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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

   

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
(ΕΥΣΕ∆ ΕΜΠ)  
Πλατεία Κάνιγγος 20 – 101 81 - ΑΘΗΝΑ 
 

 
 

      
 
 

  
 

 
 

Αθήνα: 30-09-2011 
 

Αρ. Πρωτ. : 527 
 

            

  
 

                                  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   (ΕΚΤ)   

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ 
( Σελίδες 105) 

                                        

Αριθµός:     01-2011/ ΕΥΣΕ∆ Εµπ                        

Ποσό:   Εννέα χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (9.089,70 €)     

συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντα Φ.Π.Α (23%).                         

Ανάδοχος:   Ένωση φυσικών προσώπων, των  Κ/νου ∆. ∆άµη, Βασιλικής Α. Θηβαίου, Μαρίας Π. 

Βαµβακά                    

Είδος:     Παροχή Υπηρεσιών                     

Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία:  
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής ∆ράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας , στον τοµέα του  Εµπορίου  
   Η Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου κάθε  είδους 
και  µορφής»  συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)  και   έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα( ΕΠ ) «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε Κωδικό ΟΠΣ 311533 και µε 
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ05880016. 

    
 

Σήμερα την Παρασκευή 30
η 

 του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2011, στην Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας - Πλατεία Κάνιγγος 

20- Αθήνα, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Στέφανος Κομνηνός του Χαραλάμπους που εκπροσωπεί με 

την ιδιότητά του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής 

Δράσεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας, στον Τομέα του  

Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) με ΑΦΜ 090330882   της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και αφετέρου η  

Ένωση  των φυσικών προσώπων   

 

α/α Ονοματεπώνυμο Έδρα Τηλ. Fax ΑΦΜ 

1 Κωνσταντίνος Δ. Δάμης  Λ. Αλεξάνδρας  

91 11474 Αθήνα 

210  6442714, 

210 6433809 

210 6410047 043973577 

2 Βασιλική Α. Θηβαίου Λ. Αλεξάνδρας  

91 11474 Αθήνα 

210 6442714, 

210 6433809 

210 6410047 037158763 
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3 Μαρία Π. Βαμβακά Λ. Αλεξάνδρας  

91 11474 Αθήνα 

210 6442714, 

210 6433809 

210 6410047 065942919 

 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Με την  µε Aρ.Πρωτ. 33/20-01-2011 απόφαση « Έγκριση διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης»  και 
την µε Aρ.Πρωτ. 276/20-05-2011  απόφαση επανάληψης αυτής για το έργο : “Βελτίωση και 

κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου κάθε είδους και µορφής”., σύμφωνα 

με τις διατάξεις του  Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με  την Υπουργική  

Απόφαση Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων κατ’ εξουσιοδότηση  του ως άνω νόμου, 

διενεργήθηκε  την 7-06-2011  διαγωνισμός  για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισθείσης 

δαπάνης 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού,  κατακυρώθηκαν με την υπ’  Aρ.Πρωτ. 502/16-

09-2011  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και κοινοποιήθηκαν στην   Ένωση φυσικών 

προσώπων, των  Κ/νου ∆άµη, Βασιλικής Θηβαίου, Μαρίας  Βαµβακά , όπως  αναλυτικά αναφέρεται 

στο 1ο άρθρο. 

 

Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει την 

εκτέλεση της παρούσης σύμβασης στην ανωτέρω επιχείρηση, ονομαζόμενη στο εξής ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', 

και αυτή αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Το έργο και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω : 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ  

χωρίς ΦΠΑ  

  

ΦΟΡΕΑΣ 

Γενική  Γραμματεία 

Εμπορίου 

Διεύθυνση Εμπορικών 

Οργανώσεων της  ΓΓΕ 

 

Βελτίωση και κωδικοποίηση του 
κανονιστικού πλαισίου του 
υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδους 
και  μορφής 

7.390,00  € Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  χωρίς ΦΠΑ  7.390,00  €  

ΦΠΑ 23%  1.699,70  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.089,70 € 

 

Η γενική συνολική δαπάνη για το  παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων 

ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (9.089,70 €)  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντα 

Φ.Π.Α (23%). 

      

              Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου ελεύθερη από κάθε επιβάρυνση, 

με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση 

Εμπορικών Οργανώσεων     (Πλατεία Κάνιγγος 20,ΤΚ10181Αθήνα ), για την οποία προορίζεται και 

περιλαμβάνει την αξία του έργου και τον  αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με τις αποφάσεις Aρ.Πρωτ. 

33/20-01-2011 και  με Aρ.Πρωτ. 276/20-05-2011  υλοποίησης του έργου : “Βελτίωση και 

κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου κάθε είδους και µορφής”. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους όρους της Έγκρισης διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση 

και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου κάθε είδους και µορφής”, σε  

συνδυασμό  με  την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

σύμβασης αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

            Χρόνος Διάρκειας έργου: Η Σύμβαση ανάθεσης θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

 

            Η παρακολούθηση & οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό αυτό, με τη 

σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη και τη βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα 

Εμπορίου για την καλή εκτέλεση της Πράξης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του Κεφ. Γ 

του ΠΔ118/2007  

Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων υπολογίζεται σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες. Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

προβεί σε παρατηρήσεις επί των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται αυτοδίκαια 

παραληφθέντα.  

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προβαίνει 

σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι 

διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. Εάν ο 

ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει 

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 

34 του του Π.Δ.118/2007 "Κήρυξη προμηθευτή Εκπτώτου".  

Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί 

τον ένα (1) μήνα. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή 

διευκρίνιση και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της Επιτροπής. 

 

 

           Όταν  η  παράδοση του συνόλου του έργου  δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο, την 

μετάθεση   ή την παράταση  που μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

Π.Δ.118/2007, η αναθέτουσα αρχή  έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, 

εφαρμόζοντας   τις διατάξεις του άρθρου 34 "Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου"  του Π.Δ.118/2007.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας με 

υπαιτιότητα του αναδόχου  είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Κανονισμό προμηθειών Δημοσίου Π.Δ.118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της ΕΥΣΕΔ Εμπ, θα 

βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ0588 με Κωδικό πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ05880016.) 

και θα γίνει μετα την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

           Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07) 

 

 

 

         Διευκρινίζεται ότι : 

1) Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση, από την 

προμηθεύτρια, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

2) Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% (άρθρ. 24 του Ν. 2198/94 

ΦΕΚ 43Α/22-3-94).  

3) Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο 

Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

      Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το παρόν, αρμόδια είναι τα καθ ύλη αρμόδια 

Δικαστήρια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Ο/η  ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε  εγγυητική επιστολή  με 

αριθμό 68533 της  Τράπεζας MILLENNIUM BANK AE -  Κατάστημα Λ. Αλεξάνδρας, ποσού επτακοσίων 

τριάντα εννέα ευρώ (€ 739), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της συμβατικής αξίας του έργου, 

προ Φ.Π.Α . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια 

μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής 

προστίμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους», σύμφωνα με το άρθρο 25,παράγραφος 8 του Π.Δ.118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/07. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου . 

 

Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της    

Αναθέτουσας αρχής ΕΥΣΕΔ Εμπ .το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε ο/η Ανάδοχος και δήλωσε ότι 

ενεργεί για λογαριασμό της. 

 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 

247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει , της Υπουργικής  Απόφασης Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 

1291/11-08-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95, και 

του ΠΔ 118/07, κατά τα άρθρα στα οποία αναφορά γίνεται στην Έγκριση διαδικασίας απ’ ευθείας 

ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου 

κάθε είδους και µορφής” των οποίων ο/η ανάδοχος έλαβε γνώση  και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, 

σε συνδυασμό προς τους όρους της  Έγκρισης διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : 

“Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου κάθε είδους και 

µορφής”…. και την προσφοράς της. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ (ΑΝΑΔΟΧΟ)  
  

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 

 

 

Στέφανος Κομνηνός 

Η Ένωση φυσικών προσώπων, των:  

 
Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

 
1.Κωνσταντίνος Δ. Δάμης  

 

 

 

 

2.Βασιλική Α. Θηβαίου 

 

 

 

 

3.Μαρία Π. Βαμβακά 
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