
 
 

ΣYMBAΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Στην Σύρο σήμερα, ημέρα Παρασκευή 19η Φεβρουαρίου 2021, μεταξύ αφενός:  
 
α) του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ.,  με A.Φ.M. 090105353 - Δ.Ο.Υ. Σύρου, που εδρεύει 

στην Ερμούπολη, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Ρούσσο, Πρόεδρο Δ.Σ. (στο 
εξής Ο Εργοδότης) και αφετέρου  

 
β) της εταιρίας με την επωνυμία ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) με A.Φ.M. 997193210 

- Δ.Ο.Υ. Σύρου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
Ισίδωρο Ροσσολάτο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. (στο εξής Ο Ανάδοχος) συμφωνούνται τα εξής: 

 
1. Εισαγωγή  

 
Ο Εργοδότης διαθέτει σύγχρονη συνεδριακή αίθουσα 105 θέσεων εφοδιασμένη με προηγμένο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, η οποία έχει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης πραγματικού χρόνου 
(φωνή και εικόνα) με τα επτά (7) γραφεία του στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, 
Πάρο, και Τήνο. Οι χωρητικότητες των αιθουσών είναι: Άνδρος (80), Θήρα (80), Μήλος (80), 
Μύκονος (70), Νάξος (100), Πάρος (80) και Τήνος (60). Η χρήση των αιθουσών παραχωρείται για 
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ενημερωτικών ημερίδων, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
κανονισμό λειτουργίας, που έχει εγκρίνει η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με 
την υπ’αρ. 139/4-1-2016 απόφαση της.  Παράλληλα, η εγκατάσταση εξοπλισμού και πλατφόρμας 
πολλαπλών σημείων, επιτρέπει τη διεξαγωγή ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών ημερίδων σε  1000 
σημεία  ταυτόχρονα, με τη χρήση  του συστήματος τηλεδιάσκεψης.  
 
 
Ο Εργοδότης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  30/25-1-2021 απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου και την υπ.αριθμ. 147/19-2-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του, αναθέτει 
στο Ανάδοχο το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης συνεδριακής αίθουσας Επιμελητηρίου με 
σκοπό την διεξαγωγή εκδηλώσεων στις Κυκλάδες με τη χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης 
σε 1000 σημεία ταυτόχρονα». 
 
1. Αντικείμενο του έργου  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στα πλαίσια του έργου, να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
τις παρακάτω ενέργειες:   

 
1. Σχεδιασμός και σύνταξη Κανονισμού παραχώρησης & λειτουργίας της Συνεδριακής 

Αίθουσας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο και των Αιθουσών των  Γραφείων στα 
νησιά (Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο), λαμβάνοντας υπόψη α) τις 
υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές καθώς και τα κόστη χρήσης και απόσβεσής τους β) 
το κόστος απασχόλησης που απαιτείται ανά σημείο (αίθουσα) γ) τους κανόνες 
λειτουργίας που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των χώρων  δ) την τιμολόγηση που 
κριθεί σκόπιμη ανά ομάδα εξοπλισμού και υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν. 
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2. Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για τους όρους, προυποθέσεις, τιμολόγηση των 
υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στην παραχώρηση αιθουσών και εξοπλισμού και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή των όρων του κανονισμού παραχώρησης.   
   

2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 
 

Η έναρξη εκτέλεσης του έργου συμφωνείται ότι αρχίζει αμέσως με την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης.  Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες, ήτοι 
έως τις 10/3/2021.  
 
 

3. Παραδοτέα  
 

Παραδοτέο 1 
 Κανονισμός Παραχώρησης και Χρήσης Αιθουσών και Εξοπλισμού 
 Αναφορά πεπραγμένων περιόδου  

 
 

3. Αμοιβή του Αναδόχου 
 
Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα 
καταβληθεί  100% με την αποπεράτωση των εργασιών από τον ΚΑΕ 0439, του 
προϋπολογισμού έτους 2021, και αφού προσκομισθούν : 

1. Τιμολόγιο του Αναδόχου 
2. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
3. Σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα πάσης φύσεως 
έξοδα του Αναδόχου για την αμοιβή. 

 
4. Υποχρεώσεις και ευθύνη του Εργοδότη 

 
i. Ο Εργοδότης υποχρεούται πριν από την έναρξη υλοποίησης του έργου να 

παραχωρήσει τους απαιτούμενους χώρους και είδη εξοπλισμού, προκειμένου ο 
Ανάδοχος να υλοποιήσει τις ως άνω εργασίες. 

ii. Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στον Ανάδοχο σε όλα τα στοιχεία και 
χώρους της επιχείρησής του, που είναι απαραίτητα για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση 
του έργου, όπως επίσης να του παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον ίδιο σκοπό. 
Επίσης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή και στοιχεία του ζητηθούν 
από τον Ανάδοχο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

iii. Ο Εργοδότης ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση της εκτέλεσης του έργου, που 
οφείλεται στην ελλιπή συνδρομή του με βάση τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 
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iv. Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υποχρέωση προέρχεται από την 
εργασιακή σχέση μεταξύ του Αναδόχου και του προσωπικού, το οποίο απασχολεί ο 
Ανάδοχος. 

 
5. Υποχρεώσεις και ευθύνη του Ανάδοχου 

 
i. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση της υλοποίησης του έργου με δικό του 

προσωπικό 
ii. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τα αντικείμενα του έργου με βάση το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, εκτός εάν η μη έγκαιρη εκτέλεση του έργου 
οφείλεται στον Εργοδότη. 

iii. Εάν από λόγους που ανάγονται στον Ανάδοχο κινδυνεύει η έγκαιρη εκτέλεση του 
έργου αυτός οφείλει να ειδοποιήσει τον Εργοδότη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.  

iv. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν υπόδειξης του Εργοδότη, να διορθώσει τυχόν 
ελαττώματα του έργου χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εάν τα ελαττώματα οφείλονται σε 
υπαιτιότητά του.  

v. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς κάθε πληροφορία που αφορά τον 
Εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων αυτού, που περιήλθαν 
στον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου. Η υποχρέωση εκτείνεται και μετά την 
παράδοση του έργου.  

 
 

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 
 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την παρούσα σύμβαση 
ή από αιτία που συνδέεται με αυτή θα κριθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και κατά 
τόπον αρμόδια συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Σύρου. 
Όλοι οι όροι της παρούσας και του παραρτήματος είναι ουσιώδεις και καμία 
τροποποίηση δεν ισχύει εάν δεν γίνει εγγράφως. 
Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε κατά το περιεχόμενό της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, εκ των 
οποίων καθένα μέρος πήρε από ένα όμοιο αντίτυπο. 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 

Για το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
 
 

 
Ιωάννης Ρούσσος 

Πρόεδρος 
(Εργοδότης) 

Για την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης 
 

 
 

Ισίδωρος Ροσσολάτος  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

(Ανάδοχος) 
 
 




