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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στην Αθήνα σήμερα την …./…./2022 οι υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι: 

Α)  η  Ελληνική  Συνομοσπονδία  Εμπορίου  &  Επιχειρηματικότητας  (Ε.Σ.Ε.Ε.),  εκπροσωπούμενη 
νόμιμα από τον κ. Καρανίκα Γεώργιο  , με έδρα την Αθήνα, οδός   Μητροπόλεως 42,  Τ.Κ. 105 63, 
ΑΦΜ 090056317, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών (καλούμενη στο εξής «πρώτος συμβαλλόμενος») 

β)  ο/η  κ./κα  …………..  του  ……………,  κάτοικος  ……………….,  Οδός  ……………..  Τ.Κ.  ………..  με  Α.Δ.Τ. 
………………….  και  Α.Φ.Μ.  ……………..,  Δ.Ο.Υ.  ………………  (καλούμενος/η  στο  εξής  «δεύτερος/η 
συμβαλλόμενος/η»), 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

1. Ύστερα από την ../../2022 απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. και στο πλαίσιο υλοποίησης  
του  Υποέργου  1  «Πολλαπλασιαστικές  επιπτώσεις  της  τουριστικής  δραστηριότητας  στο 
εμπόριο»,  της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις  της  τουριστικής δραστηριότητας στο 
εμπόριο»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5044982,  η  οποία  υλοποιείται  μέσω  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»,  ΕΣΠΑ  2014‐2020 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  και από 
εθνικούς  πόρους,  ο  πρώτος  συμβαλλόμενος,  δια  του  ως  άνω  νομίμου  εκπροσώπου  του, 
αναθέτει στον δεύτερο, τη συμμετοχή στο πακέτο εργασιών: 

ΠΕ6. Πρωτογενής Έρευνα ‐ Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’) 

Οι εργασίες  του επιστημονικού συνεργάτη –  ερευνητή στο πλαίσιο του παραπάνω Πακέτου 
Εργασίας είναι οι εξής:  

- Διεξαγωγή  επιτόπιων  καταγραφών  επιχειρήσεων  στις  περιοχές:  .............  (Ζώνη  ..)  και 
…………….  (Ζώνη  ..),  σύμφωνα  με  πίνακα  παραδοτέων  παρακάτω  (παρ.4),  στο  πλαίσιο  της 
θεματικής  χαρτογράφησης  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  που  αναπτύσσεται  στις 
περιοχές  ενδιαφέροντος.  Περιλαμβάνεται  ηλεκτρονική  καταχώρηση  των  εγγραφών  σε 
ορισμένη φόρμα  (περιβάλλον xls) και επιτόπιοι επανέλεγχοι των καταγραφών όταν κρίνεται 
αναγκαίο από τον αρμόδιο επόπτη ή τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου. 

- Διενέργεια  έρευνας  (συνεντεύξεις)  και  συμπλήρωση  ερωτηματολογίων  σε  επιχειρήσεις  στις 
περιοχές:  .............  (Ζώνη  ..)  και  …………….  (Ζώνη  ..),  σύμφωνα  με  πίνακα  παραδοτέων 
παρακάτω  (παρ.4).  Περιλαμβάνεται  ηλεκτρονική  καταχώρηση  των  εγγραφών  σε  ορισμένη 
φόρμα (περιβάλλον xls). 
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- Διενέργεια  έρευνας  (συνεντεύξεις)  και  συμπλήρωση  ερωτηματολογίων,  σε  αλλοδαπούς 
τουρίστες  στις  περιοχές:  στις  περιοχές:  .....................  (Ζώνη  ..)  και  …………….  (Ζώνη  ..), 
σύμφωνα  με  πίνακα  παραδοτέων  παρακάτω  (παρ.4).  Περιλαμβάνεται  ηλεκτρονική 
καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls). 

2. Η  συνολική  αμοιβή  για  την  εκτέλεση  του  ανωτέρω  έργου  συμφωνείται  στο  ποσό  των 
……………..  ευρώ  (…………….  €)    συμπεριλαμβανομένης  κάθε  νόμιμης  επιβάρυνσης  (φόροι, 
κρατήσεις κλπ.) και αναλύεται ως εξής: 

Παραδοτέο 1: ποσό ………… € (40 % του ποσού της σύμβασης) 

Παραδοτέο 2: ποσό ………… €  (10 % του ποσού της σύμβασης) 

Παραδοτέο 3: ποσό ………… €  (50 % του ποσού της σύμβασης) 

Η ως άνω αμοιβή θα βαρύνει το προϋπολογισμό της παραπάνω πράξης. 

3. Το  έργο  θα  εκτελεστεί  στο  διάστημα  από  ../../2022  μέχρι  ../../2022.  Ο  δεύτερος  των 
συμβαλλομένων θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει. Η σύμβαση δύναται 
να παραταθεί χρονικά, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για την παράτασή της,  έως 1 
μήνα  εάν  συμφωνήσουν,  εγγράφως,  προς  τούτο,  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και  με  την 
απαραίτητη  προϋπόθεση  της  σύμφωνης  γνώμης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και 
Παραλαβής  του  Έργου  και  την  ενημέρωση  της  αρμόδιας  Διαχειριστικής  Αρχής.  Σε  κάθε 
περίπτωση το οικονομικό αντικείμενο θα διατηρείται αναλλοίωτο. 

4. Τα παραδοτέα του δεύτερου συμβαλλομένου θα είναι: 

Παραδοτέο  1.  Ηλεκτρονικά  καταχωρημένες  επιτόπιες  καταγραφές  επιχειρήσεων  στις 
επιλεγμένες  περιοχές  (στο  πλαίσιο  της  θεματικής  χαρτογράφησης  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στις περιοχές ενδιαφέροντος) 

Ζώνη  Πόλη 
Αριθμός ηλεκτρονικά καταχωρημένων επιτόπιων 

καταγραφών επιχειρήσεων 

Ζώνη …  …………  ΧΧΧΧ (minimum) 

Παραδοτέο  2.  Συμπληρωμένα  και  ηλεκτρονικά  καταχωρημένα  ερωτηματολόγια  (μέσω 
συνεντεύξεων σε επιχειρήσεις) 

Ζώνη  Περιοχή 
Αριθμός συμπληρωμένων και ηλεκτρονικά καταχωρημένων 

ερωτηματολογίων  
(μέσω συνεντεύξεων σε επιχειρήσεις) 

Ζώνη …  …………  ΧΧΧΧ (minimum) 

Παραδοτέο  3.  Συμπληρωμένα  και  ηλεκτρονικά  καταχωρημένα  ερωτηματολόγια  (μέσω 
συνεντεύξεων σε αλλοδαπούς τουρίστες) 

Ζώνη  Περιοχή 
Αριθμός συμπληρωμένων και ηλεκτρονικά καταχωρημένων 

ερωτηματολογίων  
(μέσω συνεντεύξεων σε αλλοδαπούς τουρίστες) 

Ζώνη …  …………  ΧΧΧΧ (minimum) 
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Επίσης, ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα συντάσσει Μηνιαίες Αναφορές Πεπραγμένων, που θα 
υποβάλλονται  εντός  του  πρώτου  πενθημέρου  του  επόμενου  μήνα  από  αυτόν  στον  οποίο 
αναφέρονται. 

Τα  παραδοτέα  και  οι  Μηνιαίες  Αναφορές  Πεπραγμένων  θα  τελούν  υπό  την  έγκριση  της 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.  

5. Η συμφωνηθείσα αμοιβή του συνεργάτη θα καταβληθεί τμηματικά  (σε δύο δόσεις: 1η δόση 
με  ποσό  που αντιστοιχεί  στα  παραδοτέα 1  και 2  και 2η  δόση  με  ποσό  που  αντιστοιχεί  στο 
παραδοτέο 3) και αναλογικά με τις τμηματικές παραλαβές των παραδοτέων από την αρμόδια 
Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  Έργου  και  υπό  τον  όρο  πιστώσεως  του 
Λογαριασμού της Πράξης.  

6. Κάθε  πληρωμή  του  δεύτερου  συμβαλλόμενου  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  σύμβασης  θα 
γίνεται  μετά  από  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρακτικού  παραλαβής  των  προβλεπόμενων 
παραδοτέων  από  την  ειδική  επιτροπή  του  πρώτου  συμβαλλόμενου  (τριμελής  Επιτροπή 
Παρακολούθησης  &  Παραλαβής  των  παραδοτέων  της  πράξης  «Πολλαπλασιαστικές 
επιπτώσεις  της  τουριστικής  δραστηριότητας  στο  εμπόριο»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5044982,  με 
χρηματικό  ένταλμα  στο  όνομά  του  βάσει  των  νόμιμων  δικαιολογητικών  (παραστατικό, 
ασφαλιστική  ενημερότητα,  δελτίο  φορολογικής  ενημερότητας  και  συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφάνισης του/της δικαιούχου).  

7. Για  την  εκτέλεση  του  έργου,  απαιτείται  η  φυσική  παρουσία  (και  επομένως  η  δυνατότητα 
μετακίνησης) του δεύτερου συμβαλλομένου στις περιοχές ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη 
δήλωση  διαθεσιμότητάς  του  στο  σχετικό  έντυπο  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  που  υπέβαλε 
στον  πρώτο  συμβαλλόμενο.  Σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  μετακίνηση  του  δεύτερου 
συμβαλλομένου  στις  περιοχές  ενδιαφέροντος,  τα  σχετικά  έξοδα  θα  καλυφθούν  από  τον  
πρώτο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τους όρους σχετικής Απόφασης του Προεδρείου της ΕΣΕΕ 
(Κανονισμός επιλεξιμότητας δαπανών μετακίνησης στελεχών της ομάδας έργου, στο πλαίσιο 
της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο»). 

8. Για  την  πραγμάτωση  του  έργου  παρέχεται  κατά  τις  ανάγκες  του  έργου  η  δυνατότητα  στο 
δεύτερο  συμβαλλόμενο  μετά  από  έγκριση  του  πρώτου  να  εκτελεί  το  έργο  ολικά  ή  μερικά 
στους  χώρους  και  τις  εγκαταστάσεις  του.  Στα  πλαίσια  αυτά,  ο  δεύτερος  συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί επιμελώς τα εμπιστευθέντα σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος 
σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία του πρώτου.  

9. Η ανάληψη της εκτέλεσης του παρόντος έργου δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας 
με  τον  πρώτο  συμβαλλόμενο,  επειδή  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  αυτής,  ούτε 
δημιουργεί  δικαίωμα  συμμετοχής  του  δεύτερου  συμβαλλόμενου  στα  ειδικά  όργανα  ή 
επιτροπές  που  θα  συσταθούν  για  την  εκτέλεση  του  έργου  από  τον  πρώτο  συμβαλλόμενο, 
έστω και εάν το έργο εκτελείται εν μέρει στις εγκαταστάσεις του. 

10. Σε  περίπτωση  που  η  εκτέλεση  του  έργου,  που  έχει  ανατεθεί  στον  δεύτερο  συμβαλλόμενο, 
καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε 
καμία αμοιβή.  Η  εκτέλεση  τμήματος  μόνο  του  έργου παρέχει  αξίωση  για αντίστοιχη αυτού 
αμοιβή. 
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11. Ο  πρώτος  συμβαλλόμενος  δύναται  να  καταγγείλει  και  να  λύσει  μονομερώς  την  παρούσα 
σύμβαση εφ’ όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του έργου, δια σχετικής 
ανακοινώσεως  προς  τον  δεύτερο  συμβαλλόμενο.  Σημαντικός  λόγος  καταγγελίας  της 
συμβάσεως  είναι  ιδίως  η  διακοπή  χρηματοδότησης  του  προγράμματος  ή  η  εξάντληση  των 
σχετικών πιστώσεων ή η πλημμελής εκτέλεση του έργου. 

12. Εν περιπτώσει διακοπής δι’ οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της σύμβασης 
από  τον  πρώτο  συμβαλλόμενο,  θα  καταβληθεί  ποσοστό  μόνο  της  ως  άνω  αμοιβής  που 
αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό εκτελεσθέν έργο. 

13. Ο  δεύτερος  συμβαλλόμενος  δηλώνει  ότι  δέχεται  όλα  τα  παραπάνω  και  αναλαμβάνει  την 
εκτέλεση  του  αναφερόμενου  στην  παράγραφο  1  αυτής  της  σύμβασης  έργου  σύμφωνα  με 
τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής. 

14. Όλα  τα  αποτελέσματα  και  τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  που  αποκτά  ο  δεύτερος 
συμβαλλόμενος  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ανήκουν  στον  πρώτο  συμβαλλόμενο,  ο 
οποίος μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην διάθεσή τους. 

15.  Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, εκτός από 
τα  στοιχεία  για  το  οποία  υπάρχει  ήδη  δικαίωμα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  ανήκουν 
αποκλειστικά στον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να τα εκχωρήσει σε τρίτους εν όλω 
ή εν μέρει και με τους όρους που αυτός θα θεσπίσει. 

16. Καμία τροποποίηση φυσικού (π.χ. πρόσθετου έργου) ή οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί 
να γίνει στην παρούσα σύμβαση έργου. 

Για  την  τήρηση  όσων  παραπάνω  συμφωνήθηκαν  συντάχθηκε  το  παρόν,  διαβάστηκε  και 
υπογράφεται στη συνέχεια από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία  κάθε 
μέρος έλαβε από ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

              Γεώργιος Καρανίκας                                                         …………………………….            

Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.  

 

 


