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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Πρέβεζα σήμερα την …/…../2013 μεταξύ,

( Α ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ η οποία εδρεύει στην Πρέβεζα,
οδός Σπηλιάδου 8, Τ.Κ. 48100 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Αντιπεριφερειάρχη
Πρέβεζας κ. Ευστράτιο Ιωάννου και καλείται στο εξής «Εργοδότης» και
( Β ) …… ……………….. με έδρα ……………., οδός ……………., , Τ.Κ. …………,
Α.Φ.Μ. ……………….  Δ.Ο.Υ. …………………. που νομίμως εκπροσωπείται από τ
………………………………..  και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,
και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α’/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)  “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται
στις διατάξεις του  Π.Δ. 60/2007,

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α')  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83),

7. Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αρ.35130/739/2010 της 09-08-2010 (ΦΕΚ Β΄
1291/11-08-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

8. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρμογής του ΦΠΑ».
9. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/08.09.1997) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της

σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών», σύμφωνα με την Οδηγία
89/665 της Ε.Ε..

10. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
(Επίσημη Εφημερίδα L 134 της 30.04.2004).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1983/1999.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του Κανονισμού 1260/1999.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης
και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των
διαρθρωτικών ταμείων» (Επίσημη Εφημερίδα L 130 της 31.05.2000), όπως ισχύει.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση
τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
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αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες
που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1145/2003.

18. 18. Το επίσημο κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος της περιόδου 2007-2013 “EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY”  (2007CB163PO060) που εγκρίθηκε με την
E(2008)1132 / 28-3-2008 Απόφαση της Επιτροπής .

19. Την  αριθμ. 17/74/ 17-10-2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί  συμμετοχής της Περιφέρειας
Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα μεταξύ των οποίων και το εγκεκριμένο για χρηματοδότηση έργο του
διμερούς διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ με τίτλο «Re.Herb» “ Recording, documentation,
promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ”.

20. Την εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής, το υπ’ αριθμ. Ι1.11.06 /31/1/2012 Σύμφωνο Χρηματοδότησης και το
από 23/12/2011 Συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων του έργου «Recording, documentation, promotion and
distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products» με το ακρωνύμιο «Re.Herb»
που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ.

21. Τις κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας δαπανών πράξεων των προγραμμάτων του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

22. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη Σ.Α.ΕΠ. 3188 ΤΡΟΠ 0 /15-6-2012 στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω έργο.

23. Τις υπ’ αριθμ. Πρωτ οικ407/38/7-1-11 (ΦΕΚ 130/Β’/9-2-11) «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών
Περιφέρειας Ηπείρου» και 6061/205/8-2-11(ΦΕΚ374/Β’/9-3-11) «Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων
Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ηπείρου.

24. Την με αριθ. ……./………/…….-……..-2013 (πρακτικό ………/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου  περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης.

25. Την διακήρυξη ………../……./…….-….-2013 του Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για επιλογής αναδόχου, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την πραγματοποίηση
του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
προϋπολογισμού 69.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (που αποτελεί παράρτημα της παρούσας
σύμβασης και η οποία βρίσκεται στην κατοχή της Π.Ε. Πρέβεζας),

26. Την Οικονομική και Τεχνική προσφορά του Αναδόχου (που αποτελούν παράρτημα της παρούσας σύμβασης
και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της Π.Ε. Πρέβεζας),

27. Την με αριθ. ……………… (πρακτικό ………../2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου περί κατακύρωσης του διαγωνισμού,

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Το Έργο RE.HERB, «RECORDING, DOCUMENTATION, PROMOTION AND
DISTRIBUTION OF THE AROMATIC AND THERAPEUTIC HERBS, PLANTS AND
PLANT PRODUCTS» και έχει ως στόχο την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη των
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και δένδρων που ενδημούν στην περιοχή της
δυτικής Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιμέρους
δράση του έργου αποτελεί και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας
ηλεκτρονικών αγορών για την προώθηση και διάθεση των αρωματικών φυτών, όπως
αναφέρεται στο αντίστοιχο πακέτο εργασίας WP4 της εγκεκριμένης αίτησης
χρηματοδότησης (Application Form) του έργου.
Η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας ως εταίρος του Re.Herb συμμετέχει ενεργά στην
ανωτέρω δράση για την υλοποίηση της οποίας απαιτείται  η εξειδικευμένη υποστήριξή
από εξωτερικό συνεργάτη.
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Αντικείμενο του έργου του συνεργάτη-αναδόχου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής καθώς και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
πλατφόρμας e-market μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν και θα διατεθούν τα
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στην Ελληνική και ξένη αγορά. Ειδικότερα, η
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αφορά το τμήμα του κατανεμημένου
πληροφοριακού συστήματος του έργου ReHerb, που θα υλοποιηθεί και θα
εγκατασταθεί σε χώρο της περιφέρειας Ηπείρου και θα διασυνδεθεί και θα
συνεργάζεται λειτουργικά με τα τμήματα των υπολοίπων εταίρων LP: Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, P2: Επαρχία του Ταράντο.
Το έργο του Αναδόχου αναλύεται σύμφωνα με το αντίστοιχο πακέτο εργασιών (WP4),
της εγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής (Application Form) την διακήρυξη και την
προσφορά του ως εξής:
….Θα αντικατασταθεί και συμπληρωθεί σύμφωνα με διακήρυξη και την προσφορά

αναδόχου…

( W4 ) Ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών για την προώθηση και
διάθεση των αρωματικών φυτών.

4.1.1 Φάση 1: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής.
Η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής γίνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και
στη Διακήρυξη. Συνοπτικά περιλαμβάνονται :
….Θα συμπληρωθεί σύμφωνα με διακήρυξη και την προσφορά αναδόχου…

4.1.4 Φάση 2: Ανάπτυξη εφαρμογής και υποσυστημάτων ολοκληρωμένης
πλατφόρμας e-market και  ενοποίηση υποσυστημάτων.
Η ανάπτυξη εφαρμογής και υποσυστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και στη
Διακήρυξη. Συνοπτικά περιλαμβάνονται :
….Θα συμπληρωθεί σύμφωνα με διακήρυξη και την προσφορά αναδόχου…

4.1.5 Φάση 3: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και έλεγχος λειτουργίας της
ολοκληρωμένης πλατφόρμας.
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και ο έλεγχος γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και στη Διακήρυξη.
Συνοπτικά περιλαμβάνονται :
….Θα συμπληρωθεί σύμφωνα με διακήρυξη και την προσφορά αναδόχου…

Άλλες υποχρεώσεις
Ο Ανάδοχος θα έχει επιπλέον και πάντα σε συνδυασμό με τα παραπάνω παραδοτέα τα
ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις (τουλάχιστον):
 Συνεχής, τακτική και εποικοδομητική συνεργασία με τους αναδόχους για την υλοποίηση

των υπολοίπων τμημάτων του πακέτου της ολοκληρωμένης πλατφόρμας (W4,)
προκειμένου να τους ενημερώνει για τον δικό του προγραμματισμό εργασιών και τις
απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και χωρίς προβλήματα
ενοποίηση των δομικών στοιχείων του έργου. Κυρίως, ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί
με τον ομόλογο του ανάδοχο του πακέτου 4 του επικεφαλής εταίρου ο οποίος φέρει και την
ευθύνη για την ενοποίηση και συνεργασία των γεωγραφικά απομακρυσμένων τμημάτων
του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να εναρμονίζει κατά το δυνατό την τεχνική του λύση
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και τον προγραμματισμό εργασιών του σε συμφωνία με τις ανάγκες του έργου μετά και
από υπόδειξη της υπηρεσίας.

 Τακτική και εποικοδομητική συνεργασία με τους αναδόχους για την υλοποίηση των
υπολοίπων πακέτων δράσεων του έργου( W1, W2, W3, W5, W6) προκειμένου να τους
ενημερώνει για τα παραδοτέα του αλλά και να ενημερώνεται  για τα απαραίτητα σε αυτόν
στοιχεία από τις υπόλοιπες δράσεις του έργου. Η επικοινωνία πρέπει να είναι  ουσιαστική
και ο ανάδοχος δεσμεύεται να εναρμονίζει τον προγραμματισμό εργασιών του σε
συμφωνία με άλλους αναδόχους μετά και από υπόδειξη της υπηρεσίας.  Έμφαση πρέπει να
δοθεί στην συνεργασία με τον ανάδοχο δράσεων δημοσιότητας τον οποίον ο
κατασκευαστής της πλατφόρμας οφείλει να ενημερώσει διεξοδικά.

 Πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τη δημοσιότητα που θέτονται από το
πρόγραμμα Greece-Italy 2007 - 2013  (http://www.interreg.gr) και τις σχετικές οδηγίες
που έχουν εκδοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος
(http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy/461-
greece-italy-information-and-publicity-guidelines-for-project-partners). Χρήση των
επισήμων λογοτύπων του έργου όταν αυτά προσδιοριστούν.  Τονίζεται ότι παραδοτέα τα
οποία δεν τηρούν τις ελάχιστες αυτές προδιαγραφές δεν γίνονται αποδεκτά.

 Προγραμματισμός, παρακολούθηση και επίβλεψη όλων των εργασιών σχετικών με την
παρουσίαση της πλατφόρμας σε δυνητικούς χρήστες – εκπαίδευση χρηστών.
(προετοιμασία παρουσιάσεων-εκπαίδευσης, εξασφάλιση αίθουσας,
ομιλητών/συμμετεχόντων, τεχνικού εξοπλισμού (ήχου –εικόνας) κτλ, σχεδιασμός έντυπου
υλικού,  κτλ).

 Μεταφράσεις από την Αγγλική και στην Αγγλική παραδοτέων, συμβάσεων (ανεπίσημες),
διαφημιστικού υλικού και λοιπών εγγράφων του έργου όπου και αν απαιτείται, δεδομένου
ότι η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα του προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία.

Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα
αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
 Η παρούσα Σύμβαση και σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παρακάτω :
 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου.
 Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο
 Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
 Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου
 Η εγκεκριμένη αίτηση του έργου Re.Herb (Application Form)
Κάθε παραδοτέο της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να ικανοποιεί της απαιτήσεις όλων
διαδοχικά των παραπάνω συμβατικών τευχών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει
και θα συντάξει το υλικό για κάθε ενέργεια και θα το παραδώσει στην αρμόδια
επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας. Τα παραδοτέα του έργου
αναλύονται ως εξής:
Παραδοτέα ανά Πακέτο/Φάση :

….Θα συμπληρωθεί σύμφωνα με διακήρυξη και την προσφορά αναδόχου…
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ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της

σύμβασης και διαρκεί μέχρι την 31/10/2013 ή σε περίπτωση νέας χρονικής παράτασης
από την Διαχειριστική Αρχή, έως 15 ημέρες πριν την νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα της εγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής, τις ανάγκες του έργου
Re.Herb, καθώς και βάσει των υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής και του Επικεφαλής
Εταίρου.

Το σύνολο των παραδοτέων του Έργου, πρέπει να παραδοθούν εμπρόθεσμα από
τον Ανάδοχο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου η
Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΜΟΙΒΗ
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται

(χωρίς ΦΠΑ) στο ποσό των ΧΧ.ΧΧΧ,00 ευρώ δηλαδή συνολικά ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€ μαζί με
ΦΠΑ.

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του
Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη
περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του
ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, η οποία δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο δόσεις με την οριστική (τμηματική)
παραλαβή των παραδοτέων που θα αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο.
Συγκεκριμένα,
 Έως και  το ….. % της συμβατικής αξίας από την …./10/2013
 και το υπόλοιπο της συμβατικής αξίας από την …../10/2013 ή μέχρι ένα μήνα πριν

το πέρας ολόκληρου του συγχρηματοδοτούμενου έργου Re.Herb σε περίπτωση νέας
παράτασης.

Για κάθε πληρωμή απαιτείται η κατάθεση των σύμφωνα με το νόμο απαιτουμένων
δικαιολογητικών.
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ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Με την ολοκλήρωση των δράσεων κάθε χρονικής περιόδου (σύμφωνα με το

άρθρο 5) και την υποβολή από τον Ανάδοχο των σχετικών παραδοτέων, οι υπηρεσίες
της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας θα εκδίδουν σχετικά Πρωτόκολλα
(Τμηματικής) Παραλαβής.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις η
Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους
απόρριψης. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί την βάση των περαιτέρω, κατά το άρθρο 8,
ενεργειών του Εργοδότη.

Σε κάθε Πρωτόκολλο, η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώνει το εμπρόθεσμο ή μη
της παράδοσης της μελέτης ή/ εμπειρογνωμοσύνης, κάνοντας ρητή μνεία.

Το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του έργου κρίνεται αποκλειστικά από το
χρόνο παράδοσης των παραδοτέων. Ο χρόνος παράδοσης αποδεικνύεται αποκλειστικά
από την ημερομηνία καταχωρήσεως των παραδοτέων ως εισερχομένων στο βιβλίο
πρωτοκόλλου του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμεληθεί της
καταχωρήσεως αυτής.

Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν
ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσμίας ή του χρόνου
παράδοσης των παραδοτέων, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία
τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς τον Εργοδότη, ο
οποίος πρέπει να αποφασίσει επ’ αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης.
Τονίζεται ότι λόγω της φύσης του έργου (Συγχρηματοδοτούμενο Ελλάδα-Ιταλία) δεν
μπορεί να παραταθεί το έργο πέραν της ημερομηνίας λήξης του όπως αναφέρεται
στο στην αίτηση συμμετοχής ή σε νέα μετά από τυχών παράταση.

Μετά την υποβολή των τελικών παραδοτέων της σύμβασης η Επιτροπή
Παραλαβής του έργου συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής σε
προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων
παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/
αρτιότητα. Για την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην
ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

i. Αναφορά πεπραγμένων  και εργασιών με τη μορφή ενημερωτικής –
απολογιστικής έκθεσης.

ii. Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άϋλων παραδοτέων που
αφορούν μελέτες, αναλύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα έντυπα θα
παραδίδονται σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει
να παραδίδονται σε κατάλληλο μέσο μόνο ανάγνωσης (CD , DVD) και σε μορφή που
δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού
γραφείου.

Μετά την λήξη του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης η Επιτροπή Παραλαβής
του έργου συντάσσει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής σε προθεσμία 15 ημερών
από την ημερομηνία λήξης της συντήρησης και επιστρέφεται η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της συντήρησης.
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ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε, με την υπογραφή
της παρούσας, εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι Χ.ΧΧΧ,ΧΧ €. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον
Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, και την
προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της συντήρησης.
Η δεύτερη αυτή εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική
Παραλαβή του Έργου μετά τη λήξη του χρόνου υποχρεωτικής Δωρεάν Συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του
συνολικού συμβατικού τιμήματος των παραδοτέων που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική
περίοδο (όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 5) χωρίς ΦΠΑ.

Οι ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του
Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ¼ του συμβατικού χρόνου
παράδοσης παραδοτέων, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση
Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου
26 του Π.Δ. 118/07 όπου  οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.

Ομοίως ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση
καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση
ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής,

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
αναθέτουσας αρχής.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω
ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές
επιστολές.

Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εάν ο
εργοδότης καθυστερήσει πληρωμές προς αυτόν για χρονικό διάστημα πέραν του
τετραμήνου. Η καταγγελία αυτή γίνεται εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, θα
καταβληθεί στον ανάδοχο, πέρα από το  τμήμα της αμοιβής  που έχει ήδη εισπράξει και
πέρα από την αμοιβή που αντιστοιχεί  στο τμήμα του έργου που έχει υλοποιήσει, ως
αποζημίωση για κάθε αξίωσή του από την λύση της σύμβασης, που τα συμβαλλόμενα
μέρη αποδέχονται  από τώρα ως δίκαιη και εύλογη, τα δέκα εκατοστά (10%) του
τμήματος της συμφωνημένης  αμοιβής, που δεν θα έχει καταβληθεί  κατά το χρόνο
λύσης της σύμβασης.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ Π.Ε. Πρέβεζας PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2012 \ RE.HERB-2

9

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις
του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια  και  σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία για την ικανοποίηση των όρων
της παρούσας σύμβασης ακόμα κι αν αυτή δεν αναφέρεται αναλυτικά στα συμβατικά
τεύχη με αποκλειστικά και μόνον δικές του δαπάνες και προσωπικό που απασχολεί ο
ίδιος.  Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει κάθε εργασία οσοδήποτε τετριμμένη ή
σημαντική χωρίς να απασχολήσει ή να οχλήσει το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής
(ομάδα έργου ή επιτροπή παραλαβής) εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας τυχόν προκληθεί σε τρίτους από το προσωπικό του, προστιθέντες ή συνδεδεμένα
με αυτόν πρόσωπα, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Κάθε σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα
Αρχή. Ο 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.

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα
παραδοτέα της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου
μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα
πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων διανοίας που παρέχονται στο πλαίσιο του
έργου, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί,
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο 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.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τα παραδοτέα σύμφωνα με τις τυχόν
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες) όταν του ζητηθεί, παρουσιάζοντας τα
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απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των αρμοδίων
οργάνων του Αναδόχου στα πλαίσια πάντα των όρων της σύμβασης.

Για κάθε διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την παρούσα προκήρυξη
καθώς και την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Περιφέρειας Ηπείρου,
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια στην Πρέβεζα.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον
εγγράφως, κατόπιν συναίνεσης των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα και έλαβε τέσσερα η Π.Ε.
Πρέβεζας και δύο ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Εργοδότη Για τον Ανάδοχο

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Ευστράτιος Ιωάννου


