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                                  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

                ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ   (ΕΚΣ)   

 
 

ΤΜΒΑΗ  ΔΡΓΟΤ 
( ελίδεπ 105) 

                                        

Αοιθμόπ:     01-2011/ ΔΤΔΔ Δμπ                        

Πξρό:   Δμμέα υιλιάδεπ ξγδόμςα εμμέα εσοώ και εβδξμήμςα λεπςώμ (9.089,70 €)     
ςυμπεριλαμβανομζνου  του  αναλογοφντα Φ.Ρ.Α (23%).                         

Αμάδξυξπ:   Ένωση υσσικών προσώπων, των  Κ/νοσ Γ. Γάμη, Βασιλικής Α. Θηβαίοσ, Μαρίας Π. 

Βαμβακά                    

Δίδξπ:     Παοξυή Τπηοεριώμ                     

Δμδιατεοόμεμη Τπηοερία:  
Διδική Τπηοερία σμςξμιρμξύ Δταομξγήπ Δοάρεωμ ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ Αμςαγωμιρςικόςηςαπ και 

Νασςιλίαπ , ρςξμ ςξμέα ςξσ  Δμπξοίξσ  
   Η Ποάνη «Βελςίωρη και κωδικξπξίηρη ςξσ καμξμιρςικξύ πλαιρίξσ ςξσ σπαίθοιξσ εμπξοίξσ κάθε  είδξσπ 
και  μξοτήπ»  ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ Δσοωπαϊκό Κξιμωμικό Σαμείξ (ΔΚΣ)  και   έυει εμςαυθεί ρςξ 
Δπιυειοηριακό Ποόγοαμμα( ΔΠ ) «Διξικηςική Μεςαοούθμιρη 2007-2013» με Κωδικόπ ΟΠ 311533 και με 
Κωδικό ποάνηπ Α: 2010Δ05880016. 

    

 

Σιμερα τθν Ραραςκευι 30
θ
4 του μθνόσ  Οκτωβρίου του ζτουσ 2011, ςτθν Γενικι Γραμματεία 

Εμπορίου του Υπουργείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ - Ρλατεία Κάνιγγοσ 

20- Ακινα, οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο Στζφανοσ Κομνθνόσ του Χαραλάμπουσ που εκπροςωπεί με 

τθν ιδιότθτά του Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου τθν Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ Εφαρμογισ 

Δράςεων του Υπουργείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτον Τομζα του  

Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ) με ΑΦΜ 090330882   τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και αφετζρου θ  

Ζνωςθ  των φυςικϊν προςϊπων   

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ζδρα Σηλ. Fax ΑΦΜ 

1 Κωνςταντίνοσ Δ. Δάμθσ  Λ. Αλεξάνδρασ  
91 11474 Ακινα 

210  6442714, 
210 6433809 

210 6410047 043973577 

2 Βαςιλικι Α. Θθβαίου Λ. Αλεξάνδρασ  
91 11474 Ακινα 

210 6442714, 
210 6433809 

210 6410047 037158763 
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3 Μαρία Ρ. Βαμβακά Λ. Αλεξάνδρασ  
91 11474 Ακινα 

210 6442714, 
210 6433809 

210 6410047 065942919 

 ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 
 

Με ηην  με Aρ.Πρωη. 33/20-01-2011 απόθαζη « Έγκριζη διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης»  και 
ηην με Aρ.Πρωη. 276/20-05-2011  απόθαζη επανάληψης ασηής για ηο έργο : “Βεληίωζη και 

κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής”., ζφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του  Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρα 81-84 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου 
των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει  με  τθν Υπουργικι  
Απόφαςθ Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του 
άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τθν ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια 
προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν θ εκτζλεςθ ζργων κατ’ εξουςιοδότθςθ  του ωσ άνω νόμου, 
διενεργικθκε  τθν 7-06-2011  διαγωνιςμόσ  για τθν υλοποίθςθ του ζργου, προχπολογιςκείςθσ 
δαπάνθσ 15.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). 

Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ,  κατακυρϊκθκαν με τθν υπ’  Aρ.Πρωη. 502/16-

09-2011  Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου και κοινοποιικθκαν ςτθν   Ένωζη θσζικών 

προζώπων, ηων  Κ/νοσ Δάμη, Βαζιλικής Θηβαίοσ, Μαρίας  Βαμβακά , όπωσ  αναλυτικά αναφζρεται 
ςτο 1ο άρκρο. 

 
Φςτερα από αυτό ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ςτθν ανωτζρω επιχείρθςθ, ονομαηόμενθ ςτο εξισ ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', 
και αυτι αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ 
οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
 
 

 
 

ΑΘΟ 1ο 
ΕΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 

 
Το ζργο και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηεται, ορίηονται ωσ κατωτζρω : 
 

ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΓΟ ΑΞΙΑ  
χωρίσ ΦΡΑ  
  

ΦΟΕΑΣ 

Γενικι  Γραμματεία 
Εμπορίου 
Διεφκυνςθ Εμπορικϊν 
Οργανϊςεων τθσ  ΓΓΕ 
 

Βελτίωςη και κωδικοποίηςη του 
κανονιςτικοφ πλαιςίου του 
υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδουσ 
και  μορφήσ 

7.390,00  € Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  χωρίσ ΦΡΑ  7.390,00  €  

ΦΡΑ 23%  1.699,70  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ 9.089,70 € 

 
Η γενικι ςυνολικι δαπάνθ για το  παραπάνω ζργο ανζρχεται ςτο ποςό των εννζα χιλιάδων 

ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα λεπτϊν (9.089,70 €)  ςυμπεριλαμβανομζνου  του  αναλογοφντα 
Φ.Ρ.Α (23%). 

      
              Η ανωτζρω τιμι νοείται για υλοποίθςθ του ωσ άνω ζργου ελεφκερθ από κάκε επιβάρυνςθ, 
με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου για τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου Διεφκυνςθ 
Εμπορικϊν Οργανϊςεων     (Ρλατεία Κάνιγγοσ 20,ΤΚ10181Ακινα ), για τθν οποία προορίηεται και 
περιλαμβάνει τθν αξία του ζργου και τον  αναλογοφντα ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ Aρ.Ρρωτ. 
33/20-01-2011 και  με Aρ.Ρρωτ. 276/20-05-2011  υλοποίθςθσ του έργοσ : “Βεληίωζη και 

κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής”. 

ΑΔΑ: 45ΟΟΦ-Κ7Ω



3 

 
 

 
 

ΑΘΟ 2ο 
 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Το προσ υλοποίθςθ ζργο, που αναφζρεται ςτο άρκρο 1, κα πλθροί τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ Έγκριζης διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη 

και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής”, ςε  
ςυνδυαςμό  με  τθν τεχνικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ αυτισ. 
 
 

ΑΘΟ 3ο 
 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΕΓΟΥ – ΧΟΝΟΣ ΕΝΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΟΥ 
 
            Χρόνοσ Διάρκειασ ζργου: Η Σφμβαςθ ανάκεςθσ κα ζχει διάρκεια δφο (2) μινεσ, από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
ΑΘΟ  4ο 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΡΑΑΛΑΒΗ 
 
 
            Η παρακολοφκθςθ & οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει από 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, που κα ςυςτακεί αρμοδίωσ για το ςκοπό αυτό, με τθ 
ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ βεβαίωςθ του Γενικοφ Γραμματζα 
Εμπορίου για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, κα εφαρμοςκοφν κατϋ αναλογία οι διατάξεισ του Κεφ. Γ 
του ΡΔ118/2007  
Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο και ζγκριςθ των παραδοτζων υπολογίηεται ςε δζκα (10) 
εργάςιμεσ θμζρεσ. Εάν με τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ των 10 θμερϊν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν 
προβεί ςε παρατθριςεισ επί των παραδοτζων τότε τα παραδοτζα αυτά κεωροφνται αυτοδίκαια 
παραλθφκζντα.  
Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν προσ τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ.  
Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ προβαίνει 
ςε επανζλεγχο για να διαπιςτϊςει αν πραγματοποιικθκαν οι υποδείξεισ τθσ. Εάν και πάλι 
διαπιςτϊςει παραλείψεισ επαναλαμβάνεται θ ωσ άνω διαδικαςία για μια ακόμθ φορά. Εάν ο 
ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί και πάλι προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ, τότε θ Επιτροπι γνωςτοποιεί τθν κατάςταςθ ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία ζχει 
δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόηοντασ κατ' αναλογία τισ διατάξεισ του άρκρου 
34 του του Ρ.Δ.118/2007 "Κιρυξθ προμθκευτι Εκπτϊτου".  
Η περίοδοσ του ελζγχου και των πικανϊν διορκϊςεων (τελικι προςαρμογι) δεν μπορεί να υπερβεί 
τον ζνα (1) μινα. Ο ανάδοχοσ ς' αυτό το διάςτθμα πρζπει να παράςχει κάκε δυνατι πλθροφορία ι 
διευκρίνιςθ και να διευκολφνει με κάκε τρόπο το ζργο τθσ Επιτροπισ. 
 
 
           Πταν  θ  παράδοςθ του ςυνόλου του ζργου  δεν γίνεται μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο, τθν 
μετάκεςθ   ι τθν παράταςθ  που μπορεί να δοκεί με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του 
Ρ.Δ.118/2007, θ ανακζτουςα αρχι  ζχει το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, 
εφαρμόηοντασ   τισ διατάξεισ του άρκρου 34 "Κιρυξθ Ρρομθκευτι Ζκπτωτου"  του Ρ.Δ.118/2007.  
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του ζργου από υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ με 
υπαιτιότθτα του αναδόχου  είναι δυνατόν να επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτον Κανονιςμό προμθκειϊν Δθμοςίου Ρ.Δ.118/2007. 

ΑΔΑ: 45ΟΟΦ-Κ7Ω



4 

 
 
 

ΑΘΟ  5ο 
ΡΛΗΩΜΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η Ρλθρωμι τθσ αξίασ του ζργου κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ ΕΥΣΕΔ Εμπ, κα 

βαρφνει το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕ0588 με Κωδικό πράξθσ ΣΑ: 2010ΣΕ05880016.) 
και κα γίνει μετα τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

 
           Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο 
άρκρο 35 του ΚΡΔ (Ρ.Δ. 118/07) 
 
 
 
         Διευκρινίηεται ότι : 
1) Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ, από τθν 

προμθκεφτρια, φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
2) Στο 100% τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου 8% (άρκρ. 24 του Ν. 2198/94 

ΦΕΚ 43Α/22-3-94).  
3) Ο ΦΡΑ που αναλογεί ςτθ ςυμβατικι αξία κα καταβλθκεί από τθν προμθκεφτρια ςτο Δθμόςιο 

Ταμείο ςφμφωνα με τισ επί του αντικειμζνου τοφτου ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
  

 
 

ΑΘΟ 6ο 
ΔΙΑΦΟΕΣ 

      Για κάκε διαφορά που κα προκφπτει από το παρόν, αρμόδια είναι τα κακ φλθ αρμόδια 
Δικαςτιρια. 
 

 
ΑΘΟ 7ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Ο/θ  ανάδοχοσ , για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε  εγγυθτικι επιςτολι  με 
αρικμό 68533 τθσ  Τράπεηασ MILLENNIUM BANK AE -  Κατάςτθμα Λ. Αλεξάνδρασ, ποςοφ επτακοςίων 
τριάντα εννζα ευρϊ (€ 739), το οποίο καλφπτει, ςε ποςοςτό, το 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου, 
προ Φ.Ρ.Α . 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτθν προμθκεφτρια 
μετά τθν πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο 
ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ 
προςτίμου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και 
ποςοτικι παραλαβι του ζργου και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ», ςφμφωνα με το άρκρο 25,παράγραφοσ 8 του Ρ.Δ.118/2007. 
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ΑΘΟ 8ο 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
 

Η παροφςα ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 4 του άρκρου 24 του Ρ.Δ 118/07. 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε υπογράφεται 
νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλά φφλλα χάρτου . 

 
Από τα παραπάνω δφο πρωτότυπα το μεν ζνα κατατζκθκε ςτο αρμόδιο γραφείο τθσ    

Ανακζτουςασ αρχισ ΕΥΣΕΔ Εμπ .το δε άλλο ςαν διπλόγραφο πιρε ο/θ Ανάδοχοσ και διλωςε ότι 
ενεργεί για λογαριαςμό τθσ. 
 

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 
247/Α/95) άρκρα 81-84 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 
διατάξεισ» όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει , τθσ Υπουργικισ  Απόφαςθσ Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 
1291/11-08-2010) περί αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95, και 
του ΡΔ 118/07, κατά τα άρκρα ςτα οποία αναφορά γίνεται ςτθν Έγκριζη διαδικαζίας απ’ εσθείας 

ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ 

κάθε είδοσς και μορθής” των οποίων ο/θ ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ  και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, 
ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ  Έγκριζης διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : 

“Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και 

μορθής”…. και τθν προςφοράσ τθσ. 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ                                                  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ (ΑΝΑΔΟΧΟ)  
  
 
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου 
 
 
Στζφανοσ Κομνθνόσ 

Η Ζνωςθ φυςικϊν προςϊπων, των:  

 
Ονοματεπώνυμο Τπογραφή 

 
1.Κωνςταντίνοσ Δ. Δάμθσ  
 
 
 

 

2.Βαςιλικι Α. Θθβαίου 
 
 
 

 

3.Μαρία Ρ. Βαμβακά 
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