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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης-

Εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος ‘’Στρατηγική Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας’’» στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 

εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε ΟΤΑ (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006108854) Η σύμβαση 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD 

LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με δικαιούχο 

την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000).  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, «ΥΑ 3083/04-08-2021 : Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4», κατά την υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων οι ΟΤΔ 

οφείλουν να διαθέτουν ένα σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ειδικότερα η αξιολόγηση του 

προγράμματος σε τοπικό επίπεδο διενεργείται από την ΟΤΔ η οποία έχει τρεις επιλογές 

(αυτοαξιολόγηση ή εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή συνδυασμός και των δύο) για την υλοποίησή της. 

Η ΟΤΔ πέραν των προκαθορισμένων σημείων της στρατηγικής, όπως δείκτες (Παραρτ. VI του 

Κανονισμού 808/2014), των αρχών της μεθόδου LEADER/CLLD, όπως αυτές προσδιορίζονται και του 

αντικειμένου - περιεχομένου της στρατηγικής (καθορισμός από ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020).  

Η αξιολόγηση εξετάζει τρία σημεία: α. την προστιθεμένη αξία του προγράμματος (κοινωνικό 

αντίκτυπο και τοπική κυβερνησιμότητα), β. τον μηχανισμό ανταπόκρισης (delivery mechanism) της 

ΟΤΔ (διοικητική συγκρότηση, συμμετοχικότητα ιδιωτικού – δημόσιου τομέα και γενικότερα 

ενεργειών ενδυνάμωσης αρχών της LEADER/CLLD μεθόδου όπως πολυτομεακότητα, συνεργασία και 

δικτύωση) και γ. την τοπική στρατηγική (μετρήσιμους δείκτες και επιτεύξιμο αντικείμενο).  

Με την αριθμ. 3/23-12-2021 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 ορίσθηκε η αξιολόγηση να 

πραγματοποιηθεί με εξωτερικό εμπειρογνώμονα. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 794100000-1 (Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών 

σε θέματα διαχείρισης). 
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Παραδοτέα έργου: 

Η διαδικασία της Αξιολόγησης (εξωτερική αξιολόγηση) του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ 

Α.Ε. αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και μάθησης, μπορεί να διεξαχθεί σε τέσσερις 

φάσεις, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Σχεδίου Αξιολόγησης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, που έχει σαν στόχο τον καθορισμό του πλαισίου και του 

πλάνου αξιολόγησης της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος. 

Παραδοτέο 2: Η πρώτη (1η) έκθεση αρχικής αξιολόγησης  

Η πρώτη έκθεση έχει σαν στόχο την αποτίμηση και αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής και τη 

συνάφειά της με τους στόχους του ΠΑΑ καθώς και την αξιολόγηση του μηχανισμού παρακολούθησης 

της ΟΤΔ. Στόχος της αρχικής αξιολόγησης είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις 

που θα λάβει υπόψη της η ΟΤΔ για τυχόν βελτιωτικές ενέργειες ή αναπροσαρμογές στην τοπική της 

στρατηγική.  

Παραδοτέο 3: Η δεύτερη (2η) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής.  

Η ενδιάμεση έκθεση θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την αξιολόγηση του LEADER/CLLD σε τοπικό επίπεδο. Στόχος της έκθεσης αποτελεί η 

αποτίμηση της συνέπειας και της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος σύμφωνα με την αρχική 

του στρατηγική και τους αρχικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς του στόχους. 

Παραδοτέο 4 : Η τελική Έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 

Η Τελική Έκθεση περιλαμβάνει την συνολική ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση του προγράμματος ως 

προς την επίτευξη των στόχων του και την προστιθέμενη αξία που έχει επιφέρει στην περιοχή 

παρέμβασης.  
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-
Εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τ.Π 
«Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Π.Ε 
Καρδίτσας» στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.4 
«Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 
εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε 
ΟΤΑ» 

Υπηρεσία 1 16.445,00€ 16.445,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας 16.445,00€ 

ΦΠΑ (24%) 3.946,80€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης 20.391,80€ 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς και με βάση τον κανονισμό πρόσθετης 

απασχόλησης - αμοιβής προσωπικού της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή 

έργα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (απόφαση Δ.Σ 1/28-02-2022) 

λαμβάνοντας υπόψη :  

• Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης του εμπειρογνώμονα/μελετητή για την υλοποίηση των 

παραδοτέων υπηρεσιών : 5 ανθρωπομήνες 

Παραδοτέο Ανθρωπομήνες Ποσοστό 

1. Σχέδιο Αξιολόγησης 1,00 20% 

2. Πρώτη έκθεση αρχικής αξιολόγησης 1,25 25% 

3. Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 1,25 25% 

4. Τελική έκθεση αξιολόγησης 1,50 30% 

Σύνολο 5,00 100% 

• Κατηγοριοποίηση Στελεχών (εμπειρογνώμονα/μελετητή) : Junior expert Α /Ωριαίο κόστος 

23,00€ (Θέση ευθύνης και > 10 ετών επαγγελματική εμπειρία ή > 15 ετών επαγγελματική 

εμπειρία όπου ως θέση ευθύνης θεωρείται η προηγούμενη απασχόληση στον σχεδιασμό την 

υποστήριξη και την αξιολόγηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης 

• Κόστος ανθρωπομήνα: (παραγωγικές ώρες ανά μήνα 143) Χ (Ωριαίο Κόστος 23,00€) : 

3.289,00€ 

• Καθαρή αξία σύμβασης: (κόστος ανθρωπομήνα 3.289,00€) Χ (ανθρωπομήνες 5) : 16.445,00€ 
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης-

Εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος ‘’Στρατηγική Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας’’» στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 

εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε ΟΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006108854).  Η σύμβαση 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD 

LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με δικαιούχο 

την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000).  

Ειδικότερα η διαδικασία της Αξιολόγησης (εξωτερική αξιολόγηση) του Τοπικού Προγράμματος της 

ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και μάθησης  και θα διεξαχθεί σε 

τέσσερις φάσεις, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LEADER/CLLD ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΔ 

- Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)Σκοπός της αξιολόγησης του 

LEADER/CLLD σε επίπεδο ΟΤΔ 

- Νομικό πλαίσιο και οδηγίες για την αξιολόγηση 

- Δραστηριότητες αξιολόγησης του LEADER/CLLD σε τοπικό επίπεδο 

- Χάρτης ενδιαφερόμενων (Stakeholders Map) 

- Ανάλυση φάσεων τοπικής στρατηγικής (Lifecycle analysis) 

- Μοντέλο της Λογικής Παρέμβασης (Logic Model) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αντικείμενο Αξιολόγησης 

- Ερωτήματα αξιολόγησης 

- Θεματικές αξιολόγησης 

- Δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων αξιολόγησης 

- Μέθοδοι και δεδομένα που θα απαιτηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων αξιολόγησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών αξιολόγησης 

- Καταγραφή του χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής και 

τα ορόσημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εκθέσεις και Πόροι Αξιολόγησης 

- Καταγραφή των πόρων που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση 

- Καταγραφή των δράσεων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους 

ενδιαφερόμενους (μέλη ΟΤΔ, ευρύτερο κοινό, κ.λ.π) 

Παραδοτέο 2: Πρώτη (1η) έκθεση αρχικής αξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Εξέταση της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών 

(Επικαιροποίηση της SWOT Ανάλυσης και σύνδεσή της με τους στόχους της στρατηγικής και 

των προτεινόμενων δράσεων)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Εκτίμηση της λογικής της παρέμβασης της στρατηγικής 

- Εξέταση – αποτίμηση της ορθότητας και εγκυρότητας της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

- Εκτίμηση της συμβολής και συνάφειας της στρατηγικής με τους στόχους του ΠΑΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, του χρονοδιαγράμματος, της αποδοτικότητας, των 

αναμενόμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και στη βάση αυτή, αξιολόγηση της 

κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΤΔ 

- Εξέταση της αποτελεσματικότητας (Effectiveness) της συμμετοχής των εταίρων στην 

διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής  

- Εξέταση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης και 

παρακολούθησης της εφαρμογής της στρατηγικής. 

- Εξέταση της επικοινωνίας και πώς προσεγγίζονται και αντιμετωπίζονται οι ομάδες- στόχοι 

της στρατηγικής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
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Παραδοτέο 3:  Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 

- Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, για την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος 

- Εκτίμηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων συγκρίνοντας τους χρηματοδοτικούς 

πόρους με τις εκροές (outputs) και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τη χρήση 

αυτών των πόρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- Εκτίμηση δεικτών 

- Απαντήσεις στα Οριζόντια Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Παραδοτέο 4 : Τελική Έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

- Αποτίμηση των δράσεων σε όρους απασχόλησης 

- Αποτίμηση των δράσεων σε όρους οικονομικής συνοχής 

- Αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δράσεων  

- Συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων ανά άξονα με βάση τους 

στόχους του τοπικού προγράμματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Αποτίμηση της γενικής χρηματοοικονομικής πορείας 

- Αποτίμηση της χρηματοοικονομικής πορείας ανά άξονα και δράση 

- Μέτρηση των αποκλίσεων ανά δράση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- Αξιολόγηση δεικτών 
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- Απαντήσεις στα Οριζόντια Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Τα παραδοτέα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του 

Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής η οποία θα οριστεί 

στην απόφαση ανάθεσης. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής και του Συντονιστή του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD. 

Άρθρο 2ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Η ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται τμηματικά έως και τις 30/06/2025 ως 
ακολούθως: 
Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης :  

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο 2: Πρώτη (1η) έκθεση αρχικής αξιολόγησης :  

Τρείς (3) μήνες από την παραλαβή του 1ου παραδοτέου 1 

Παραδοτέο 3: Δεύτερη (2η) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης : 

Έως και τις 30/06/2023  

Παραδοτέο 4 : Τελική έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 

Έως και τις 30/06/2025 

Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου/ων 
 
Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία στους τομείς του περιβαλλοντικού, του 

κοινωνικοασφαλιστικού και του  εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για τα στοιχεία του λήπτη 

των υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία θα λάβει εκ της ιδιότητάς 

του. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει ή θα ανακοινώσει 

προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα 

γνωστοποιήσει προς τρίτους, τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 
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Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που 

αναλαμβάνει µε την παρούσα, ο ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς 

της ΑΝΚΑ ΑΕ. 

Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης 

σύμβασης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.  

Ο ανάδοχος θα παραδίδει στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε  το υλικό τεκμηρίωσης που παράγεται από την εκτέλεση 

της υπηρεσίας (παραδοτέα 1 έως 4) σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο εντολέας υποχρεούται να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οργάνωση και παραλαβή 

της ανάθεσης καθώς και στην παροχή των εγγράφων και πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητα 

για την υλοποίησης της υπηρεσίας. 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 

και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 

απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 

οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιος, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 

ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 

και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται 

ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 

προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 

082/1, με δικαιούχο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000).  

Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την παράδοση των προβλεπόμενων 

παραδοτέων και την έκδοση του Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της ΑΝΚΑ ΑΕ, σε εξόφληση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού που θα εκδώσει ο 

ανάδοχος. 
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Συγκεκριμένα η καταβολή της αμοιβής θα έχει (ενδεικτικά) ως εξής: 

1. Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 20% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος. 

2. Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος 

3. Με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος 

4. Με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 30% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος 

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Για την καταβολή της κάθε πληρωμής απαιτείται η προσκόμιση των 

δικαιολογητικών εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει 

(όπως πιστοποιητικά φορολογικής Ενημερότητας και ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις). 

Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 10ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων. 

 

Σακελλαρίου Ευάγγελος 

 

 

Γενικός Διευθυντής 

 


		2022-05-19T16:07:37+0300




