ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ»
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα
παρακάτω συμβαλλομένων:

..............................,

μεταξύ

των

Αφ’ ένός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει τη Θεσσαλονίκη, Διοικητήριο
Τ.Κ.54123, ΑΦΜ 998305260 (ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) και εκπροσωπείται νόμιμα
στην παρούσα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παντελή Αγγελίδη, που θα
ονομάζεται «Αναθέτουσα Αρχή»
Αφ’ ετέρου του ........................................................., κατοίκου
..................................., οδός / αριθμός .................................. ΤΚ
............., ΑΦΜ ..................... της ΔΟΥ ............................., ΑΔΤ
............................ του ......................................, ο οποίος στη
συνέχεια για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «Ανάδοχος»,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά αμοιβαία τα ακόλουθα
ΠΡΟΟΪΜΙΟ
Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη Αναθέτουσα Αρχή, που ιδρύθηκε και
λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.3489/2006, όπως ισχύει σήμερα, το
καταστατικό της και τις κείμενες διατάξεις, μετά από απόφαση του υπ’
αριθμ. ........................ Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε να προβεί
στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για την «Παροχή υπηρεσιών νομικών
συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ».
Για το σκοπό αυτό η αφ’ ενός συμβαλλόμενη Αναθέτουσα Αρχή:
1) Ανάρτησε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΑΔΑΜ : ................................) και δημοσίευσε στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : .........................) το υπ’ αρ. πρωτ.
...................... πρωτογενές αίτημα ανάληψης υποχρέωσης.
2) Ανάρτησε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΑΔΑΜ: .............................) την υπ’ αρ. ....................
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
3) Δημοσίευσε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : 6ΠΣΤ0ΡΡΗ-ΧΡΗ)
προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) του συνοπτικού διαγωνισμού για
την «Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας ΑΕ».

4)
Δημοσίευσε
την
στο
ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ
:
.......................................) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ........................
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών νομικών
συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ».
5) Δημοσίευσε την ....................... στην ιστοσελίδα της
(http://www.thessinnozone.gr) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ........................
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών νομικών
συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ».
6) Αποφάσισε και ενέκρινε στην υπ’ αριθ. .................. συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της (θέμα .......) το υπ’ αριθμ. ................
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών νομικών
συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ».
7) Δημοσίευσε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΑΔΑΜ : ………………………) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( ΑΔΑ :
.....................) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ................. απόφασή της για την
ανάδειξη του ..................................
ως αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισμού της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών νομικών
συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ».
Κατόπιν τούτων οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και
εκπροσωπούνται νομίμως, προβαίνουν στην υπογραφή της παρούσης
συμβάσεως υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν οι υπηρεσίες για την «Παροχή
Υπηρεσιών Νομικών Συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
ΑΕ» και ειδικότερα:
i. Η παροχή νομικών συμβουλών για το χειρισμό και την ερμηνεία
νομικών ζητημάτων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
των Οργάνων Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Σ. και Γ.Σ.), καθώς και
των οργανικών μονάδων αυτής,
ii. Η παροχή νομικών συμβουλών, γραπτών και προφορικών, επί
θεμάτων που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της Αναθέτουσας
Αρχής προς την Γ.Σ., το Δ.Σ., τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
και τα στελέχη των οργανικών μονάδων της, για τη διαφύλαξη, προάσπιση
και επίτευξη των συμφερόντων και του σκοπού της,
iii. Η παροχή νομικών συμβουλών για την εξωδικαστική διεκπεραίωση
των νομικών υποθέσεων της Αναθέτουσας Αρχής, με γνώμονα την
προάσπιση των συμφερόντων της,
iv. Η παροχή νομικών συμβουλών και ο έλεγχος των συμβάσεων που
συνάπτει η Αναθέτουσα Αρχή.
v. Η παροχή νομικών συμβουλών για θέματα σχετικά με διαδικασίες
διαγωνισμών, επιλογή Αναδόχου, υλοποίηση έργων, σύναψη συμβάσεων
και συναφών ζητημάτων.

vi. Η παροχή νομικών συμβουλών για την επεξεργασία και πρόταση
τροποποιήσεων του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη
λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής.
vii. Η επικοινωνία με αρμόδιους φορείς για την επίλυση νομικών
ζητημάτων που συνδέονται με την λειτουργία και την δραστηριότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες για την παροχή νομικών συμβουλών προς την
αναθέτουσα αρχή, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,
θα παρέχονται προσηκόντως από τον ανάδοχο με δικό του προσωπικό,
μέσα και υλικά, με βάση τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης και
ανάλογα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της
Αναθέτουσας Αρχής, στο χρόνο και στον τόπο που είναι αντικειμενικά
πρόσφορος για τη χωρίς προβλήματα παροχή υπηρεσιών του, (δηλ. είτε
στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη), είτε στην
έδρα των αρμοδίων Δημοσίων ή Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, είτε σε
οποιοδήποτε άλλο τόπο απαιτηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες).
ΑΡΘΡΟ 3
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεσή
της, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν
την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Το παρόν συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα
παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
4. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 5
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αξία της σύμβασης, που αποτελεί και τη συνολική συνολική αμοιβή
του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών νομικών συμβουλών προς
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης, καθορίζεται
στο ποσό των ...................................... ευρώ (........... €), μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ο οποίος βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή συνολικό ποσό ................................. ευρώ
(.............. €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,

Στο παραπάνω ποσό αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται η νόμιμη
παρακράτηση φόρου εισοδήματος καθώς και τυχόν άλλες νόμιμες εισφορές
και κρατήσεις.
Στο παραπάνω ποσό αμοιβής περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες και
έξοδα στα οποία θα υποβληθεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης στην έδρα της εταιρίας, όχι όμως εκτός αυτής.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά, σε ισόποσες,
μηνιαίες δόσεις από ................................. ευρώ (............. €) εκάστης,
πλέον του
αναλογούντος εκάστοτε Φ.Π.Α., μετά τις
νόμιμες
παρακρατήσεις, καταβλητέες στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας παραλαβής
της από την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση του αντιστοίχου τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καθήκον εχεμύθειας όσο αφορά τις
εμπιστευτικές
και
εμπίπτουσες
στο
επαγγελματικό
απόρρητο
επαγγελματικές, επιχειρηματικές, νομικές ή άλλες πληροφορίες που τυχόν
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του, άλλως
ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας,
για τη ζημία που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία.
ΆΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης γίνεται μόνο με νεώτερη γραπτή
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης. Τυχόν καταγγελία της σύμβασης γίνεται γραπτά σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης, καθώς επίσης και για σπουδαίο λόγο και
ισχύει ένα (1) μήνα μετά την περιέλευσή της στον αντισυμβαλλόμενο.

ΆΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή
μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παρούσα σύμβαση, διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας και κάθε διαφορά που δεν θα διευθετηθεί φιλικά από τους
συμβαλλόμενους,
υπάγεται
στην
αποκλειστική
αρμοδιότητα
των
δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους
όρους της διακήρυξης της παρούσας σύμβασης και όλων των στοιχείων
που απαιτούνται για παροχή των υπηρεσιών νομικών συμβουλών προς την
αναθέτουσα αρχή, που αφορά η παρούσα σύμβαση και ότι διαθέτει τις
απαιτούμενες γνώσεις, την εμπειρία και τα κατάλληλα μέσα σε

επιστημονικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης, οφείλει δε να εκτελεί τις απορρέουσες από τη
σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα
με τις αρχές της καλής πίστης και τους κανόνες των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει στον Ανάδοχο τις διαθέσιμες
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για την προσήκουσα εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης
πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για τις υπηρεσίες του.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, και αφού
διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από
αυτούς στο τέλος του προηγουμένου φύλλου και του παρόντος ως έπεται,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα πρωτότυπο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΑΖΚ ΑΕ
Ο πρόεδρος του ΔΣ

Για τον Ανάδοχο

