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Α.Π. 7/2023 
 

Στην Αλεξανδρούπολη   σήμερα   09/02/2023   στα   γραφεία   του   Αναπτυξιακού   Οργανισμού 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 

1. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ο   οποίος εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη ,οδός Μαζαράκη 9 

, ΤΚ 68100 με Α.Φ.Μ . 801713061, Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης , όπως εκπροσωπείται από κοινού 

από τον Ιωάννη Ζαμπούκη με ΑΔΤ ΑΗ 914957, ΑΦΜ: 038385644 και την Παρασκευή Τατούλη 

με ΑΔΤ ΑΙ781308 , ΑΦΜ 106175625 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 01/ 31-12-2021 Συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρακτικά της υπ’ αριθμ.1/2021 

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως, εφεξής καλούμενος η «Εταιρεία» και, 
 

2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ « ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε», με ΑΦΜ 099172277 και με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 029150314000, 

εφεξής καλούμενος ως Αντισυμβαλλόμενος 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3613/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 

5. Την υπ’ αριθμ. 02/21.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α. , με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022. 

 

6. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2022 ποσού 20.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) για την παροχή υπηρεσιών Ανάθεση υπηρεσίας για την 

προβολή του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης με τιτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για 

την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες 

Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης 

περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης» και ειδικότερα: 1 ον) Αναπλάσεις στα 

τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. 

στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. πέριξ της 

Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv.στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου 

υπαίθριου θεάτρου 2 ον) Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού i. Κατασκευή νέου κτιρίου στην 

θέση της «Αποθήκης 5» για πολιτιστικές δραστηριότητες και ii. Εκσυγχρονισμός του 

υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου 

Χώρου». 
 

7. Το υπ’ αριθμ. 14/23.11.2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α. , με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσίας για το «Έργο». 

ΑΔΑ: 6ΒΤΥ46Ν48Η-054



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

2 

 

 

8. Το υπ’ αριθμ. 1/31.12.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α. , με το οποίο παρασχέθηκαν οι σχετικές 

εξουσιοδοτήσεις. 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 02/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24/23.03.2022 εγγραφή της εταιρείας «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε» στο μητρώο 

συνεργατών του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

11. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε» με αριθμ. πρωτ. 02/07-02- 

2023 

12. Το υπ’ αριθμ. 15/09-02-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ., με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψη 

της σύμβασης του «Έργου» με την «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε». 
 

Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (άρθρο 118, παρ. 1 του 

ν.4412/2016 /ΦΕΚ Α' 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ανάθεση υπηρεσίας για την προβολή του έργου στο 
πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
Παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις 
γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της 
Πόλης περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης» και ειδικότερα: 1 ον) Αναπλάσεις στα 
τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην 
Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. πέριξ της Ζαρίφειου 
Ακαδημίας και iv.στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου 2 ον) 
Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού i. Κατασκευή νέου κτιρίου στην θέση της «Αποθήκης 5» για 
πολιτιστικές δραστηριότητες και ii. Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με 
στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου». 

 
Παραδοτέο ορίζεται: 
• δύο αντίγραφα έντυπου και επεξεργάσιμου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή των συλλεχθέντων 
στοιχείων προκειμένου να προβεί η αρμόδια υπηρεσία στην αξιολόγηση τους. 
• Επιπρόσθετα αντίγραφα έντυπου υλικού των συλλεχθέντων στοιχείων με τυχόν διορθώσεις που θα 
υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση σε όσα απαιτηθούν με ανώτερο αριθμό τα τρία. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΙΜΗΜΑ 
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2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υπηρεσία, σύμφωνα με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά που 

αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου. 

2.2. Ως τίμημα, για την παροχή της υπηρεσίας , η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το ποσό 

των 20.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2.3. Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 

2.4. Το ως άνω τίμημα παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας, μη 

υποκείμενο σε οποιαδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και εν γένει 

σε μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον 

κίνδυνο πάσης φύσεως ανατιμήσεων ακόμη και αν οφείλονται σε απρόοπτη μεταβολή 

συνθηκών. 
 

2.5. Τιμολόγηση των υπηρεσιών 
Η υπηρεσία θα παραδοθεί σε ένα παραδοτέο βάσει των όσων περιγράφονται στο έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών και στην προσφορά του Αναδόχου έως και 5 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η αξία της υπηρεσίας ανέρχεται σε 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι σε σύνολο 24.800,00 €. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

 

 ΧΡΟΝΟΣ , ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

3.1. Ο χρόνος παράδοσης και η ανατιθέμενη υπηρεσία θα είναι εντός 3 μήνες από την επομένη 

της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. 
 

3.2. Ως τόπος παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων της παρούσας ορίζονται οι 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, Μαζαράκη 9, 68131. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

4.1. Το ειδικό αντικείμενο του «Αντισυμβαλλόμενου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού 

Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις 

παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης» και 

ειδικότερα: 1 ον) Αναπλάσεις στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία 

μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό 

Νικομήδειας iii. πέριξ της Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv.στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη 

διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου 2 ον) Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού i. Κατασκευή νέου 

κτιρίου στην θέση της «Αποθήκης 5» για πολιτιστικές δραστηριότητες και ii. Εκσυγχρονισμός του 

υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση 

στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου», στην οποία 

συμμετέχει η Εταιρεία ως συμβαλλόμενος, αφορά στη συμβουλευτική και τεχνική 
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υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε πεδία που άπτονται 

του γνωστικού αντικειμένου του. 

 

4.2. Ειδικότερα, ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει τη «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 
συμβούλου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ανάθεσης υπηρεσίας για την προβολή του έργου 
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού 
με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες 
της Πόλης περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης» και ειδικότερα: 1 ον) Αναπλάσεις 
στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην 
Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. πέριξ της Ζαρίφειου 
Ακαδημίας και iv.στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου 2 ον) 
Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού i. Κατασκευή νέου κτιρίου στην θέση της «Αποθήκης 5» για 
πολιτιστικές δραστηριότητες και ii. Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με 
στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου»». 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Εταιρεία για την 

υλοποίηση του ως άνω αναφερόμενου έργου. 

 

Συγκεκριμένα, παροχή δεδομένων σχετικά με αυτά που περιγράφονται στην παρακάτω τεχνική 

περιγραφή του έργου: 

 

 
Τεχνική περιγραφή του έργου 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την προβολή του έργου της από 

31.03.2022 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης Ανάθεση Υπηρεσίας 

«Ωρίμανση για το έργο: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του 

παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης 

και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης» και ειδικότερα: 1ον) Αναπλάσεις στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την 

στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία 

μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. πέριξ της Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv.στο Πάρκο Προσκόπων με 

παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου 2ον) Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού i. 

Κατασκευή νέου κτιρίου στην θέση της «Αποθήκης 5» για πολιτιστικές δραστηριότητες και ii. 

Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης». 
 

Η παρούσα εργασία αφορά στην Ανάθεση Υπηρεσίας με αντικείμενο την προβολή του έργου 

«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού 

Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές 

λειτουργίες της Πόλης περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης» και ειδικότερα: 

1 ον) Αναπλάσεις στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις 

αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας 

iii. πέριξ της Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv.στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση 

νέου υπαίθριου θεάτρου 2 ον) Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού i. Κατασκευή νέου κτιρίου 
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στην θέση της «Αποθήκης 5» για πολιτιστικές δραστηριότητες και ii. Εκσυγχρονισμός του 

υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης». 
 

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της παραπάνω υπηρεσίας είναι: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

1. Δημιουργία βίντεο βάσης με την σημερινή κατάσταση στη ζώνη των έργων ανάπλασης και 

ακριβή ψηφιακή καταγραφή της διαδρομής της κάμερας. 

2. Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου για το σύνολο των έργων ανάπλασης. 

3. Δημιουργία βίντεο με φωτορεαλιστική λήψη των έργων ανάπλασης σε διαδρομή κάμερας 

ακριβώς ίδιας με αυτή που έκανε η κάμερα στο βίντεο βάσης. 

4. Σύνθεση των δυο βίντεο για την δημιουργία του τελικού διάρκειας περίπου 2 λεπτών που 

θα εμφανίζει φωτορεαλιστικα της τελική κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά την 

κατασκευή των έργων ανάπλασης. 
 

4.3. Το ειδικό αντικείμενο του «Αντισυμβαλλόμενου» θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί μετά 

την έγκρισή των παραδοτέων στοιχείων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» μέσω βεβαίωσης ορθής 

εκτέλεσης και την έγκριση των υπηρεσιών του «Αντισυμβαλλόμενου» από την επιτροπή 

παρακολούθησης. 
 

4.4. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης του με την εταιρεία και μέχρι 

την τελική έγκριση των παραδοτέων του από τις αρμόδιες υπηρεσίες οφείλει να προβεί σε 

οποιαδήποτε αλλαγή, επικαιροποίηση, τροποποίηση, διόρθωση ή αντικατάσταση αυτών, 

εφόσον του ζητηθεί. Η αμοιβή του «Αντισυμβαλλόμενου» για το έργο που αναλαμβάνει με τη 

σύμβαση αυτή συμφωνείται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.000,00) 

πλέον Φ.Π.Α.. Η αμοιβή αυτή καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου για την 

εκτέλεση αυτής της σύμβασης. 
 

4.5. Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία δεν καθίσταται υπερήμερη και δεν έχει καμία υποχρέωση 

καταβολής τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αντισυμβαλλόμενου 

εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Εταιρείας από τους φορείς. Το ποσό της αμοιβής θα 

καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και την έγκριση των 

παραδοτέων στοιχείων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» και την Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την έκδοση των 

απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων από τον «Αντισυμβαλλόμενο» και αφαιρουμένων 

των νομίμων κρατήσεων. 
 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει κατά το νόμο την «Εταιρεία». 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 

5.1. Ο Ανάδοχος θα παρέχει την υπηρεσία που αναλαμβάνει με τη συνεργασία της Εταιρείας. 
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5.2. Ο Ανάδοχος διεκπεραιώνει το έργο που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, χωρίς να 

υπόκειται σε ωράριο εργασίας και χωρίς να δεσμεύεται για τον τόπο , τον τρόπο και τα μέσα που 

θα παρέχει τις υπηρεσίες, μη δεσμευόμενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς την Εταιρεία. 
 

5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπροθέσμως άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης αυτής κατά τις υποδείξεις της Εταιρείας και του υπευθύνου της σύμβασης αυτής. 
 

5.4. Οι υπηρεσίες του «Αναδόχου» παρέχονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού, στο 

βαθμό που έχουν εξειδικευτεί από τα αρμόδια όργανα (ενδεικτικά WPArticle 29), τις οδηγίες της 

ΑΠΔΠΧ και τη νομολογία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 

5.5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συναντήσεις όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο 

από την Εταιρεία για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου της παρούσης. 
 

5.6. Ο Ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από άλλον κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
 

5.7. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 

του έργου. 
 

5.8. Η Εταιρεία υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους της 

παρούσας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

6.1. Η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για 

σπουδαίο λόγο. 
 

6.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει ή δεν 

εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Εταιρεία δικαιούται να 

υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής 

ζημίας την οποία υφίσταται. 
 

6.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση οποτεδήποτε, με 

αιτιολογημένη απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή τυχόν πραγματοποιηθείσες πληρωμές για 

παραχθείσες υπηρεσίες δεν αναζητούνται και το αναλογούν ποσό μέχρι τη διακοπή της 

σύμβασης ορίζεται κατά δίκαιη κρίση ανάλογα με τις παραχθείσες εργασίες του «Αναδόχου». 
 

6.4. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία ο Ανάδοχος δεν διατηρεί καμία απαίτηση 

για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του. 
 

6.5. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία. 
 

6.6. Κανένα μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν το ένα στο άλλο κάθε 

μεταβολή στην έδρα ή στην κατοικία τους, που μπορεί να έχει σχέση με την εκτέλεση αυτής της 

σύμβασης και τις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχέσεις. 
 

7.2. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις. 
 

7.3. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. 
 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα , έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

ένα για λογαριασμό του και με επιμέλεια της Εταιρείας θα υποβληθεί κατάσταση στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α 

 
Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
 
 
 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε. 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
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