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Στην Κόρινθο σήμερα, ημέρα …………………….. …././2019, στα γραφεία του  «Επιμελητηρίου 
Κορινθίας», οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 
και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «Δικαιούχος», 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………, ο 
οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «Συνεργάτης», 

 
αφού έλαβαν υπόψη τους: 

-Το ισχύον καταστατικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας  

-Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

-Την με Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β' 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-

2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014- 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει  

-Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

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

ισχύει, όπου αυτός τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής, 

-Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον  διωτικό τομέα για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ και 

την υπ  αριθμ. 5975/1802/17-10-2016 τροποποίησή της. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ»  με κωδ. ΟΠΣ 5003110 
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-Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5940/773/Α3/14.11.2017 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση 

και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδ. MIS 5003110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  

-Την  με αρ.πρωτ. 4729/Β3/1033/30.7.2018 (1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», με MIS 5003110 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 

-Την με αρ. πρωτ. 1874/29.052018 . υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4)  

«Συντονισμός, Διαχείριση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού 

αντικειμένου της πράξης» από το επιμελητήριο Κορινθίας της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 

και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας», με MIS 5003110 και τις ανάγκες απρόσκοπτης υλοποίησης της 

πράξης με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων (έκτακτο προσωπικό) 

-Την υπ. Αριθμ …απόφαση της από ,…………… συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Κορινθίας για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  

-την υπ. Αριθμ … απόφαση της από για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των 

υποψηφίων και το ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

- Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων όπως αυτά αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα  του Επιμελητηρίου Κορινθίας (www.korinthiacc.gr)  

 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «ΚΑΤΑΡΤ ΣΗ ΚΑ  Π ΣΤΟΠΟ ΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑ  ΔΕΞ ΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔ ΑΣΤ ΚΗΣ ΑΛΥΣ ΔΑΣ»  με κωδ. ΟΠΣ 5003110  υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 

1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι 

http://www.korinthiacc.gr/
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ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός 

τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, και για την κάλυψη των αναγκών απρόσκοπτης υλοποίησης 

της πράξης,  ο «Συνεργάτης» αναλαμβάνει την Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση 

του έργου.  

Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης, των σχετικών χρονικών και 

λοιπών ποσοτικών οροσήμων και να μεριμνά διαρκώς για την απρόσκοπτη υλοποίηση 

αυτών. 

 Να παράγει, να συντάσσει και να επεξεργάζεται των κατά περίπτωση απαραίτητων 

σχεδίων εγγράφων που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης. 

 Να υποστηρίζει τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαχειριστικών εργασιών που 

απορρέουν από το ρόλο του φορέα ως Δικαιούχου κατά την περίοδο αναφοράς. 

 Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με την ομάδα έργου του Δικαιούχου και δη 

τον Υπεύθυνο Πράξης, για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και δη των εργασιών 

στα πλαίσια των ενεργειών που συμμετέχει  

 Να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο υποέργου για την επίλυση οικονομικών θεμάτων 

που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. 

 Να συνεργάζεται με τον οικονομικά υπεύθυνο του έργου διασφαλίζοντας την ορθή 

πορεία υλοποίησης και διαχείρισής του. 

 Να έχει συμβουλευτικό και επιστημονικό ρόλο όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο του έργου και τις διαδικασίες υλοποίησης.  

 Να υποστηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης 

οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του 

έργου. 

 Να διασφαλίζει την ορθή τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους 

ελέγχους. 

 Να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και να συνεργάζεται με την ομάδα έργου για 

την εύρυθμη λειτουργία του έργου και την επίλυση των προβλημάτων που 

προκύπτουν 
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Παραδοτέα: 

✓Τριμηνιαίες εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου πράξης (Αιτήσεις Χρηματοδότησης, 

Διοικητικά έγγραφα αιτήσεων πληρωμών, έλεγχοι νομιμότητας, εκθέσεις οικονομικής 

υποστήριξης, ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο οικονομικού αντικειμένου πράξης, 

επεξεργασία Προβλέψεων, Διαχείριση Δαπανών, Δημιουργία Λογιστικής Μερίδας 

Πράξης) 

✓Διοικητικά Έγγραφα Αιτήσεων Πληρωμής από Ανάδοχο, διαδικασία ελέγχου και 

πληρωμών έργων κατάρτισης και πιστοποίησης, Πίνακας μετακινήσεων (Κόστη Πίνακας 

Β6 παραρτήματος Β) 

✓Απολογιστικές εκθέσεις αναφοράς προόδου εργασιών για το παραχθέν έργο  

✓Ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο καταχωρήσεων δεδομένων υλοποίησης 

✓Εκθέσεις Προόδου και Ελέγχου για την Έγκριση Δαπάνης, εγκρίσεις δαπανών 

✓Εκθέσεις παραχθέντος έργου,  

✓Πρακτικά επιλογής ωφελούμενων, 

✓Πλήρες αρχείο υλοποιημένων προγραμμάτων από την έναρξη μέχρι και την 

ολοκλήρωσή τους, τήρηση σχετικής αλληλογραφίας, 

✓Πορίσματα επιτόπιων ελέγχων,  

✓ Πρακτικά Επιτροπής Παραλαβής Υποέργου Αναδόχου,   

✓Αποφάσεις έγκρισης από Δ.Σ 

✓Κατάλογος ωφελούμενων συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης ανά Περιφέρεια,   

✓Κατάλογος ωφελούμενων ανά Περιφέρεια  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την …./…../201… και λήγει την …./…./202… 

2. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανατεθέντος έργου και 
μετά την χρονική λήξη του παρόντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
«Συνεργάτη», συμφωνείται ρητά ότι αυτό θα γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση αυτού.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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1. Η αμοιβή του «Συνεργάτη» για τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή 
συμφωνείται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00€). Η αμοιβή 
για την συμφωνηθείσα χρονική περίοδο σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 
αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση και θα καταβάλλεται τμηματικά, 
ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της 
σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από 
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και μετά την έκδοση του αντίστοιχου 
παραστατικού από το «Δικαιούχο» και αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων.  

2. Στο ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα πραγματοποιήσει 
ο «Συνεργάτης» στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

Η παρούσα σύμβαση συνιστά σύμβαση έργου όπως αναγνωρίζουν και δηλώνουν αμφότερα 
τα μέρη και επ' ουδενί σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως άλλωστε 
προκύπτει και από το περιεχόμενό της και τους όρους της. Τα μέρη δηλώνουν ανεπιφύλακτα 
ότι γνωρίζουν τις διαφορετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας σε 
σχέση με τη σύμβαση έργου και ότι επ' ουδενί αποσκοπούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η αμοιβή του «Συνεργάτη» του «Δικαιούχου» ανέρχεται 
αποκλειστικά στο ως άνω σαφώς προσδιοριζόμενο ποσό, το οποίο επ' ουδενί μπορεί να 
υπερβεί για οιονδήποτε λόγο ή αιτία.  

Το συνολικό κόστος θα καλυφθεί από πόρους του Έργου «…………………………………………….»).  

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση του «Συνεργάτη», τα έξοδα καλύπτονται 
από τον «Δικαιούχο» και καταβάλλονται στο «Συνεργάτη» με την υποβολή των σχετικών 
παραστατικών. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του «Συνεργάτη» θα παρέχονται αυτοπροσώπως 
στους χώρους και στις εγκαταστάσεις τ…. …………………………………………………, στ… 
……………………………., καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες των Εταίρων του Έργου.  
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του Έργου, τους λοιπούς 
Εταίρους του Έργου και την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα επιμέρους παραδοτέα του αντικείμενου της σύμβασης θα αποτυπώνονται σε σχετική 
έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών), τα οποία θα παραλαμβάνονται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, η οποία 
αποτελείται από τους: 
1. …………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………….. 
Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της έκθεσης 
παραχθέντος Έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 
Έργου που εκτέλεσε ο «Συνεργάτης». 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο «Συνεργάτης» οφείλει να συνεργάζεται με τον «Δικαιούχο» σε όλα τα στάδια και 
φάσεις του έργου που εκτελεί για την σωστή, πλήρη, αποτελεσματική και έγκαιρη 
ολοκλήρωση και παράδοσή του ενώ δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της.  

2. Ο «Συνεργάτης» θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει, 
απαγορευμένης της υποκατάστασής του από τρίτο πρόσωπο.  

3. Ο «Συνεργάτης» επιλέγει ελεύθερα τον χρόνο και τόπο εκτέλεσης των υποχρεώσεών 
του, ο οποίος δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών του «Δικαιούχου», 
λαμβάνοντας όμως υπόψη του τις ανάγκες του «Δικαιούχου», που έχουν σχέση με τη 
φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου του. 

4. Ο «Συνεργάτης» έχει την υποχρέωση να παρίσταται σε όλες τις συναντήσεις  
εργασίας, εφόσον κληθεί από τον «Δικαιούχο». 

5. Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού του «Δικαιούχου», ο «Συνεργάτης» αναλαμβάνει 
την ευθύνη της καλής λειτουργίας του όσο  και την ευθύνη σωστής χρήσης των πάσης 
φύσεως προγραμμάτων λογισμικού του «Δικαιούχου». 

6. Τα παραδοτέα του έργου από πλευράς «Συνεργάτη» αποτελούν ιδιοκτησία του 
«Δικαιούχου» και παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητά του ενώ απαγορεύεται 
κάθε κοινοποίηση σε τρίτους, από τον «Συνεργάτη», χωρίς την έγκρισή του. 

7. Για την εκτέλεση του έργου του ο «Συνεργάτης» οφείλει να εφαρμόζει τις σχετικές 
Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας και Έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας του  
«Δικαιούχου». 

8. Ο «Συνεργάτης» υποχρεούται να υπογράφει για λογαριασμό του «Δικαιούχου» 
οτιδήποτε αποτελεί στοιχείο του συμφωνηθέντος έργου. Το έργο του «Συνεργάτη», 
κατοχυρώνεται με την αναγραφή των στοιχείων του και την υπογραφή του στα 
παραδοτέα του. 

9. Ο «Συνεργάτης» υποχρεούται στην εκτέλεση συμπληρωματικών ή ειδικών εργασιών, 
εφόσον προκύψουν τέτοιες κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής και συναφείς με το παρόν 
αντικείμενο. 

10. Πριν από την ολοκλήρωση του υπόψη έργου, η σύμβαση μίσθωσης έργου λύεται για 
σπουδαίο λόγο (π.χ. λόγοι ανωτέρας βίας, διακοπή χρηματοδότησης του Έργου κ.λπ.), οπότε 
γίνεται καταγραφή του μέχρι τότε παραχθέντος έργου και καταβάλλεται η ανάλογη αμοιβή 
στον «Συνεργάτη», εφόσον έχουν τηρηθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. 
Συγχρόνως ο «Συνεργάτης» παραδίδει στο «Δικαιούχο» όλα τα έγγραφα, μελέτες ή άλλα 
στοιχεία που είναι προϊόν των υπηρεσιών του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. 

11. Ο «Δικαιούχος» έχει τη δυνατότητα να σταματήσει σε οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα το έργο για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο (π.χ. αντισυμβατική συμπεριφορά 
του «Συνεργάτη», μη ορθή και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης εκτέλεση του 
έργου που αναλαμβάνει ο «Συνεργάτης», μη τήρηση αναληφθεισών και 
συμφωνηθεισών υποχρεώσεων, κ.λπ.). 

12. Ο «Συνεργάτης» ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή μη ζημία που θα προκαλέσει 
στο «Δικαιούχο» από δόλο, αμέλεια, παράνομη ή αντισυμβατική δράση.  
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13. Ο «Συνεργάτης», σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενης καθυστέρησης παράδοσης του 
έργου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα το 
«Δικαιούχο» και να τεκμηριώνει δεόντως τους λόγους καθυστέρησης.  

14. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 681 και 
έπειτα του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) περί συμβάσεων μίσθωσης έργου και σε καμία 
περίπτωση ο «Συνεργάτης» δε συνδέεται με το «Δικαιούχο» με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. 

15. Εξ΄ αυτού, ο «Συνεργάτης» δε δικαιούται κανένα από τα επιδόματα που απορρέουν 
από την εργατική νομοθεσία. 

16. Η παρούσα σύμβαση μίσθωσης έργου μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και 
κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέλη για 
σπουδαίο λόγο. 

2. Σε περίπτωση που ο «Συνεργάτης» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει 
όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Δικαιούχος» δικαιούται να υπαναχωρήσει 
αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την 
οποία υφίσταται.  

3. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση οποτεδήποτε, 
με αιτιολογημένη απόφασή της, ενημερώνοντας τον «Συνεργάτη» 30 ημερολογιακές ημέρες 
πριν. Στην περίπτωση αυτή τυχόν πραγματοποιηθείσες πληρωμές για παρασχεθέν έργο δεν 
αναζητούνται και το αναλογούν ποσόν μέχρι τη διακοπή της σύμβασης ορίζεται κατά δίκαιη 
κρίση ανάλογα με το παρασχεθέν έργο του «Συνεργάτη». Σε κάθε περίπτωση μετά την ως 
άνω καταγγελία ο «Συνεργάτης» δεν διατηρεί καμία απαίτηση για το υπόλοιπο της 
προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ / ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ  

1. Ο «Συνεργάτης» καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και για πέντε (5) 
χρόνια μετά τη λήξη της, οφείλει να τηρεί αυστηρά το απόρρητο σχετικά με οποιαδήποτε 
πληροφορία, γεγονός, υπηρεσιακή πρακτική, σχεδιασμό και μεθόδους εργασίας, 
επιχειρηματικά σχέδια, κ.λπ. που αφορούν το «Δικαιούχο» και /ή τους συνεργάτες της, των 
οποίων έλαβε γνώση εξαιτίας ή με αφορμή το παρόν και να μην μεταδίδει αλλά και να 
εμποδίζει ή να μην διευκολύνει την μετάδοσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.  

2. Ο «Συνεργάτης» υποχρεούται, κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης να παραδώσει 
στη Διεύθυνση του «Δικαιούχου» τον εξοπλισμό, τα μέσα και τα στοιχεία (π.χ. βιβλία, 
όργανα, αρχεία κ.α.) που έκανε χρήση κατά την εκτέλεση του έργου του.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ότι προς επίλυση των όποιων διαφορών προκύψουν από την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια 
Δικαστήρια. 

 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος ένα για λογαριασμό του και με επιμέλεια του Δικαιούχου θα υποβληθεί κατάσταση 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


