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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Το Ε.Β.Ε.Π., πρόκειται να προβεί στην προμήθεια λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για το έτος 

2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του 

άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 4442/22-

11-2018 εισήγηση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των 13.200,00€ (δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού 

προϋπολογισμού 16.368,00€ (δέκα έξη χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ). 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. τα δικαιολογητικά συμμετοχής  
2. την προσφορά (σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και 

3. την οικονομική προσφορά. 
4. Την Υ.Δ. (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί του ότι έλαβα γνώση των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 24 των Ν.4412/2016 και της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του 
Ν.4497/2017 και δεν εμπίπτω στους τιθέμενους περιορισμούς. 

5. Βεβαίωση περί μη πτώχευσης. 

 
Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης πρέπει να προσκομισθούν από τον προσωρινό 

ανάδοχο το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η φορολογική και η ασφαλιστική του ενημερότητα ως 

αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών / Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Ενδεικτικά, το Ε.Β.Ε.Π. θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών: 

 
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για 

την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών στο Ε.Β.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων, 
του κόστους μεταφοράς των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Επιμελητηρίου, του κόστους 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του 

αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά. 
 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 200 – 

215. Η παραλαβή των προς προμήθεια υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την κατά νόμο αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών, του Ε.Β.Ε.Π. και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 
31/12/2019. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Φαξ: 
E-mail: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Οικονομικής Διοίκησης 

Ε. Γιαννάκης 
210-41.90.458 

210-42.23.365 
finance@pcci.gr 

Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ.:4829/18-12-2018   

Προς: 

 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 

Ε.Β.Ε.Π. έτους 2019, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών, με 
επιβάρυνση όλων των σχετικών νομίμων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρων αποκλειστικά 

από τον Ανάδοχο και μετά την έγκριση αρμοδίως των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών, του Ε.Β.Ε.Π. 
 

Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., μετά από έλεγχο που διενήργησε στον προϋπολογισμό 

δαπανών οικονομικού έτους 2019, διαπίστωσε ότι υπάρχει διαθέσιμη, εξειδικευμένη και επαρκής πρόβλεψη 

πίστωσης στον κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) 0439. 
 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. Το Ε.Β.Ε.Π. δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της διάρκειας της 
σύμβασης και μη εξάντλησης των ανωτέρω ποσοτήτων, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να 

διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση της Υπηρεσίας. 
 

Ζημιές – Ατυχήματα  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε 

οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 
αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ε.Β.Ε.Π. δεν έχει καμιά ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις 

ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 

περιπτώσεις αυτές. 
 

Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Ε.Β.Ε.Π. 
 

Αντικείμενο του Έργου 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου της λογιστικής 
παρακολούθησης και επίβλεψης του λογιστηρίου του σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία (Ν. 

4497/2017) και τις σχετικές κείμενες διατάξεις. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει τις προϋποθέσεις, την υποδομή και 

την εμπειρία για να εκτελέσει το παρόν έργο, που περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα παρακάτω επιμέρους έργα: 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α. Λογιστικές εργασίες σε μηνιαία βάση στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. 

- Έλεγχος των ημερήσιων λογιστικών εγγραφών-συμφωνία όλων των λογαριασμών της Γενικής 
Λογιστικής (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτών, αμοιβών-προκαταβολών προσωπικού, επιταγών 

εισπρακτέων, επιταγών πληρωτέων). 
-  Οριστικοποιήσεις λογιστικών εγγραφών, Ανάληψη, εκτέλεση, παρακολούθηση και επίβλεψη εργασιών 

Λογιστηρίου, διενέργεια συμφωνιών όλων των λογαριασμών λογιστικής σε μηνιαία βάση 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών λογαριασμών βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
- Τήρηση και εκτύπωση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία βιβλίων. 

- Σύνταξη και υποβολή όλων μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (Δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Φ.Π.Α. κ.λπ.) που απαιτούνται κατά περίπτωση και που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

- Πλήρης κάλυψη σε θέματα ισχύουσας νομοθεσίας (Φορολογικά, Εργατικά, Ασφαλιστικά, Δημόσιο 
Λογιστικό, Ηλεκτρονικά Μητρώα : ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, κ.λπ.), κάλυψη θεμάτων Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών. 
-  Έλεγχος μισθοδοσίας βάσει των κείμενων διατάξεων για τον δημόσιο τομέα και της ισχύουσας εργατικής 

νομοθεσίας και υποβολή όλων των δηλώσεων και των ηλεκτρονικών αρχείων που απορρέουν από αυτή, 

στους αρμόδιους φορείς. 
-  Διαχείριση όλων των θεμάτων φορολογικού ελέγχου και κατάθεση των θέσεων του Επιμελητηρίου κατά 

τη διάρκεια του ελέγχου. 
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  Β. Λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά το 

κλείσιμο του ισολογισμού. 
 

- Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων. 

- Συμφωνία λογαριασμών της Λογιστικής (π.χ. Προμηθευτών, λογαριασμών προσωπικού, Ασφαλιστικών  

  Ταμείων, Τραπεζών). 
- Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού, σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις  

  γενικές αρχές της λογιστικής. 
- Ενημέρωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. 

- Λογιστικές εγγραφές έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου (μεταφορά υπολοίπων, κλείσιμο      

  λογαριασμών, άνοιγμα νέας χρήσης). 
- Εκτύπωση όλων των ισοζυγίων, ημερολογίων εγγραφών ισολογισμού, Γενικού καθολικού και βιβλίου  

  Μητρώου Παγίων που προβλέπονται από τον Κώδικα για το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, 
- Προσαρμογή του λογιστικού προγράμματος στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους και τις  

   Τροποποιήσεις αυτού. 

- Σύνταξη ετησίων δηλώσεων για τις οποίες είναι υπόχρεο το Ε.Β.Ε.Π. όπως φόρου εισοδήματος Νομικού  
  Προσώπου και των λοιπών δηλώσεων και συμπληρωματικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτή κατά   

  την υποβολή της, ακίνητης περιουσίας, κ.λπ. 
- Εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την προετοιμασία και σύνταξη του Απολογισμού,  

  Ισολογισμού καθώς επίσης και όλων των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, Αποτελεσμάτων χρήσης,  
  διάθεσης κερδών και προσαρτήματος ή ό,τι σχετικά προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

- Σύνταξη καταστάσεων Προϋπολογισμού-Τροποποιήσεων-Απολογισμού 
 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών εκκαθάρισης της μισθοδοσίας και κάλυψης συναφών υποχρεώσεων – 

Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις –μέλη του Ε.Β.Ε.Π. 
 

- Εκκαθάριση μισθοδοσίας και αμοιβών (ομάδες εργασίας, έξοδα παράστασης, υπερωρίες), σύνταξη 
σχετικών καταστάσεων, δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

(Α.Π.Δ.) στο Ι.Κ.Α., κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών.  
- Τακτική μηνιαία ενημέρωση μελών σχετικά με επίλυση φορολογικών ζητημάτων. Μία φορά το μήνα και σε 

προκαθορισμένη ημερομηνία, θα παρίσταται εκπρόσωπος του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», στην έδρα του 

Επιμελητηρίου και θα μετέχει σε 2ωρη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι στη διάθεση των 
μελών του Επιμελητηρίου για επίλυση οιωνδήποτε φορολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν.  

- Διοργάνωση ετήσιου σεμιναρίου προς τα μέλη του Επιμελητηρίου για ενημέρωση επί τρεχόντων 
φορολογικών ζητημάτων και γενικότερων σε οικονομικών θεμάτων. Το σεμινάριο θα διοργανώνεται άπαξ 

καθ’ έτος σε χώρο που υποδεικνύει το Επιμελητήριο, θα έχει διάρκεια 4 ωρών και θα καλύπτει τους 
ακόλουθους τομείς: φορολογικά, φοροτεχνικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. 

- Παροχή συμβουλών και προτάσεων προς την Υπηρεσία για την βελτίωση της οργανωτικής και 

λειτουργικής της δομής και διαδικασίας σε άμεση συμφωνία με το ισχύον, σε όλη τη διάρκεια της 
συμβατικής περιόδου, θεσμικό πλαίσιο. 
 

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, στέλεχος-οι της πρόκειται να μεταβαίνει/ουν στην έδρα του 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και να απασχολείται/ούνται δύο φορές την 
εβδομάδα για οκτάωρη απασχόληση εντός του ωραρίου εργασίας, ενώ μία φορά το μήνα θα διενεργείται 

συνάντηση εφ’ όλης της ύλης μεταξύ της Διοίκησης του Επιμελητηρίου (σε ημέρα που θα συμπίπτει με την 

τακτική μηνιαία ενημέρωση των μελών σχετικά με επίλυση φορολογικών ζητημάτων). 
 

Διάρκεια 
Η σύμβαση έχει διάρκεια αρχομένης την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2019. Με τη 

λήξη του ανωτέρω χρόνου της εργολαβίας ή τη λύση αυτής λόγω καταγγελίας, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποχωρεί 
αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση. 
 

Αμοιβή 

α) Η αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για τις εργασίες που του ανατίθενται να εκτελέσει για το διάστημα από 

01/01/2019 έως 31/12/2019 αφορά και στην παρουσία συνεργάτη δύο φορές την εβδομάδα για οκτάωρη 
απασχόληση. 
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β)  Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται επιδομάτων εορτών και αδείας ούτε καμίας άλλης αμοιβής, πέραν της 

ανωτέρω συμφωνηθείσας και παραιτείται ρητά κάθε αξιώσεώς του περί αναπροσαρμογής ακόμη και αυτής 
που προβλέπεται από το άρθρο 388 Α.Κ.  

γ)  Επίσης συμφωνείται ότι η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δεν έχει υποχρέωση για την ασφάλιση του 
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ» σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλισή του καθώς και για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών. 
δ) Η εξόφληση των τιμολογίων διενεργείται σύμφωνα με τον οικονομικό προγραμματισμό της 

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» και την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. Διευκρινίζεται ότι ο 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οιασδήποτε άλλης αμοιβής προερχόμενης 

από την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ή τρίτο για εκτέλεση των ανωτέρω αναφερομένων εργασιών. 
ε) Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να παρέχει τις ανατεθειμένες υπηρεσίες αυτοπροσώπως δια των 

εντεταλμένων του οργάνων, αλλά χωρίς να υποκαθιστά άλλον ή άλλους στην υπηρεσία του, σύμφωνα με 

την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, να συνεργάζεται και να ενημερώνει γι’ αυτές άμεσα την αρμόδια 
Υπηρεσία της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ». 

Σε περίπτωση ασυνέπειας στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δικαιούται 
να κηρύξει έκπτωτο τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», να προβεί στην ανάθεση του έργου σε άλλον, να καταλογίσει σε 

βάρος της παραπάνω επιχείρησης την τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής τιμής, επιφυλασσόμενο για 
την αξίωση περαιτέρω αποζημίωσης εφ’ όσον ηθικά και υλικά υπάρχει ζημία.  

Για την περίπτωση της καθυστέρησης εκπλήρωσης υποχρέωσης, ο αναλαμβάνων το έργο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

υποχρεούται να καταβάλει στην «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 200,00 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
στ) Όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόροι βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
Τα παραπάνω συμπληρώνονται από τις ισχύουσες νομικές και οικονομικές αρχές και διατάξεις για την 

διασφάλιση του συμφέροντος της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ». 

 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ 

Το Ε.Β.Ε.Π. δεν ευθύνεται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος στο προσωπικό που χρησιμοποιείται από 
τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» που τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες στα οικεία 

ασφαλιστικά Ταμεία. Το προσωπικό αυτό συνδέεται μόνο με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και ουδεμία απολύτως 

σχέση έχει με την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ». 
Κατά την εκτέλεση του έργου ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να προσαρμόζει τις εργασίες σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες του. 
 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» την αντικατάσταση 

οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του, ακατάλληλο. 
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία σε ότι 

αφορά στις αμοιβές, τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση και τις 
άλλες ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο 

απασχολούμενο προσωπικό με την πρόφαση ότι δεν του καταβλήθηκε η κανονισμένη αμοιβή. 

 
Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μεγαλύτερη επιμέλεια 

αν το αποτέλεσμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεν είναι αποδεκτό και να καταγγείλει την 
σύμβαση σε περίπτωση που το προσωπικό του εργολάβου δεν εκτελεί το ανατεθειμένο σε αυτό έργο 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του. 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η σύμβαση συνεργασίας δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε οποιονδήποτε τρίτο, εν όλω ή εν μέρει, 
χωρίς την έγγραφη κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», ο νόμιμος αυτής 

εκπρόσωπος καθώς και τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτήν για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται παραπάνω, δεσμεύονται να αντιμετωπίζουν κάθε πληροφορία, επιχειρηματικό σχέδιο, 

σύστημα ή μέθοδο που εφαρμόζει η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και γενικά οποιουδήποτε είδους υλικό 

(ηλεκτρονικό ή μη) περιέλθει στη γνώση ή κατοχή τους, ως εταιρικό μυστικό της.  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fiaktigas.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_15.html&ei=GkiKVcXmL8nyUqjWjrgO&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHL4C2AP2sGTUnsmqkvjfAy2e2N5w&ust=1435212174455400
mailto:secretariat@pcci.gr


 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

 

Γ. Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, T.T. 18531, Πειραιάς, Τηλ: 210 41.79.480, Fax: 210 42.74.084 
Ε-Mail: secretariat@pcci.gr URL: http://www.pcci.gr 

Χωρίς την γραπτή συναίνεση της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» της ως άνω 

υποχρέωσής του, η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της 
και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και δεν δεσμεύει την 

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του 
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή 

του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 
α)  ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»ς αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές 

β) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ»  

γ) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του 

 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» της εκ μέρους της 

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» λύση της Σύμβασης, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

υποχρεούται μετά από αίτηση της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ»: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση  
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», όποιο έργο ή εργασία 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το 

ίδιο. 
γ) Να παραδώσει στην «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα 

ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα 
πράξουν το ίδιο. 

 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 
 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 

Σύμβαση προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
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Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν 

έχει ακόμα πληρώσει.  
Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» αποζημίωση για 

κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του 
τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για 

τον προοριζόμενο σκοπό. 
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή 
του αιτήματος. 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία <2> (δύο) 

μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα 
είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά. 

 Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στους Ν. 4412/16 και Ν. 4497/17. 
 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του και του 

Ν.4412/16 και Ν.4497/17, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

  
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια  

1. Οι διατάξεις του Ν.4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
2. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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