
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στην Κόρινθο  σήμερα, 31/7/2019, μεταξύ: 

 

1) Του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Ν.Π.Δ.Δ, το οποίο εδρεύει στην Κόρινθο οδός 

Ερμού 2 , ΑΦΜ 090117801 , Δ.Ο.Υ Κορίνθου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρο αυτού κ. Παναγιώτη Πιτσάκη  και αποκαλούμενο στο εξής 

Επιμελητήριο και 

 

2) Της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας η οποία εδρεύει  στην Κόρινθο 

οδός Ερμού 2 , ΑΦΜ 999405335 , Δ.Ο.Υ Κορίνθου, και εκπροσωπείται νόμιμα 

από την Αντιπρόεδρο αυτής  κα. Ελένη Μανάβη, η οποία παρακάτω θα 

αποκαλείται «Εταιρεία», συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα 

εξής: 

 

1.   ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: 

   

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του λαμβάνοντας υπόψη 

τις λειτουργικές ανάγκες του Επιμελητηρίου, αναθέτει στην δεύτερη  

συμβαλλόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 4497/2017 

καθώς και της αριθμ  1481/ 11-7-2019     απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής 

του Επιμελητηρίου, την παρακολούθηση υλοποίησης και την διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων και  λοιπών   έργων που υλοποιεί το Επιμελητήριο 

Κορινθίας.   

Αναλυτικότερα η παρούσα σύμβαση αφορά:  

 

1.- Έλεγχος προόδου έργων και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος  

Αφορά την  παρακολούθηση της προόδου και την αναθεώρηση, όπου κριθεί 

αναγκαίο, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του κάθε έργου που εκτελεί το  

Επιμελητήριο Κορινθίας, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησής 

του εντός των χρονικών δεσμεύσεων που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και 

πρόταση για αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών. 

2.- Παρακολούθηση  Φυσικού Αντικείμενου  



Αφορά την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και την 

διαδικασία πιστοποίησης της παραλαβής των παραδοτέων των έργων του 

Επιμελητηρίου Κορινθίας σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) 

της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, μέσω επιτοπίων ελέγχων. 

3.- Επικοινωνία και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής 

Αφορά την διασφάλιση της ενημέρωσης της διαχειριστικής αρχής για όλα τα 

στάδια υλοποίησης των έργων του Επιμελητηρίου Κορινθίας, μέσω της 

διαβίβασης των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων. 

4.- Συμπλήρωση και υποβολή όλων των απαραίτητων ΤΔΠ και ΤΔΥ καταστάσεις 

δαπανών και όλα τα απαραίτητα στοιχεί που απαιτεί κάθε έργο. 

 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας, ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Η  

παράταση ισχύος της παρούσας σύμβασης θα γίνεται με συμφωνία των 

συμβαλλομένων.  

3. ΤΙΜΗΜΑ:  

Το τίμημα της σύμβασης, ορίζεται σε δεκατέσσαρες  χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ(14.500€)  συν ΦΠΑ 24%- σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Λογιστηρίου του και θα καταβάλλεται με την προσκόμιση τιμολογίου παροχής 

της Εταιρείας και της ασφαλιστικής – φορολογικής ενημερότητας αυτής. Οι 

νόμιμες κρατήσεις, χαρτόσημα και αναλογών φόρος, βαρύνουν την Εταιρεία.  

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Ρητά συμφωνείται, ότι η παροχή των παραπάνω εργασιών, θα γίνεται από το 

προσωπικό της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας και τους συνεργάτες 

που απασχολούνται σ΄ αυτήν, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και για τους 

οποίους είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Εταιρεία.  

Για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 

προσωπικό της εταιρείας, θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των 

υπηρεσιακών μονάδων του Επιμελητηρίου.    

 



5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  

Η αφετέρου συμβαλλόμενη, Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας, 

υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της  με συνέπεια και επιμέλεια. Οφείλει 

δε, να αποφεύγει κάθε σύγκρουση ανάμεσα σε εταιρικά της συμφέροντα και στα 

συμφέροντα του Επιμελητηρίου.  

Οι τυχόν πρωτοβουλίες, προτάσεις και συναφή, του προσωπικού ή των 

συνεργατών της, πέραν του στενού πλαισίου εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης, καθώς και οι τυχόν μελέτες, εργασίες, ή ό,τι άλλο θεωρείται σκόπιμο 

και ικανό να συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης, θα 

υποβάλλεται προηγουμένως, απευθείας από την Εταιρεία, στη Διοίκηση του 

Επιμελητηρίου, όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται, για έγκριση. Απαγορεύεται 

δε, κάθε δημοσιοποίηση των παραπάνω, σε τρίτο, ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο 

εκμετάλλευση αυτών, εφόσον αφορά αμέσως ή εμμέσως, τον Οργανισμό του 

Επιμελητηρίου και τις επιχειρήσεις – μέλη αυτού. Το Επιμελητηρίου διατηρεί το 

δικαίωμα να εξειδικεύει - με συμφωνία των μερών, σε πρόσθετη πράξη που θα 

επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση – τις επιπλέον εργασίες που αναθέτει 

στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον παραπάνω όρο, καθώς και τις προϋποθέσεις 

χρήσης και δημοσιοποίησης αυτών.  

Συμφωνείται ότι στην Εταιρεία θα τηρείται αρχείο των υποθέσεων που της 

ανατίθενται από το Επιμελητήριο και στο οποίο θα έχει πρόσβαση η Διοίκηση 

και η υπηρεσία του Επιμελητηρίου, εφόσον είναι στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης. Επίσης ρητά συμφωνείται ότι θα τηρεί εχεμύθεια και δεν θα 

προβαίνει σε ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις οποιωνδήποτε στοιχείων και 

πληροφοριών, εγγράφων ή άλλου στοιχείου, σχετικά με επιχειρηματικά και 

οικονομικά δεδομένα επιχειρήσεων -  μελών του Επιμελητηρίου καθώς και με 

θέματα του Επιμελητηρίου, για τα οποία τυχόν έλαβε γνώση μέσω της 

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.  

 

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ: 

Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά 

ερμηνεία ή εφαρμογή όρου της παρούσας σύμβασης, θα υπάγεται αποκλειστικά 

στα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου. Σε περίπτωση αντιδικίας, τα μέρη 



συμφωνούν να επιλέγουν πρώτα, τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης, με 

Διαμεσολάβηση.  

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση κάποιου 

από αυτούς, δίνει δικαίωμα καταγγελίας στο θιγόμενο μέρος. Οποιαδήποτε δε 

τροποποίηση των όρων της παρούσας, θα γίνεται αποκλειστικά με γραπτή 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Τυχόν μεταβολή στη νομοθεσία ή μερική 

ή ολική ακυρότητα κάποιου όρου της παρούσας, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το 

κύρος των υπολοίπων όρων.  

Τα παραπάνω αφού διαβάστηκαν και συμφωνήθηκαν αμοιβαία, υπογράφονται 
ως ακολούθως:         

               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Επιμελητήριο                                                         Για την Αναπτυξιακή 

 


