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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, 
μεταξύ: 
 

1. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, (Α.Μ.Κ.Ε. 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων), που εδρεύει  στη Σύρο (Απόλλωνος 

και Λαδοπούλου)  με Α.Φ.Μ. 099568825, Δ.Ο.Υ Σύρου, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Ιωάννη Ρούσσο του Πέτρου, κάτοικο Ποσειδωνίας Σύρου με ΑΔΤ 

ΑΕ 945992, Α.Φ.Μ. 027248400 Δ.Ο.Υ. Σύρου (καλούμενη πλέον και 
ως εργοδότης) και 

2. της εταιρείας Ιωάννης Παππάς και Σια Ο.Ε., Υπηρεσίες 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με Α.Φ.Μ. 999494801 – 

Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, που εδρεύει στην Αθήνα (καλούμενη 
πλέον και ως ανάδοχος), οδός Πανόρμου και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον κ. Ιωάννη Παππά, με Α.Φ.Μ. 035004152, Δ.Ο.Υ. Ν. 

Φιλαδέλφειας,  
 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 
Ο πρώτος συμβαλλόμενος (εργοδότης), αναθέτει στο δεύτερο 

συμβαλλόμενο (ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας, που 
περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα και θα διέπετε από τις εξής αρχές. 

 
Άρθρο 1. – Αντικείμενο Σύμβασης 
Το έργο που ανατίθεται στο δεύτερο συμβαλλόμενο (ανάδοχο) αφορά την 

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της οργάνωσης 
και λειτουργίας της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της».   
 

Άρθρο 2. - Αμοιβή 

Ως αμοιβή για το ως άνω έργο συμφωνείται το ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ανωτέρου χρηματικού τιμήματος θα γίνει με 
την έκδοση των σχετικών νομίμων παραστατικών και αφού γίνουν οι 
οποιεσδήποτε νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα: 
 Α’ Δόση: Το 50% της συνολικής αμοιβής εντός ενός (1) μηνός από 

την υπογραφή της παρούσας, 
 Αποπληρωμή: Το 50% της συνολικής αμοιβής εντός δύο (2) μηνών 

από την υπογραφή της παρούσας. 

Στην ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διαμονής και 
μετακίνησης στην έδρα του εργοδότη στην Σύρο. 

 
Άρθρο 3. – Διαχείριση έργου 
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το 

έργο ή την υπηρεσία, που περιγράφεται ανωτέρω, με την πρέπουσα 
επιμέλεια και προσοχή.  

 
Άρθρο 4. – Χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως την 30/03/2018. Ο 
πρώτος συμβαλλόμενος δικαιούται να λύσει την παρούσα σύμβαση, 
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οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αζημίως με απόφαση κοινοποιούμενη στον 
δεύτερο συμβαλλόμενο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία λύσης της. 
 

Άρθρο 5. - Ευθύνη 
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (ανάδοχος) υποχρεούται να συμμορφώνεται 

προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς σε σχέση με την ομαλή εκτέλεση 
του έργου, την ασφάλεια του προσωπικού (υπάλληλοι, εργάτες, 
επιβλέποντες, τεχνικοί κλπ.) που ενδεχομένως έχουν προσληφθεί από 

αυτόν, τους όρους υγιεινής, και θα είναι αποκλειστικός και μόνος 
υπεύθυνος για κάθε παραβίαση αυτών των κανόνων. 

 
Άρθρο 6. - Εμπιστευτικότητα 
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (ανάδοχος) συμφωνεί να χρησιμοποιήσει ως 

εμπιστευτική κάθε είδους πληροφορία που αφορά το αντικείμενο και τις 
εργασίες της παρούσας και να προβαίνει σε δημοσιοποιήσεις κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του εργοδότη. Συμφωνείται ρητώς από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη ότι ιδιοκτήτης των αποτελεσμάτων του έργου είναι ο 
Εργοδότης και πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που αυτός θα υποδείξει.  

 
Άρθρο 7. – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για την 
επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση 

και θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία της ως και 
τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτήν, συμφωνείται ότι αρμόδια είναι 
αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Σύρου. 

 
Άρθρο 8. – Τροποποίηση ορών σύμβασης 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας είναι δυνατή μόνο 
εγγράφως και μετά από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών 
 

 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τούς εκπροσώπους των συμβαλλομένων 
και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. 
 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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