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ΕΝΤΥΠΟ ΙV 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθμός Σύμβασης: ____________ 

 

Στη Μυτιλήνη, σήμερα, την ______________, μεταξύ αφενός: 

Α. Της Εταιρείας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ, η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου ‘’Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών-Δίκτυο Περιπατητικών 
Διαδρομών της Λέσβου-Φυσικό & Αγροτικό Τοπίο. Χαρτογράφηση, Καταγραφή & ψηφιοποίηση του Δικτύου 
περιπατητικών Διαδρομών και φυσικών πόρων της Λέσβου’’ που υλοποιείται στο πλαίσιο του μέτρου 19 
«στήριξη για τοπική ανάπτυξη μεσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, με υπομέτρο 19.2: «στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (clld/leader)»  που εδρεύει στην Μυτιλήνη, 
Π.Κουντουριώτη 71, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ (εφεξής «ο Εργοδότης») 
κ. Ευάγγελο Μυρσινιά, 

και αφετέρου: 

Β. Της  Εταιρείας, _______________________________, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα 
από τον κ. ____________________, δυνάμει του με αρ.πρωτ. ___________________ Πρακτικό της άνω 
εταιρείας (εφεξής «η Ανάδοχος») και Α.Φ.Μ. _____________________, 

αφού έλαβαν υπόψη : 

1. Την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού (Δ.Σ. χχχχχχχχχχχ) δυνάμει της οποίας ανατέθηκε στην 
Ανάδοχο η υλοποίηση του έργου με τίτλο:χχχχχχχχχχχχ» 

2. Τους όρους του Τεύχους Προκήρυξης μαζί με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση Κατακύρωσης  

3. Την οικονομική και τεχνική προσφορά που κατέθεσε η Ανάδοχος, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 
του Τεύχους Προκήρυξης. 

4. Την αξιολόγηση και των τριών σταδίων του φακέλου υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα πρακτικά της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού χχχχχ. 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1ο -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η προτεινόμενη πράξη αποτελεί μια νέα προσπάθεια της Επιμελητηριακής Λεσβιακής Εταιρείας Ανάπτυξης 
(ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ), να συνεισφέρει στην συνολική αναπτυξιακή διαδικασία της Νησιωτικής Λέσβου.  
Η πρόταση δημιουργίας του Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών για το Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών της 
Λέσβου και το Φυσικό Περιβάλλον και Αγροτικό Τοπίο, με την ολοκληρωμένη  Χαρτογράφηση, Καταγραφή & 
ψηφιοποίηση του Δικτύου περιπατητικών Διαδρομών και φυσικών πόρων της Λέσβου αποτελεί μια 
προσέγγιση που συνεισφέρει στην ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το LEADER+, για την 
ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων που οδηγούν τον επισκέπτη σε μια βιωματική εμπειρία των 
περιβαλλοντολογικών και φυσικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λέσβου. 
Το Κέντρο είναι μια νέα πράξη. Στη Λέσβο σήμερα δεν υφίσταται κέντρο πληροφόρησης ή ενημέρωσης 
επισκεπτών και ειδικότερα για τις εναλλακτικές επιλογές όπως η περιήγηση. 
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Το Κέντρο αυτό θα αποτελεί σημείο ενημέρωσης και πληροφόρησης μιας σειράς πράξεων και 
αποτελεσμάτων κυρίως από τον Δήμο Λέσβου, που θα παρουσιάζονται με νέες ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ προσεγγίσεις, 
αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες αιχμής (VR) Virtual Reality & (AR) Augmented Reality και μέσα επικοινωνίας 
και ενημέρωσης που θα προκαλούν το ενδιαφέρον για την νησιωτική ταυτότητα της Λέσβου. 
Το αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟ 2.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) . Πιο 
συγκεκριμένα αφορά την επιλογή αξιοποίησης νέων ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ εφαρμογών (VR-Virtual Reality & AR-
Augmented Reality) εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας ως τεχνολογίες αιχμής 
στη διαδικασία ενημέρωσης επισκεπτών και ως ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ εργαλεία για την παρουσίαση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Λέσβου πέραν των συμβατικών μορφών επικοινωνίας και παρουσίασης. 
Περιλαμβάνει την έρευνα και καταγραφή των διαδρομών και την δημιουργία ειδικού λογισμικού που 
αποτελεί πάγιο στοιχείο ενεργητικού με την ψηφιοποίηση του Δικτύου Περιπατητικών-Περιηγητικών 
Διαδρομών της Λέσβου και του Φυσικού-Αγροτικού Τοπίου. 
Δημιουργία Λογισμικού Παρουσίασης του Δικτύου και των Διαδρομών του με αποτύπωση των δεδομένων 
σε Ψηφιακή Πλατφόρμα ανοικτής στο κοινό για την άντληση στοιχείων 20 τουλάχιστον περιπατητικών 
διαδρομών της Λέσβου σε διάφορες εκδοχές, διάσχισης, κυκλικές, βρογχοειδείς. 
Οι Διαδρομές αυτές θα παρουσιάζονται ενιαία σε ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό με τα δεδομένα που θα 
συλλεχθούν και θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μπορούν να "κατεβαίνουν" για σχετική 
χρήση, επιστημονική, εκπαιδευτική, αλλά και από τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της Λέσβου. 
Επιπλέον οι διαδρομές θα καταγραφούν σε όλο το μήκος τους σε εποπτική μορφή που θα περιλαμβάνει όλες 
τις λεπτομέρειές τους - ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- τα υψομετρικά κλπ. και θα χαρτογραφηθούν σε πλήρη μορφή, -σε 
ψηφιακή μορφή - με ανοικτά, επεξεργάσιμα  αρχεία. 
Η ψηφιοποίηση των διαδρομών θα περιλαμβάνει: 

 Έρευνα, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και καταχώριση σε βάση δεδομένων με 
συσχετισμούς οντολογίας και εποπτικού υλικού (π.χ. φωτογραφίες, στίγματα σήμανσης, 3d 
video κλπ.). Αποτύπωση υφιστάμενων διαδρομών σε μια ενιαία βάση δεδομένων με ενιαίες 
προδιαγραφές. 

 Σύστημα τεκμηρίωσης διαδρομών και σημείων αυτών με πολυμεσικό υλικό(φωτογραφίες, 
βίντεο) και χωρικές συντεταγμένες. Στο σύστημα θα γίνεται και διαχείριση των πινακίδων των 
διαδρομών καθώς και αναφορές για την κατάστασή τους (ή και την ορθότητά τους).  

 Ιστότοπος ενημέρωσης για τις διαθέσιμες διαδρομές στο νησί με χρήση χαρτών.  

 Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets που θα εντοπίζουν τη θέση του χρήστη και θα 
δίδουν πληροφορίες για την διαδρομή. Ο χρήστης στρέφοντας την κάμερα της συσκευής θα 
βλέπει πληροφορίες για τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος και την απόστασή του από αυτά (AR 
Tour).  

 Παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας μέσω VR Headsets (π.χ. Oculus Rift), όπου ο χρήστης 
θα μπορεί να βλέπει τμήματα ή ολόκληρες διαδρομές σαν να ήταν εκεί (360

o
 VR Video).  

 Βίντεο προβολής των διαδρομών με σχεδιοκίνηση και αφήγηση όπου θα δίδονται πληροφορίες 
για την διάρκεια, τις δυσκολίες της κάθε διαδρομής, το τρόπο πρόσβασης, κλπ. Οι εφαρμογές 
θα παρουσιάζονται σε διαδραστικές οθόνες αλλά και στο δικτυακό τόπο. 

 
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα 
της παρούσας. 
 

ΆΡΘΟ 2
ο
 -  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο που θα προσφέρει η Ανάδοχος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
ο
 της παρούσας, θα αποτελέσει το 

περιεχόμενο εκθέσεων ή και άλλων παραδοτέων που υποβάλλονται στην αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού 
και θα κοινοποιηθούν στην αρμόδια Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος μετά την παραλαβή της.  

Τα παραδοτέα του έργου θα συνοδεύονται σε σχέση με τους τίτλους των οριστικών προδιαγραφών από: 
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2.1. Αρχική Έκθεση, _______, - Στο παραδοτέο αυτό γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση του 
υφιστάμενου υλικού προβολής και τεκμηρίωσης των υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών και 
λαμβάνονται οι αποφάσεις για την επιλογή των 20 διαδρομών. (Στο τέλος του 2ου Μήνα από την 
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-Θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής 
σύμβασης). 

2.2. Ενδιάμεση Έκθεση-1, _______,.-Στο εν λόγω παραδοτέο αναπτύσσεται η προσέγγιση, 
καταγράφεται η μεθοδολογία και γίνεται η συλλογή Υλικού Διαδρομών- Φωτογράφιση τοπίων, 
μνημείων και αξιοθέατων κάθε διαδρομής (20 διαδρομές)και η αντίστοιχη τεκμηρίωση (Στο τέλος 

του 8ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-Θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση 

υπογραφής σύμβασης) 
2.5. Παραλαβή Έργου, _______,. Η παραλαβή του έργου θα γίνει ελέγχοντας ότι το έργο ανταποκρίνεται 

στις προδιαγραφές με βάση τις εκθέσεις και τις τυχόν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων όπως 
προβλέπεται από την Τεχνική προσφορά της Αναδόχου που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση 
όπως συντάχθηκε από την ανάδοχο και αξιολογήθηκε από την Ε.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της προσφοράς και κατακύρωσης. Η παραλαβή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 
επιλέξιμου χρονοδιαγράμματος. (Στο τέλος του 18ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής 
σύμβασης-Θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης) 

Στα παραδοτέα Θα αναφέρονται οι πηγές των δεδομένων, οι τεχνικές και μεθοδολογία για τη συλλογή 
δεδομένων (Π.Χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, μέγεθος και κριτήρια επιλογής για τα δείγματα, έρευνα 
πεδίου κ.α.) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν υπολογισθεί τα δεδομένα και στοιχεία 
που παρέχονται προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων και να εντοπισθούν 
ενδεχόμενες μεροληψίες ή παραλήψεις. 

Ψηφιακή καταγραφή των κειμένων και των παραδοτέων της μελέτης σε επεξεργάσιμη μορφή  (σημείωση 
όσον αφορά τη χαρτογράφηση θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που παρέχουν δυνατότητα 
επεξεργασίας των χαρτών σε ψηφιακή μορφή). 

Τα παραπάνω στοιχεία θα περιλαμβάνουν το σύνολο των παραδοτέων που αναλυτικά περιγράφονται  στο 
παράρτημα των προδιαγραφών – πίνακες παραδοτέων. 

ΆΡΘΡΟ 3
ο 

- Τόπος εκτέλεσης έργου – Διάρκεια – Αμοιβή 

3.1. Τόπος εκτέλεσης έργου: Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η περιοχή παρέμβασης του εγκεκριμένου 
έργου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Ανάδοχος υποχρεούται σε στενή συνεργασία με την ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ. Οι 
συνεδριάσεις θα γίνονται στα γραφεία της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ, οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και 
μέσω τηλεδιάσκεψης. 
3.2. Η διάρκεια της Σύμβασης μεταξύ της Αναδόχου και των 4 εταίρων είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της. Δύναται να δοθεί παράταση με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΕΑ σε σχέση με τυχόν 
'εγκριση από την αρχή χρηματοδότησης. 
3.3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :59.800,00 €, Φ.Π.Α. 17% 
:10.166,00€, Προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: Εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι 
ευρώ (69.966€) - Τα ποσά είναι τα ενδεικτικά του διαγωνισμού πρό έκπτωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ  4ο - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή των παραδοτέων, το αντικείμενο των οποίων αναφέρεται στο άρθρο 1 
της παρούσας σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή  Παρακολούθησης – Παραλαβής 
(εφεξής «η Επιτροπή»).  

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την Απόφαση της ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει και να συνεργάζεται με 
τον Εργοδότη και την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τις σχετικές υποδείξεις τους.  
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Η επίβλεψη δεν απαλλάσσει την Ανάδοχο της ευθύνης για τις ελλείψεις, σφάλματα, ανακρίβειες ή 
παραλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου και τα οποία η Ανάδοχος υποχρεούται 
να αναμορφώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν αυτά δε διαπιστώθηκαν 
κατά την πορεία υλοποίησης του έργου. 

ΑΡΘΡΟ  5ο - Παράδοση του έργου – Ρήτρες καθυστέρησης 

5.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης όλων όσων ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης, ή 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, με υπαιτιότητα της αναδόχου, η ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης 
και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

5.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης της Αναδόχου, δίδεται 
παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, χωρίς 
να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή 
επιπλέον αμοιβής και οι καταβολές αμοιβής της Αναδόχου γίνονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.  

5.3.  Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του έργου, αρχικής ή 
αναμορφωθείσας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η 
Ανάδοχος θα καταβάλλει στην ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ (ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ) ημερησίως ποινική ρήτρα ποσού εκατόν πενήντα 
ευρώ (150,00€) και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον 
οι προϋποθέσεις με τη πάροδο των 15 ημερών εφαρμόζει το άρθρο 5.1 και καταγγέλλεται και λύεται η 
σύμβαση και εκπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  

5.4.  Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου 

παραιτούνται της αξίωσης αυτής ως δυσαναλόγου. 

ΑΡΘΡΟ  6ο – ΠΛΗΡΩΜΗ – Αμοιβή Αναδόχου 

6.1. Συμφωνείται προγραμματισμός τμηματικών καταβολών ανάλογα με τη πορεία υλοποίησης του έργου, 
στις παρακάτω φάσεις – καταβολές. Οι φάσεις αυτές ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς και 
εμπίπτουν στο χρονοδιάγραμμα επιλεξιμότητας του έργου. Δύναται οι φάσεις να τροποποιηθούν μετά από 
κοινή συμφωνία με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, αφενός μεν με πρωτοβουλία της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ λόγω 
μεταβολής του συνολικού χρονοδιαγράμματος αφετέρου μετά από σχετικό αίτημα της αναδόχου με 
τεκμηρίωση που θα εξετασθεί και εφόσον εγκριθεί από την ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ. 

Προϋπολογισθείσα συμβατική αξία έργου : χχχ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 
     2 
     3 
     4 
     5 
       100% 

   
  

6.2. Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή της Αναδόχου και των συνεργατών της, 
καθώς και τα γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδα της, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου.  
6.3. Ρητά δε, συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι του Εργοδότη 
6.4. Για την είσπραξη της αμοιβής του έργου, η Ανάδοχος θα εκδίδει Τιμολόγιο/α Παροχής Υπηρεσιών, στο 
οποίο/α θα αναφέρεται το ποσό, και το αντικείμενο του έργου και θα υποβάλλει φορολογική ασφαλιστική 
ενημερότητα καθώς και έγγραφα νομιμοποίησής της εφόσον απαιτούνται. 

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας όλοι οι όροι 
συμφωνούνται μεταξύ των μερών ως ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει την Ανάδοχο έκπτωτη και 
να απαιτήσει από αυτήν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση της για την εκπόνηση του αντικειμένου 
της παρούσας σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ  9ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η εταιρεία _________________________ με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι Ανάδοχος 
υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κύριος του έργου και των παραδοτέων αυτού. 

 
Κύριος του έργου είναι η ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ της σύμβασης (ο Εργοδότης) και ως εκ τούτου τα πνευματικά 
δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τα παραδοτέα παραμένουν στην κυριότητα της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ, για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί η Ανάδοχος, δικαιούται δε ο εργοδότης -για απεριόριστο χρόνο- να κάνει 
οποιαδήποτε χρήση των παραδοτέων, διαφυλάσσοντας τα ηθικά δικαιώματα της Αναδόχου, όπως αυτά 
προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 15 του Ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας». 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ  11ο - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της, που απορρέουν από αυτή τη 
σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγουμένη σύμφωνη γνώμη του 
Εργοδότη, που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μυτιλήνης. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην 
αρχή και υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει 
από ένα και κατατίθεται και στην οικία ΔΟΥ μετά από σχετική ανάρτηση στο TAXISNET. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, _______________ 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

______________________________ ______________________________ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
ΑΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/15.06.2020. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

(ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 
 
 
 
 
 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, _______________________ 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

______________________________ ______________________________ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΠΑΡΕΛΗΦΘΕΙ: ____________ 
ΕΚΔΟΤΗΣ:  ____________ 
ΑΡ.:  ____________ 
ΠΟΣΟ:  ___________€ 
 
 
 


