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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 

υλοποίησης του παραδοτέου  D3.6.2_ Capacity building trainings 
(Π3.6.2_Εκπαίδευση ανάπτυξης ικανοτήτων) 

 

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 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 
Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 
3004881/ΥΔ1244  

3. Την υπ’ αριθ. B2.6c.20/29-11-2019 σύμβαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 
έργου STRYMONAS COOPERATION COORDINATION με ακρωνύμιο «River PLUS» στο 
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020 

4. Την με αρ. 22α/19-5-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την έγκριση διενέργειας 
της παρούσας  

Ανακοινώνει ότι 

Προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης 
του παραδοτέου  D3.6.2_ Capacity building trainings (Π3.6.2_Εκπαίδευση ανάπτυξης 
ικανοτήτων), προϋπολογισμού 10.645,02€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 
“Strymonas Cooperation Corridor” και ακρωνύμιο River Plus του προγράμματος INTERREG 
V-A CBC PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 - 2020, σε συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα.  

Η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους: 

1. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε.Π.Ε  (kek-sp@otenet.gr) 
2. Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ( info@kekpkm.gr) 
3. Μ.Ε.Κ. Κ.Δ.Β.Μ. 2 Α.Ε. (thessaloniki@mesogeiako.gr) 

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά. 

 

1. Προϋπολογισμός  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα πέντε Ευρώ και δύο λεπτά (10.645,02€) πλέον Φ.Π.Α..  

2. Τιμές προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 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. 

3. 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. 

4. Διάρκεια  

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με 
ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 7 
Σεπτεμβρίου 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. 

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. 
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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 

στ) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε 
συνάφεια με την τεχνική περιγραφή που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα. 
Συναφή έργα θεωρούνται έργα που έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των πέντε (5) 
τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας της παρούσας, τα οποία  αφορούν σε παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – κατάρτισης  στο πλαίσιο έργων εδαφικής 
συνεργασίας ή εν γένη συγχρηματοδοτούμενων έργων.   

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας αφορούν σε: 

 κατάλογο συναφών έργων  
 βεβαιώσεις ή/και συμβάσεις ή/και πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής αρμόδιων 

συλλογικών οργάνων ή/και τιμολόγια 
 βιογραφικό σημείωμα υπευθύνου έργου 

ζ) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το  συνημμένο «Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς» 

Σημείωση:  

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ, α’ της παρ, 2 του άρθρ. 1 του ν. 
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4250/2014, Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (πχ 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής επικυρωμένων «αντιγράφων. 

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β’ του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες. 

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς 
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. 

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 
υποφακέλους με την ένδειξη (1) τεχνική προσφορά – δικαιολογητικά και (2) οικονομική 
προσφορά. 

6. Ισχύς προσφορών 

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

7. 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. 

8. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το πρόγραμμα INTERREG V-A Greece-
Bulgaria 2014 - 2020 και κατά 15% από Εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Strymonas Cooperation Corridor” και 
ακρωνύμιο River Plus (Κωδικός ΟΠΣ 5052243) . 

9. Τελικές διατάξεις 

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

10. Πληροφορίες 

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

 

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 
 

Δημήτριος Καριπίδης 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ River Plus 

Η περιοχή του έργου River Plus χαρακτηρίζεται από πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. 
Οι δήμοι Simitli και Strumyani στη Βουλγαρία καθώς και οι δήμοι Ηράκλειας, Σιντικής και 
Εμμανουήλ Παππά στην Ελλάδα, διασχίζονται από τον  ποταμό Struma ή Στρυμόνα, έχουν 
μεγάλες εκτάσεις με πλούσιο φυσικό περιβάλλον ή και  προστατευόμενες περιοχές. Επιπλέον, 
ανήκουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη και διαθέτουν ευνοϊκές 
συνθήκες για την ανάπτυξη  οικολογικού τουρισμού, θεματικού τουρισμού και δυνατότητες 
ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας.  

Οι ομοιότητες στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των εταίρων αντικατοπτρίζονται σε κοινά 
προβλήματα, ζητήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες που επικεντρώνονται στην προστασία, τη 
διαχείριση και την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και των τοπικών 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων.  

Γενικός στόχος του έργου:  H ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της 
διασυνοριακής συνεργασίας, για την προστασία και την προώθηση της τοπικής φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων. 

Η προσέγγιση του έργου εστιάζεται κυρίως σε τρία θέματα: 

 Το πρώτο αφορά στην ανάγκη δημιουργίας υποδομών για τη βελτίωση του καθεστώτος 
διατήρησης και προώθησης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και δραστηριοτήτων 
της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει  υλοποίηση έργων σε χώρους αναψυχής, έργα για 
την αύξηση της φιλοξενίας θεματικών τουριστών, δραστηριότητες σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κέντρα πληροφόρησης και ένα μουσείο τοπικών παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων.  

 Το δεύτερο, συνίσταται στο γεγονός ότι απευθύνεται σε νέες προσεγγίσεις και εργαλεία με 
διασυνοριακό χαρακτήρα για την περιοχή και αναδεικνύει τη διασυνοριακή προσέγγιση, 
αναφέρεται στην ενίσχυση μιας κοινής τουριστικής ταυτότητας μέσω μελετών, 
σεμιναρίων  

για δημόσιους υπαλλήλους, επαγγελματίες και κατοίκους, καθώς και θεματικά εργαστήρια 
για καινοτόμες προσεγγίσεις.  

 Το τρίτο μέρος του έργου αποτελείται από την ανάπτυξη ενός δικτύου για τους 
επαγγελματίες και τους ενδιαφερόμενους της περιοχής μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κοινών τουριστικών εκστρατειών. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του River PLUS περιλαμβάνουν ένα καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης και αυξημένης ελκυστικότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 
περιοχής για τους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες, αυξημένη τουριστική κίνηση και βελτιωμένη 
ικανότητα των τοπικών αρχών και φορέων να χρησιμοποιούν με βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς 
και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής μέσω βελτιωμένων υποδομών, του προσωπικού και της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Τα παραπάνω αποτελέσματα θα συμβάλουν 
στη βελτίωση, μακροπρόθεσμα, του βιοτικού επιπέδου και των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω 
της καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων και των βελτιωμένων ευκαιριών απασχόλησης στις 
περιβαλλοντικές και τουριστικές υπηρεσίες. Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους: 
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Επικεφαλής εταίρος (LB1): Δήμος  Simitli 

PB2: Δήμος Strumyani 

PB3: Δήμος Ηράκλειας 

PB4: Δήμος Σιντικής 

PB5: Δήμος Εμμανουήλ Παππά 

PB6: Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. O.T.A. 

Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του έργου είναι 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες και ξεκινάει από 
29/11/2019.  

 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D3.6.2 CAPACITY BUILDING TRAININGS / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Το παραδοτέο 3.6.2 Capacity building trainings / Εκπαίδευση ανάπτυξης ικανοτήτων εντάσσεται 
στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3_Enhancement of common touristic identity / Ενίσχυση 
κοινής τουριστικής ταυτότητας  του συνολικού έργου.  

Στόχος του, είναι η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων αναφορικά με τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση πολιτιστικών και φυσικών πόρων και την προώθηση της κοινής 
ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης.  

Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής δράσης αφορά αποκλειστικά στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού 
που θα παραχθεί από τον εταίρο PB5 , τον Δήμο Εμμανουήλ  Παππά με τίτλο «Αειφόρος 
ανάπτυξη και εκμετάλλευση πολιτιστικών και φυσικών πόρων», το οποίο θα παραδοθεί στον 
ανάδοχο με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής πριν την έναρξη της υλοποίησης καθώς απαιτείται η 
χρήση του κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης. 

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δομές, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν αδειοδότηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 
ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, που να 
εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
κλιματικής Αλλαγής και να βρίσκονται εντός των ορίων της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει τα ακόλουθα :  

1. Χρονοπρογραμματισμός: Στην φάση αυτή προγραμματίζεται η υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο χρονοπρογραμματισμός θα αναφέρει ως ελάχιστα στοιχεία, το 
διάστημα υλοποίησης, τον αριθμό συμμετεχόντων ενώ θα συνοδεύεται από περιγραφή για κάθε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην οποία θα αναφέρονται ο τίτλος, ο στόχος, σε ποιους απευθύνεται 
κ.α. 
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2. Εκπαιδευτική Προετοιμασία: Η φάση αυτή περιλαμβάνει την αναλυτική σχεδίαση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την επιλογή των εκπαιδευτών, την επιλογή εκπαιδευτικών 
μεθόδων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. 

3. Οργανωτική Προετοιμασία: Η φάση αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση των χώρων και των 
συστημάτων που θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση, την οργάνωση της παροχής των 
εδεσμάτων/ροφημάτων, την ενημέρωση των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών, την 
αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, την οργάνωση των διαδικασιών υλοποίησης. 

4. Υλοποίηση: Η φάση αυτή περιλαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη ωφελούμενων και 
εκπαιδευτών, την παρακολούθηση των παρουσιών εκπαιδευτών  και καταρτιζομένων, την παροχή 
ροφημάτων στα διαλείμματα, την διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, την αναπλήρωση 
εκπαιδευτών, την αντιμετώπιση βλαβών σε συστήματα και εποπτικά μέσα, την διανομή και 
συγκέντρωση των εντύπων αξιολόγησης. 

5. Αξιολόγηση: Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης στην λήξη 
του προγράμματος που αφορούν στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων και την αξιολόγηση του 
προγράμματος κατάρτισης (α) από τους συμμετέχοντες (αξιολόγηση υποδομών, προγράμματος, 
εκπαιδευτών) (β) από τους εκπαιδευτές (Υποδομές, εκπαιδευόμενοι, περιεχόμενα προγράμματος, 
αποτέλεσμα υλοποίησης, διοίκηση έργου). Τα στοιχεία αυτά θα τύχουν της σχετικής επεξεργασίας 
και η παραχθείσα Έκθεση αξιολόγησης θα αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή. 

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους : 

 Ωφελούμενοι: τουριστικοί οδηγοί – πράκτορες, επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή 
παρέμβασης 

 Αριθμός ωφελουμένων: 30 
 Διάρκεια εκπαίδευσης: 20 ώρες θεωρίας 
 Αντικείμενο εκπαίδευσης: Αειφόρος ανάπτυξη και εκμετάλλευση πολιτιστικών και φυσικών 

πόρων 
 Περιοχή υλοποίησης: Δήμος Σερρών 
 Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα 

εκπαίδευσης (μείον τις νόμιμες κρατήσεις) με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την 
παρακολούθηση. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου 
επιτρεπτού ορίου (έως το 10% των ωρών), η αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το 
ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες. Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών 
πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων παρακολούθησης προγράμματος. Η δαπάνη 
του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει τον Ανάδοχο και η καταβολή του υλοποιείται από 
αυτόν είτε με δίγραμμες τραπεζικές επιταγές, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η 
καταβολή πραγματοποιείται βάσει Βεβαίωσης, που χορηγείται από τον Ανάδοχο ότι ο 
καταρτιζόμενος πληροί την προϋπόθεση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και μετά 
την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο 
συμμετείχε ο παραπάνω. 

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της 
κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα καταρτισθεί 
από τον ανάδοχο και μετά από σύμφωνη γνώμη από την Αναθέτουσα Αρχή θα δοθεί από τον 
Ανάδοχο προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να το 
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δώσει προς υπογραφή,  να συλλέξει τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά και να τα παραδώσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η εκπαίδευση  θα πραγματοποιηθεί σε 2 Τμήματα καταρτιζομένων (ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 5 ατόμων, ούτε 
μεγαλύτερος των 25 ατόμων ανά τμήμα) σύμφωνα με όσα έχουν προσδιοριστεί παραπάνω. 

 Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.  
 Κατά την υλοποίηση, εφόσον η εκπαίδευση υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα 

χορηγούνται ένα ελαφρύ σνακ/χυμοί/καφέδες. Το κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από 
τον Ανάδοχο.  

 Δεν επιτρέπεται εκπαίδευση  τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες. 
 Κάθε ωφελούμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών 

κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι 
άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από 
αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους 
ωφελούμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν 
αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες 
και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Ωφελούμενοι  που έχουν υπερβεί το ως άνω 
όριο απουσιών δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 
παρακολούθησης. 

 Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στο Τμήμα και 
συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση δεν προσέλθουν κατά το χρονικό διάστημα του 
επιτρεπόμενου ορίου απουσιών υλοποίησης μπορούν να αντικατασταθούν από τους 
επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας. 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών. Η 
κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική 
επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της 
Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα 
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» 
(Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης 
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 
2451/Β’/2013). Εξαιρετικά,  σε περιοχές και θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου 
τεκμηριώνεται η έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα 
ΣΤΕΠ, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, 
κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος και έγκρισής του από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως εκείνες που έχουν 
συνάφεια με την ομάδα των ωφελουμένων και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του 
προγράμματος  και οι οποίες αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των ωφελούμενων, τον 
κριτικό τρόπο σκέψης, την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών - ωφελουμένων. 

 Ο ανάδοχος δεσμεύεται στην απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων COVID-
19, όπως αυτά ισχύουν κατά την υλοποίηση της παρούσας.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Πριν από την έναρξη  
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Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τη 
Δήλωση ‘Έναρξης που περιλαμβάνει: 

 Στοιχεία Τμήματος 
 Στοιχεία της δομής, στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης  
 Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος 
 Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
 Κατάσταση καταρτιζομένων. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και δείγμα 

υπογραφής τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης των καταρτιζομένων, η αντικατάσταση 
αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το 
εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους. Σε περίπτωση 
αντικατάστασης των εκπαιδευτών του τμήματος, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να 
γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να 
απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά, με 
γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα. 

 Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης /μίσθωσης της δομής τρίτου, σε περίπτωση 
υλοποίησης προγραμμάτων εκτός των δομών του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των ανωτέρω 
στοιχείων με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, η με επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζονται στην παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να 
απορρίψει τη δηλωθείσα έναρξη, με αποτέλεσμα την αναστολή της έναρξης του Τμήματος. 

2. Κατά την υλοποίηση  

Κατά την υλοποίηση ο Ανάδοχος υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο εντός 5 ημερών 
από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μηνός από την έναρξη, Μηνιαίο Δελτίο 
Πραγματοποιηθεισών Ανθρωποωρών για το σύνολο των Τμημάτων. Το ως άνω Μηνιαίο Δελτίο, 
υποβάλλεται  έως  την  ολοκλήρωση  του   φυσικού   αντικειμένου   της   παρούσας.  Τα ως άνω 
Μηνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.  Μετά την ολοκλήρωση  

Έκθεση Υλοποίησης  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της  παρούσας σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή της, 
δύναται δε να παραταθεί εφόσον υπάρξει αντίστοιχη παράταση του έργου River Plus και 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της αναθέτουσας.   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
ενώ η εκτιμώμενη αξία σύμβασης είναι 10.645,02€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

3.6.2 Capacity building 
trainings / Εκπαίδευση 
ανάπτυξης ικανοτήτων 

600 (20 ώρες * 30 
ωφελούμενοι) 10.645,02€ 

 
Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και 
όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή των υπηρεσιών του 
και ιδίως: 

 την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων των ωφελουμένων καθώς και των 
ασφαλιστικών εισφορών τους και κάθε είδους κρατήσεων που βαρύνουν το έργο 

 τις αμοιβές των εκπαιδευτών και κάθε είδους προσωπικού που απαιτείται για την υλοποίηση 
της παρούσας,  

 το κόστος παροχής αναψυκτικών / εδεσμάτων από τον Ανάδοχο προς τους Ωφελούμενους 
κατά τους όρους της παρούσας,  

 πιθανό  κόστος που θα απαιτηθεί για την ενοικίαση των χώρων υλοποίησης του έργου 

Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη 
για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά 
συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση 
για πρόσθετη αμοιβή και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν 
από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, ως 
ακολούθως: 
(I) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος με την Δήλωση Έναρξης 
του συνόλου των τμημάτων (που αντιστοιχούν σε 30 ωφελούμενους της παρούσας) όπως 
ορίζεται στο στην Ενότητα 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας, στο σημείο ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
(II) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, θα καταβάλλεται μετά 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και θα γίνει μετά τον έλεγχο της ορθής υλοποίησής του, σύμφωνα με τα 
κατατεθειμένα δικαιολογητικά, με τα οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των ποιοτικών 
προδιαγραφών του έργου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 3.6.2 Capacity building 
trainings / Εκπαίδευση ανάπτυξης ικανοτήτων,  στο πλαίσιο του έργου STRYMONAS 

COOPERATION COORDINATION ,  «River PLUS» 

 

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

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ 

(ολογράφως) 

3.6.2 Capacity building 
trainings / Εκπαίδευση 
ανάπτυξης ικανοτήτων 

10.645,02€ 
 

 

 

 

 

Τόπος/ Ημερομηνία 

Ο Προσφέρων 

…………………………….. 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα επιχείρησης) 
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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 :  

 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   

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 
Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 
3004881/ΥΔ1244  

 Την υπ’ αριθ. B2.6c.20/29-11-2019 σύμβαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 
έργου STRYMONAS COOPERATION COORDINATION με ακρωνύμιο «River PLUS» στο 
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020 

 Την με αρ. 22α/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την έγκριση διενέργειας της 
παρούσας  

 την υπ’ αρ. ………….. διακήρυξη  
 Την με αρ. ………………. σχετική προσφορά  
 Την με αρ. ……………. απόφαση 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 της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου  
D3.6.2_ Capacity building trainings (Π3.6.2_Εκπαίδευση ανάπτυξης ικανοτήτων), 
προϋπολογισμού 10.645,02€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Strymonas 
Cooperation Corridor” και ακρωνύμιο River Plus του προγράμματος INTERREG V-A CBC 
PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και 
εθνικούς  πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 

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 που τίθενται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού και την παρούσα, καθώς και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο Παράρτημα Ι, τα εξής: 
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………. 

……. 

…… 

 

Άρθρο 2.  Χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από σήμερα και λήγει στις ……...   

Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών, μόνον αν οι ανάγκες του αναλαμβανόμενου έργου το επιβάλλουν 

 

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.  

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. 

 

Άρθρο 4.  Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα : 

1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται πως θα υλοποιήσει την Σύμβαση, σύμφωνα με την Προσφορά του και 
με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού και την 
παρούσα. 

2. Ο Ανάδοχος διεκπεραιώνει το έργο που αναλαμβάνει με το παρόν σύμφωνο με δικά του μέσα, 
μη δεσμευόμενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.  

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο το έργο 
που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν 
συμφωνηθεί και να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ή του υπεύθυνου της σύμβασης αυτής.  

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



 
Σελίδα 15 από 16 

 
 

6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί τούτο 
σκόπιμο από την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και 
πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου αυτής της 
σύμβασης. 

7. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί κατά την εκτέλεση του έργου από άλλο 
πρόσωπο.  

8. Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

9. Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που 
έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση. 

10. Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. υποχρεούται στην έγκαιρη ειδοποίηση του Αναδόχου στην περίπτωση 
ανάληψης συμπληρωματικών εργασιών  

Επιπρόσθετα, ειδικά συμφωνείται ότι: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσχωρήσει, να αποδεχθεί και να εκτελέσει ανεπιφύλακτα χωρίς 
απαίτηση πρόσθετης αμοιβής όποιες άλλες υποχρεώσεις προκύπτουν σε σχέση με το 
συγκεκριμένο έργο που αναλαμβάνει.  

2. Σε περίπτωση που η τήρηση της διάρκειας της σύμβασης είναι ανέφικτη και για λόγους που 
δεν άπτονται της υπαιτιότητας του «Αναδόχου» τότε αυτά δύναται να τροποποιηθούν με τη 
σύμφωνη γνώμη της «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.» 

 

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. 

 

Άρθρο 6. Υποχρέωση εχεμύθειας 

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό 
που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους 
συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ό,τι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, 10 ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.  
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Ο Ανάδοχος έχει ενημερωθεί από την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε ότι προσωπικά του δεδομένα (ενδεικτικά: 
προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, κλπ), τα οποία είτε ο ίδιος θα γνωστοποιήσει 
στην ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε είτε η τήρησή τους προβλέπεται από το νόμο, θα τηρούνται από την ΑΝΕΣΕΡ 
Α.Ε σε αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από αυτή. Ο Ανάδοχος παρέχει τη ρητή 
έγκριση και συγκατάθεσή του στην ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε για την τήρηση αρχείων με προσωπικά του 
στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία από την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε, σύμφωνα μετα άρθρα 14 παρ.10 
σημ. 1, 2, και 3 του Ν.4403/2016 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων.Κάθε αίτημα του Ανάδοχος καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλεται έγγραφα στην έδρα της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε και θα 
απευθύνεται στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 7.  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 8. 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 «………………..» 
 
 
 

  
 

Δημήτριος Καριπίδης  ……….. 
Πρόεδρος του Δ.Σ.  …………. 

 


