
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………. ημέρα ……….… και ώρα ……... στο γραφείο της 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε στην οδό Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή,  

οι υπογράφοντες: 

Α.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε,, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Φιλικής 

Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Τ.Κ. 54621 με Α.Φ.Μ. 998305260/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 

(ΜΑΕ 64119/62/Β/07/0199) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής κ. 

………………………., η οποία θα ονομάζεται στο εξής Αναθέτουσα Αρχή και 

Β. …...…………………………………………………... εκπρόσωπο της 

…………………….. ……………..… με έδρα 

…………………………………………… οδός …………………………….. αριθμός 

………… ΑΦΜ ……………………….. – Δ.Ο.Υ. 

……………….., ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος 

Έχοντας υπόψη: 

 τον N.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του Ν.3489/2006 (Α΄205) «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 το Εγχειρίδιο Υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020 (Program and Project 

Implementation Manual). 

 τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων 

του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

 την από  04.07.2018 κοινοποίηση προς τον επικεφαλής εταίρο απόφασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος, με την οποία το έργο iCBA εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση 

και υλοποίηση. 

 την από 10.10.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 

Α.Ε. περί έγκρισης της συμμετοχής του φορέα στο εν λόγω έργο. 

 την από 11.02.2019 σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract) μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου 

και της Διαχειριστικής Αρχής τους Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020 για το έργο «iCBA» 

- την Διακήρυξη ……… με ΑΔΑ: ……………………………………………… & ΑΔΑΜ: 

……………………………………….. 

- την υπ’ αριθ. ……………../………………….. απόφαση της ……. περί κατακύρωσης του 

αποτελέσματος και ανακήρυξης του οριστικού αναδόχου. 

Συμφώνησαν και συναποδέχονται τα κάτωθι: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης 

στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Intelligent 

Cross Border Accelerator» του Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης εκτείνεται έως ………. .Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση 

λήγει στην νέα ημερομηνία λήξης του έργου.  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 



Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή................................. ανέρχεται σε................... 

(………) Ευρώ, με επιβάρυνση ΦΠΑ (24%) ……………………………….. (…..) Ευρώ, ήτοι 

συνολικού ποσού ………………………………………… 

…………………….. (………) Ευρώ. Ενδεχόμενη παράταση του έργου δεν προκαλεί 

οποιαδήποτε αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 

 

Παρατίθενται πίνακες σύμφωνα με την Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών – 

τιμολογίων και αφού υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο επίβλεψης εργασιών ή/και 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

Για κάθε τιμολόγιο ο ανάδοχος θα προσκομίζει Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας και 

ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η καθαρή αξία (χωρίς το Φ.Π.Α.) της παρούσας σύμβασης υπόκειται σε: 

α) Kράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης την με 

αριθμό: ………και ημερομηνία έκδοσης ……. εγγυητική επιστολή της ……., ποσού ………€ 

που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο δικαιούχο με τη λήξη της σύμβασης, και την 

εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. 

 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών αναλυτικά 

αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα και στην προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και 

οικονομική), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

τις Υπηρεσίες, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους 

σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο.  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού 

του.  



Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού για 

την υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτών 

προσώπων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

στις Υπηρεσίες ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο 

Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον των 

Υπηρεσιών. 

Η Αναθέτουσα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών. Επίσης δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή  απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 

για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους 

ίδιους όρους. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η ΑΖΚ ΑΕ οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο το πληροφοριακό υλικό που διαθέτει και θεωρεί 

χρήσιμο για την υλοποίηση του έργου. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Φορέων. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) 

που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ακόμα 

και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να 

αποκλείεται η πρόσβαση στα αρχεία ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης. 

Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) της Αναθέτουσας που θα περιέλθουν στην αντίληψη 

του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 

επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 

αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες 

σε τρίτα πρόσωπα. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί 

οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που η Αναθέτουσα θα παραδώσει 

στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης. 



Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 

κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα 

αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

του Αναδόχου, οι Φορείς διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των διατάξεων «περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσουν και να απαιτήσουν πληρωμή για όλες τις άμεσες 

και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχουν κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης 

να ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή όταν συντρέχουν λόγοι για την καταγγελία της 

Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υπέχει την ίδια ευθύνη και για κάθε αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεων εκ 

μέρους στελεχών, υπαλλήλων ή συνεργατών του, που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες της αναθέτουσας αρχής και να λαμβάνουν γνώση αυτών λόγω 

της ιδιότητας, θέσης και εργασίας τους ή/και εξ αφορμής αυτής. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά, νομικά και 

τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των οιωνδήποτε δεδομένων και την προστασία τους από 

τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλη μορφής  αθέμιτης επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας, ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση 

των δεδομένων που είναι αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης με 

την Αναθέτουσα αρχή . 

 Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα ενεργεί εντός του νομοθετικού πλαισίου περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων 

νόμου και οδηγίας/κανονισμού/ απόφασης, σχετικών με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων, εκ μέρους του Αναδόχου. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη του Δημοσίου με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. 

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται 

έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 

προβλεπόμενες από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: 

α. Υπαιτιότητας της ΑΖΚ ΑΕ 

β. Ανωτέρας βίας, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην ΑΖΚ 

ΑΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους, καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 



Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016.   

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την νομοθεσία που αναφέρεται στην αριθμ... .. ΑΔΑΜ 

διακήρυξη….. 

Η παρούσα σύμβαση, διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και κάθε διαφορά 

που δεν θα διευθετηθεί από τους συμβαλλόμενους, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία όμοια πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την ΑΖΚ ΑΕ      Για τον Ανάδοχο 

…………        ……………….. 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Τεύχος Διακήρυξης 

2. Τεχνική και Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 


