Ιδιωτικές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις του κλάδου,
è μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου,
è φορείς τυπικής και άτυπης επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Η δράση περιλαμβάνει
· Σχεδιασμό προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη φάση

χαρτογράφησης στην Ελλάδα (συνεργασία με τον PB4)
· Στοιχεία συλλογής για τους υπάρχοντες συντελεστές στον τομέα δημιουργικής

και πολιτιστικής βιομηχανίας (Άρτα)
· Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας offline και online βάσης δεδομένων

(Περιλαμβάνει και την ενημέρωση του περιεχομένου)
· Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συμμετοχή ωφελούμενων (Άρτα)
· Λειτουργία γραφείου υποστήριξης για πιθανούς ωφελούμενους
· Συνεντεύξεις / τεχνικές συναντήσεις με πιθανούς ωφελούμενους στην Άρτα
· Στοχευμένες επισκέψεις σε πιθανούς ωφελούμενους  στην Άρτα

Παραδοτέο 3.1.3

Δημιουργία ενιαίας ατζέντας
δράσεων και εκδηλώσεων με
κοινή στόχευση και κοινή
εικόνα για την περιοχή της
Άρτας

Το στέλεχος θα συγκεντρώσει τις διάσπαρτες δράσεις και εκδηλώσεις σε μια ενιαία
ατζέντα έτσι ώστε να οργανώσει έναν βασικό πυρήνα εκδηλώσεων με στόχο τη
δημιουργία:

è οικονομιών κλίμακας και συνεργιών για την υποστήριξη τους,
è νέων κεντρικών διοργανώσεων που θα επιτρέψουν την προβολή τους

όπως π.χ. ετησία φεστιβάλ ή εκθέσεις.
Οι υπάρχουσες εκδηλώσεις /  δραστηριότητες και αυτές που θα δημιουργηθούν,  θα
αναπτυχθούν γύρω από ένα τρίπτυχο με γνώμονα την υποστήριξη και την ανάπτυξη
τους σε περιφερειακή,  εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια,  προσφέροντας επίσης τη
δυνατότητα σε ενδιαφερομένους φορείς και απλούς πολίτες:

è Να έρθουν να παρακολουθήσουν δράσεις ως επισκέπτες
è Να συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων
è Να συνεργαστούν για την δημιουργία δράσεων
è Να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινωνικών

επιχειρήσεων
Ειδικότερα οι εργασίες που αναλαμβάνει το Στέλεχος περιλαμβάνουν:
· Κατάρτιση ενός ενιαίου καλλιτεχνικού προγράμματος χρονικά και θεματικά

των κατ’ έτος εκδηλώσεων  της περιοχής
· Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις για το συντονισμό των ωφελούμενων, την

προώθηση της συνεργασίας και την μεταφορά τεχνογνωσίας
· Κατάρτιση προτάσεων, εισηγήσεων και σχεδίων για συντονισμό δράσεων σε

τοπικό επίπεδο και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας
· Προτάσεις για δημιουργία νέων γεγονότων και ενοποίηση υπαρχουσών
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Παραδοτέο 6.1.1
Σύσταση και λειτουργία
θερμοκοιτίδας/συνεργατικού
χώρου στην Άρτα.

Toστέλεχος θα αναλάβει τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας με φυσική παρουσία για
15  μήνες,  και θα υποστηρίζει τον εταίρο ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3  στην παροχή των
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

θα πραγματοποιηθεί 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 του ως προς την αποδοχή του. 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 αναιτιολόγητη (και όχι η φυσική αδυναμία)
μη χορήγηση από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ, των αναγκαίων στοιχείων που διαθέτει ή δύναται
μόνο 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 θα καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση της υποχρέωσης του
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ,  δίνει το δικαίωμα στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και να
αξιώσει την αμοιβή του για τα μέχρι τη στιγμή εκείνη παραδοτέα εργα (Π.Π.Π.).

· Εκαστος των συμβαλλομένων μερών θα συνεργαστεί κατά αποκλειστικότητα με τον 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 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ανέρχεται σε 3.440 ανθρωποώρες η οποία θα ξεκινά από την
υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση
παράτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, χωρίς όμως να προβλέπεται δυνατότητα αύξησης του οικονομικού
αντικειμένου.

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 την Σύμπραξη των Εταίρων του έργου και το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

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.

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

6. Οικονομικοί Όροι

Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει το στέλεχος ανέρχεται σε σαράντα
χιλιάδες ευρώ (40.000 €) 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 τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ στον
ασφαλιστικό φορέα και όχι από την Εργοδότη.

Η συνολική αμοιβή του Εργολήπτη κατανέμεται ως εξής:

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Συνολική αμοιβή
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Παραδοτέο 3.1.1
Χαρτογράφηση σε τοπικό επίπεδο για τους

ωφελούμενους 10.000,00 €

Παραδοτέο 3.1.3

Δημιουργία ενιαίας ατζέντας δράσεων και
εκδηλώσεων με κοινή στόχευση και κοινή

εικόνα για την περιοχή της Άρτας 5.000,00 €

Παραδοτέο 6.1.1
Σύσταση και λειτουργία

θερμοκοιτίδας/συνεργατικού χώρου στην
Άρτα.

25.000,00 €

Σύνολο 40.000,00 €

Οι καταβολές των χρημάτων στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα γίνουν ως εξής:

1. Πρώτη δόση ύψους 3.000,00 € ευρώ μετά την έναρξη φάσης της χαρτογράφησης και της
παράδοσης των προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη φάση χαρτογράφησης στην Ελλάδα

2. Δεύτερη δόση ύψους 6.500,00 € ευρώ μετά την παράδοση της πρώτης έκδοσης offline και online
βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει την Χαρτογράφηση σε τοπικό επίπεδο για τους
ωφελούμενους

3. Τρίτη δόση ύψους 5.000,00 € ευρώ μετά την παράδοση του Παραδοτέου 3.1.3

4. Τέταρτη δόση ύψους 8.000,00 € μετά την έναρξη λειτουργίας της θερμοκοιτίδας

5. Πέμπτη δόση ύψους 12.000,00 € μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών συμβουλευτικής προς τους
ωφελούμενους που θα φιλοξενηθούν στη θερμοκοιτίδα

6. Έκτη δόση ύψους 5.500,00 € μετά την υποβολή της τελική έκθεσης υλοποίησης του έργου

Ενδέχεται, σε περίπτωση μη επαρκούς διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του έργου που θα τηρεί ο
Εργοδότης, οι πληρωμές να γίνονται αμέσως μετά την καταβολή χρημάτων από την Αρχή Πληρωμής του
έργου στον Εργοδότη και εφόσον βέβαια έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία παράδοσης-παραλαβής
που αφορά στην εκάστοτε δόση και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ένταξης στον
προυπολογισμό της κάθε δόσης. 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 από μέρους του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ μετακινήσεις (ταξίδια)
για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις των εταίρων του έργου. Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση, το
ύψος των οποίων προβλέπεται και περιγράφεται αναλυτικά στον εγκεκριμένο πίνακα προυπολογισμού του
έργου (SoBCI) και αφορούν στις μετακινήσεις από την έδρα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Αρτα). Οι δαπάνες αυτές δεν
συμπεριλαμβάνονται στην συμβατική αμοιβή του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ και τα αντίστοιχα παραστατικά θα πληρωθούν
από τον ειδικό λογαριασμό του έργου.

Η αμοιβή του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ  για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, είναι επιλέξιμη από
το ως άνω έργο και σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης (subsidy contract) μεταξύ του
Εργοδότη και της Διαχειριστικής Αρχής, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν θα έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα (και σε καμιά περίπτωση
για λόγους που αφορούν στην ΔΑ ή λόγους ανωτέρας βιας) 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 στα μέχρι τότε ολοκληρωμένα παραδοτέα εργα, τα οποία θα έχουν παραδοθεί στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ
από τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ με ΠΠΠ, μέχρι τη χρονική στιγμή της σχετικής γνωστοποίησης στον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ. Για τις
τυχόν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για τρέχοντα προς παράδοση-μη ολοκληρωμένα στάδια του έργου ο
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ έχει δικαίωμα να απαιτήσει την σχετική αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, η οποία δεν θα
είναι η προβλεπόμενη του ολοκληρωμένου παραδοτέου έργου αλλά θα καθοριστεί εκτιμωμένων και
υπολογιζομένων  των παρασχεθεισών υπηρεσιών, κατόπιν αναλυτικής περιγραφής αυτών και εφόσον θα
συνοδεύονται από τα σχετικα παραστατικα.

Συμφωνείται ότι σε περίπτωση περικοπής μέρους της χρηματοδότησης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ από την ΔΑ, τότε η
συμβατική αμοιβή του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ θα μεταβληθεί αναλογικά κατά το ποσοστό μείωσης της χρηματοδότησης. Η
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εν λόγω μείωση θα αφορά στα κατά το χρόνο της περικοπής της χρηματοδότησης μη παραδοτέα στάδια του έργου
καθώς και στα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και η αμοιβή του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ θα καθοριστεί με νέα
συμφωνία. Στην περίπτωση περικοπής του συνόλου της χρηματοδότησης χωρίς υπαιτιότητα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ,
αυτός δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ από ίδια κεφάλαια.

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 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ με 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.
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11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ και από την ελληνική νομοθεσία.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από το συμφωνητικό αυτό θα ρυθμίζεται από τα
εδρεύοντα στην περιφέρεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Αρτα) πολιτικά, διοικητικά και ποινικά 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

Λεωνίδας Τσουμάνης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Γκολομάζος Ιωάννης


