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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

για το Υποέργο 1: «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού 
τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και 

παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035182 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νομικός Σύμβουλος  

 

Στην Αθήνα σήμερα ………………….. μεταξύ: 

α) αφενός του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, στο 14ο χλμ ΕΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ. 14564, (ΑΦΜ 090114036- ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) που εκπροσωπείται νόμιμα από 
την  κ. Καλτσίδου Βίκυ (καλούμενου εφεξής «Δικαιούχος»)  

και  

β) αφετέρου του/της …………………….. του ………….., κατοίκου ……………, Δ/νση Αριθμός …. ΤΚ: …..) με 
Α.Δ.Τ. ……. και Α.Φ.Μ. …………… Δ.Ο.Υ. ……………., (καλούμενου εφεξής «Αντισυμβαλλόμενος»), 
λαμβάνοντας  υπ' όψιν: 

1) Την με γενικό αριθμό 17769/1960 καταστατική πράξη του φορέα με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ», όπως ισχύει. 

2) Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/ΕΥΘΥ/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 
3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) To με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», 
όπως ισχύει. 

4) Την KYA 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (ΦΕΚ 2784/B/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
4314/2014». 

5)  Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5788/1873/Α3/21.09.2016 (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3319 και κωδικό 
110) και την ορθή επανάληψη αυτής 24.09.2018, πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)» για τους άξονες 
προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2). 

6) Τη με αριθμ. 29-10-18 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» έγκρισης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110. 

7) Τη με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3867/1262/Α3/13.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤ0Α465ΧΙ8-Ψ2Θ) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του 
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ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» 
και MIS 5035182 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.   

8) Την από 17/10/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» για την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με MIS 5035182 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

9) Την από 25/2/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΞΥΛΕΙΑΣ» για την έγκριση του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης με 
τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε 
αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με MIS 5035182 στο 
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

10) Την από 22/12/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης 
της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού 
τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», και MIS 
5035182 και τον ορισμό επιτροπής επιλογής και επιτροπής ενστάσεων των υποψηφίων. 

11) Την …./…./2021 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΞΥΛΕΙΑΣ» για την αποδοχή πρακτικών της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων για τη στελέχωση 
της ομάδας έργου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή ΣΕΟΧ της πράξης με τίτλο 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα 
ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», και MIS 5035182 με τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Ξυλείας. 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:   

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1) Ο Δικαιούχος έχει αναλάβει την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με A/A: 1 και τίτλο 
«Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, 
διαχείρισης έργου και παραγωγής»,  με κωδικό ΟΠΣ 5035182 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  με 
κωδ. 110,  α/α ΟΠΣ: 3319 και τίτλο ‘‘Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (B’ κύκλος)’’ (ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Δικαιούχος ζητά Νομικό Σύμβουλο κι ο Αντισυμβαλλόμενος συμφωνεί να παρέχει το 
συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας.  

2) Ο «Αντισυμβαλλόμενος» έχει λάβει γνώση των ειδικών επιστημονικών και άλλων απαιτήσεων 
που προκύπτουν από το εύρος, το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και την πολυπλοκότητα του 
Έργου το οποίο καλείται να εκτελέσει, και διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία, 
που απαιτούνται για την ανάληψη και παροχή του έργου αυτού προς τον Δικαιούχο,  

3) Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δικαιούχου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει να παράσχει τη γνώση και την εμπειρία του ως Νομικός 
Σύμβουλος για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, 
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διαχείρισης έργου και παραγωγής» και MIS 5035182, από την υπογραφή της παρούσας έως και τη 
λήξη της Πράξης.  
Στο πλαίσιο αυτό, ο «Αντισυμβαλλόμενος»: 
 Διασφαλίζει την τήρηση των νομικών δεσμεύσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 Συμμετέχει στην «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» για την επιλογή Αναδόχων. 
 Συμμετέχει στη σύνταξη της σύμβασης με τον Ανάδοχο των Υποέργων Κατάρτισης και 

πιστοποίησης. 

Παραδοτέα σύμβασης:  Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο «Αντισυμβαλλόμενος» προς απόδειξη του 
έργου που αναλαμβάνει παραδίδει : 
  Τριμηνιαίες εκθέσεις Νομικής υποστήριξης  
  Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού   
 
Γνωστοποιήθηκε δε σε αυτόν το περιεχόμενο της απόφασης Ένταξης της Πράξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ 3867/1262/Α3/13.06.2019 ΑΔΑ: ΨΤ0Α465ΧΙ8-Ψ2Θ) και ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
δηλώνει ότι αποδέχεται να παράσχει το παραπάνω έργο σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

2. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε 
αλλού απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.  

3. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι είναι υπάλληλος του 
Δικαιούχου ούτε ότι συμβάλλεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και η παρούσα δεν διέπεται 
από τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου (ατομικές συμβάσεις εργασίας).  

4. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο τηρώντας τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα. 

5. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» οφείλει να παρέχει με κάθε επιμέλεια τις ανατιθέμενες, με την 
παρούσα σύμβαση, σε αυτόν εργασίες και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία, που θα προκαλέσει 
στον Δικαιούχο ή σε τρίτους, στο πλαίσιο παροχής του έργου του. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η Αμοιβή του «Αντισυμβαλλόμενου» για το παραπάνω έργο (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της 
παρούσας) ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακόσιων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι 
οκτώ λεπτών (7.343,28€) μικτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών νόμιμων κρατήσεων και 
ασφαλιστικών εισφορών).   
Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά τρίμηνο με την παραλαβή αντίστοιχης 
τριμηνιαίας έκθεσης Νομικής υποστήριξης κατόπιν διαδοχικής  παραλαβής και πιστοποίησης του 
παραχθέντος έργου του από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου 
(ΕΠΠΕ) κι εφόσον ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ έχει λάβει χρήματα από τον φορέα 
χρηματοδότησης της Πράξης.   
 

 

Το ποσό κάθε τμήματος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ποσοστό υλοποίησης του παραδοτέου 
σε σχέση με την ολοκλήρωση του όπως πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής και 
Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) με βάση τις ενέργειες/εργασίες και το χρόνο 
απασχόλησης του στελέχους όπως αποτυπώνονται απολογιστικά στις Τριμηνιαίες  εκθέσεις 
νομικής υποστήριξης του στελέχους και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Τριμηνιαία έκθεση 
οικονομικού αντικειμένου .     
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
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Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ΧΧΧΧΧ, ενώ ως λήξη, 
ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης (ΧΧΧΧΧ), η οποία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση 
παράτασης της Πράξης. Στην περίπτωση αυτή, δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τον 
αντισυμβαλλόμενο πέρα των αναγραφόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας. Ο συνολικός χρόνος 
απασχόλησης του αντισυμβαλλόμενου κατά τη διάρκεια της σύμβασης του θα είναι 1,97 
Ανθρωπομήνες. 

Ο Δικαιούχος ή ο «Αντισυμβαλλόμενος» μπορεί να λύσει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη 
ειδοποίηση άμεσης ισχύος, σε περίπτωση κατά την οποία ο «Αντισυμβαλλόμενος» ή ο Δικαιούχος 
παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ή οποτεδήποτε με έγγραφη 
ειδοποίηση που επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά από τριάντα (30) ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

1. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο «Αντισυμβαλλόμενος» αποκτά κατά την εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα 
τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα 
χρησιμοποιούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που 
αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας. 

2. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» οφείλει να επιστρέψει στον Δικαιούχο όλο το υλικό των 
«πληροφοριών» που κατείχε με τη λήξη της παρούσας σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

3. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε έργο, που εμπίπτει 
στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά την 
παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα του 
Δικαιούχου, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια του παρόντος σ΄ αυτόν όλων των 
σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην 
παρούσα, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο 
αντάλλαγμα. 

4. Η ισχύς του παρόντος Άρθρου θα εξακολουθήσει και μετά την λήξη ή λύση της παρούσας 
Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΡΙΜΝΑ 

1. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις που του έχουν 
ανατεθεί με την παρούσα σε τρίτα μέρη με οποιαδήποτε μορφή  συνεργασίας. 

2. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» θα επιδεικνύει μέριμνα για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του 
Δικαιούχου το οποίο χορηγείται  σε αυτόν, το οποίο θα επιστρέφεται στον Δικαιούχο σε πρώτη 
ζήτηση ή με την λήξη/ λύση της παρούσας Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Η ισχύς, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης θα διέπονται από το δίκαιο της 
Ελλάδας. Οι διαφορές θα παραπέμπονται στα Δικαστήρια της έδρας του Δικαιούχου από τα οποία 
και θα επιλύονται. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με τις 
Υπηρεσίες και καταργεί οποιεσδήποτε άλλες προηγούμενες συμφωνίες, προσύμφωνα και 
δεσμεύσεις είτε σιωπηρές είτε έγγραφες μεταξύ των μερών που αφορούν την παρούσα. 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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Τυχόν τροποποιήσεις ή μεταβολές της παρούσας Σύμβασης θα γίνονται εγγράφως και θα 
υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους.  

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Δικαιούχο Ο Αντισυμβαλλόμενος 

ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ  ΒΙΚΥ  

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

xxxxxx 

 


