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Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών 
Σέρρες, Μεραρχίας  67,  Τ.Κ. 62125 
Τηλ.  23210 64402 - 3   
www.aneser.gr 
e-mail: info@aneser.gr  

 
Σέρρες, 05 Αυγούστου 2021 
Αρ. Πρωτ.: 0887 

 
ΠΡΟΣ:   

1. DCS ΙΚΕ  
Βασιλέως Ηρακλείου 47, 
546 23 Θεσσαλονίκη  
2310 285979  
Email: ggeo@dcs-ike.eu 
ΑΦΜ: 801310641 

2. Innovatia Systems 
Δωδεκανήσου 22,  
Θεσσαλονίκη 546 26 
2310 567442  
Email: 
metaxas@innovatiasystems.
eu 
ΑΦΜ: 800337864 

3. project4 
Βούλγαρη 50 (4ος όροφος),  
542 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
231600 7727,  
Email: info@pr4.gr  
ΑΦΜ: 800635900 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Για απευθείας ανάθεση του έργου: 

«Σύμβουλος αξιολόγησης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER» 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει   

2. Την υπ’ αρ. 25/2021 απόφαση της ΕΔΠ της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 
3. Τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος 
4. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα 
5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 

Ανακοινώνει ότι 
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Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής 
δαπάνης, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016. 

1. Περιγραφή του έργου 

Υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας  
του Τοπικού Προγράμματος στο πλαίσιο της δράσης 19.4.2.3 «Υποστηρικτικές Ενέργειες – 
Ενέργειες Αξιολόγησης»   του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 
εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
CLLD/LEADER), του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». 

2. Προϋπολογισμός  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
εξακοσίων Ευρώ (12.600,00€) πλέον Φ.Π.Α..  

3. Τιμές προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα προϊόντα θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές 
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την 
τιμή προσφοράς. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 

5. Διάρκεια  

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών είναι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή ως την 
31/12/2022. 

6. Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με 
ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 17 
Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 
67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.  

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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Γίνονται δεκτές προσφορές από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, μόνο για το σύνολο του 
έργου, όπως περιγράφεται στην παρούσα και πάντα εντός του προκηρυσσόμενου συνολικού 
προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, στο σύνολο του έργου. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα 

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (όπως Καταστατικό, 
ΦΕΚ Σύστασης, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Προσωποποιημένη πληροφόρηση ΤΑΧΙS κλπ) 

ε. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

7. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για έξι (6) μήνες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

8. Τρόπος πληρωμής 

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά 
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια 
Επιτροπή της ΑΝΕΣΕΡ και την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 
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9. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 
προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1, λαμβάνοντας Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΣΕ08210000). 

10. Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο 
και κοινοτικό δίκαιο. 

Λύση της Σύμβασης εν μέσω του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή μόνον κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλομένων. 

Καταγγελία της Σύμβασης από έναν εκ των συμβαλλομένων ή οποιαδήποτε διαφωνία, αναφορικά 
με τους όρους της, διευθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αρμόδια 
Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Σερρών. 

11. Πληροφορίες 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο 
info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη 
Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ  

 
 
 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Το έργο της Αξιολόγησης περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα, όπως οργανώνονται στα τρία 
παραδοτέα του έργου. 
 
Παραδοτέο 1: Αρχική Έκθεση (Inception Report) / Πλάνο Αξιολόγησης  
Αφορά τον σχεδιασμό των διαδικασιών της αξιολόγησης. Επικεντρώνεται στην εστίαση (focus) της 
αξιολόγησης, των στόχων που καλείται να επιτύχει, την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και 
μεθόδων, τον καθορισμό των πηγών δεδομένων και την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας και 
ποιοτικής / ποσοτικής επάρκειας στοιχείων. Περιλαμβάνει ακόμα την αναγνώριση του κοινού και 
των μεθόδων στο οποίο θα πρέπει να διαχυθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
 
Παραδοτέο 2: πρώτη κατά την διάρκεια (on going) αξιολόγησης  
Εστιάζει στην καταλληλόλητα, επάρκεια και επικαιρότητα (διαχρονικότητα) της στρατηγικής, την 
Λογική της Παρέμβασης (ΛτΠ) καθώς επίσης και στην αποτίμηση της της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των συντελεστών υλοποίησης.  Ως μια αξιολόγηση που υλοποιείται σε σχετικά 
αρχικό στάδιο υλοποίησης στοχεύει στην παραγωγή πληροφορίας και γνώσης που θα αξιοποιηθεί 
για την βελτίωση του τρόπου διορθώσεις.  Η πρώτη αξιολόγηση κατά την διάρκεια αποτιμάει 
επίσης την τοπική στρατηγική και τη συνάφειάς της με τους στόχους του ΠΑΑ καθώς και την 
αξιολόγηση του μηχανισμού παρακολούθησης της ΟΤΔ. 
Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης περιγράφει τυχών εμπόδια που δυσχεραίνουν την ομαλή υλοποίηση 
του προγράμματος.  Προτείνει διορθωτικές ενέργειες και πιθανή αναθεώρηση της στρατηγικής 
(συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης του συστήματος δεικτών εκροών / αποτελεσμάτων). 
Αναδεικνύει επίσης καλές πρακτικές με στόχο την διάδοση τους. 
 
Παραδοτέο 3: Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης.  
Η δεύτερη ενδιάμεση έκθεση υλοποιείται όταν η υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι σε πλήρη 
εξέλιξη και είναι ορατές ή ακόμα και πραγματοποιημένες ορισμένες από τις εκροές του 
προγράμματος.  Εστιάζει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεμβάσεων, δηλαδή 
στο βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και το ποια είναι η ως τώρα η ένταση  των 
πόρων για την επίτευξη τους.  Οι εκτιμήσεις γίνονται βάσει των δεδομένων υλοποίησης του 
προγράμματος και εξάγονται σημαντικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα το μοναδιαίο κόστος.  
Κατά την δεύτερη αξιολόγηση επικαιροποιούνται οι τιμές επίτευξης των δεικτών παρακολούθησης 
και λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις σε περίπτωση εύρεσης σημαντικών δυσλειτουργιών ή 
αποκλίσεων.  Αξιολογούνται επίσης τα μέτρα και οι δράσεις δημοσιότητας.   
Στο στάδιο αυτό γίνεται προετοιμασία για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων.  Η 
προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει κυρίως την οριοθέτηση των επιπτώσεων του προγράμματος και 
την προετοιμασία της Θεωρίας της Αλλαγής. 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και με την ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Ομάδας Δράσης 
(ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ).  Συγκεκριμένα: 

 Η Τοπική Ομάδα Δράσης θα υποστηρίξει το έργο αναλαμβάνοντας το σύνολο των ερευνών 
πεδίου. 

 Την Αποτίμηση των διαδικασιών συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών  στις διαδικασίες 
υλοποίησης της στρατηγικής 

 Αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας 



 
Σελίδα 6 από 12 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Τίτλος Είδος Μονάδες Τιμή Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) Ποσότητα 

Υπηρεσίες 
Συμβούλου 
Αξιολόγησης 

 

Παροχή 
υπηρεσιών Ανθρωπομήνες 2.100 6 

Σύνολο 12.600 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

  

Α/Α Είδος Ελάχιστες προδιαγραφές 
Υποχρεωτι

κή 
απαίτηση 

Απάντηση 
Προμηθευ

τή 
 

1 
Σύμβουλος 

Αξιολόγησης 6 ανθρωπομήνες   
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Προσφορές συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί 
και ενώσεις. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία ανάλογων 
ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, υποβάλλοντας μία και μοναδική 
προσφορά, είτε για το σύνολο των ειδών είτε για κάποια από τα είδη. 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από 
τριμελή επιτροπή. 

Η προμήθεια των ειδών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε χώρους που θα 
υποδείξει η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και θα πραγματοποιηθεί άμεσα ή και τμηματικά μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης.  

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει την συνολική ποσότητα ή μέρος αυτών μέχρι 
ποσοστό 30%. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στους χώρους και κατά τις ώρες που θα τους υποδείξει ο υπεύθυνος 
της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας  

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς -παράδοσης 
των ειδών στις εγκαταστάσεις της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.  

Κατά την μεταφορά και παράδοση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 
προκληθούν φθορές. Σε περίπτωση που προκληθούν, ο ανάδοχος προμηθευτής προκειμένου να 
αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Στην προσφερόμενη τιμή 
περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται από την Υπηρεσία. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ.» 

Τ……/Της επιχείρησης …………………….……….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., 
έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., 
email: ……………………………..   

Είδος / Υπηρεσία 
Προϋπολογισθ
είσα Δαπάνη 

Προσφερόμενη τιμή  
(Ολογράφως) 

Προσφερόμενη 
τιμή 

(Αριθμητικώς) 
Σύμβουλος Αξιολόγησης 12.600 €   

  Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)  
  ΦΠΑ 24%  
  Γενικό Σύνολο  

 
Τόπος/ Ημερομηνία 

Ο Προσφέρων 

…………………………….. 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα επιχείρησης) 



 
Σελίδα 10 από 12 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στις Σέρρες σήμερα, ……………………, ημέρα ……………., στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., οι κάτωθι 
συμβαλλόμενοι: 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Ε. – 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» και διακριτικό 
τίτλο «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.», που έχει φορολογική έδρα στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 
62122 - Σέρρες και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Δημήτριο Καριπίδη και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.».  

2. Η Εταιρεία ………….. με την επωνυμία «………………….», με έδρα την ………………, οδός 
…………………….., ΑΦΜ ………………………, Δ.Ο.Υ. ………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα 
από …………………………, καλούμενη στο εξής στη σύμβαση αυτή με τη λέξη «Ανάδοχος»,  

Λαμβάνοντας υπόψη ιδίως :  

 Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 118 

 την υπ’ αρ. ………….. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
 Την με αρ. ………………. σχετική προσφορά του αναδόχου 
 Την με αρ. ……………….. απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την υπογραφή της παρούσας μεταξύ 

των ανωτέρω συμβαλλομένων 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται αβίαστα και ελεύθερα τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1.  Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστηριξη της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την 
υλοποίηση της Αξιολόγησης του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD. 

Ειδικότερα, με την παρούσα σύμβαση η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………….. Προσφορά του και με τους όρους και προϋποθέσεις 
τα παραδοτέα (εκθέσεις) 

1: Αρχική Έκθεση (Inception Report) / Πλάνο Αξιολόγησης  

2: Έκθεση πρώτης κατά την διάρκεια (on going) αξιολόγησης  

3: Δεύτερη Εκθεση (intermediate) αξιολόγηση.  

Το έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Άρθρο 2.  Χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 31/12/2022   

Άρθρο 3.  Αμοιβή –Τρόπος καταβολής 

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για το έργο που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή συμφωνείται 
στις …………………………… ευρώ (………………….€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
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Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά με την παραλαβή των παραδοτέων βάση των 
παρακάτω ποσοστών: 

Παραδοτέο 1: Αρχική Έκθεση (Inception Report) / Πλάνο Αξιολόγησης:   15% 

Παραδοτέο 2: Πρώτη Εκθεση:         35% 

Παραδοτέο 3: Δεύτερη Εκθεση:        50% 

 

Άρθρο 4.  Ειδικοί όροι σύμβασης 

Η προμήθεια των ειδών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε χώρους που θα 
υποδείξει η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και θα πραγματοποιηθεί άμεσα ή και τμηματικά μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης.  

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει την συνολική ποσότητα ή μέρος αυτών μέχρι 
ποσοστό 30%. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στους χώρους και κατά τις ώρες που θα τους υποδείξει ο υπεύθυνος 
της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας  

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς -παράδοσης 
των ειδών στις εγκαταστάσεις της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, να 
το αντικαταστήσει αμέσως με την υπόδειξη της υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Σε περίπτωση 
ελαττώματος κάποιου είδους ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την αντικατάστασή του. 

Κατά την μεταφορά και παράδοση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 
προκληθούν φθορές. Σε περίπτωση που προκληθούν, ο ανάδοχος προμηθευτής προκειμένου να 
αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει. 

Άρθρο 5.  Καταγγελία - Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο της διάρκειας της, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 
2 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει ή δεν 
εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. δικαιούται να 
υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής 
ζημίας την οποία υφίσταται.  

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση οποτεδήποτε, έστω και 
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. 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 Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση 
μετά την ως άνω καταγγελία ο Ανάδοχος δεν διατηρεί καμία απαίτηση για το υπόλοιπο της 
προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής της. 
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Άρθρο 6.  Τροποποίηση της σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 7.  Τελικές διατάξεις   

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.  

2. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις. 
3. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση συμφωνείται να υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της πόλης των Σερρών. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, λαμβάνοντας δε η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. δύο (2) 
αντίτυπα και ένα (1) ο ανάδοχος.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  Για την «………………..» 
 
 
 

  
 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος  ……….. 
Πρόεδρος της ΕΔΠL  …………. 
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