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Αριθμός Σύμβασης  10/2021 

Σύμβαση για το έργο «Σύμβουλος εξειδίκευσης και επιτάχυνσης των δράσεων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»  

Σήμερα την  24/08/2021, ημέρα Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) στην 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εφεξής ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ), που βρίσκεται 
επί της οδού Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 11526, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

α) Κωσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του 
αυτή το Ελληνικό Δημόσιο με βάση τις κείμενες διατάξεις, και  

β) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» , με ΑΦΜ 997847511, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που εδρεύει στην Αθήνα, 
επί της Λεωφ. Κηφισίας 89-91, Τ.Κ. 115 23, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο  κ. Πέτρο Μπάλιο, για την υπογραφή της παρούσας, εφεξής καλούμενη ο 
«Ανάδοχος» 

λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΠΔΕ 2017ΣΕ52010001 «Σύμβουλος 
Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του ΥΔΔΑΔ» με κωδικό MIS 
5000487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΑΔΑ: 
65Ο44653Ο7-ΡΞΙ) και την τροποποίηση της (ΑΔΑ: ΨΥΣ346ΜΤΛΡ-1ΩΕ), 

2.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 124/07.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της ΕΔ  
ΕΣΠΑ ΥΔ για το έργο «Σύμβουλος εξειδίκευσης και επιτάχυνσης  των δράσεων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (6Β3ΘΩ-Δ71),  

3. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.», με αριθμό πρωτοκόλλου 65/18.05.2021 για το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής 
Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του ΥΔΔΑΔ», 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 157/14.06.2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί 
έγκρισης του 2ου πρακτικού της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
Έργων Τεχνικής Βοήθειας της Μονάδας Γ’ της  ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ και ορισμού προσωρινού 
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αναδόχου για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος εξειδίκευσης και επιτάχυνσης των δράσεων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΩΜ2ΑΩ-Α4Λ), 

 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 211/02.08.2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί 
έγκρισης του 3ου πρακτικού της  Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
Έργων Τεχνικής Βοήθειας της Μονάδας Γ’ της  ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ και κατακύρωσης του έργου 
με τίτλο «Σύμβουλος εξειδίκευσης και επιτάχυνσης των δράσεων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΠΔΕ 2017ΣΕ52010001 
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του ΥΔΔΑΔ» 
με κωδικό MIS 5000487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ», καλούμενη στο εξής στην παρούσα 
σύμβαση «Αναθέτουσα Αρχή», αναθέτει στην εταιρεία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση «Ανάδοχος», 
την υλοποίηση του έργου με θέμα «Σύμβουλος εξειδίκευσης και επιτάχυνσης των 
δράσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με 
κωδικό ΠΔΕ 2017ΣΕ52010001 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και 
υλοποίηση έργων του ΥΔΔΑΔ» με κωδικό MIS 5000487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες τους οποίους 
ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο και σκοπός του έργου 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η τεχνική υποστήριξη μέσω Συμβούλου για 
εξειδίκευση και επιτάχυνση διαδικασιών υποβολής, ένταξης και συμβασιοποίησης, 
δράσεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα υποδειχθούν από 
την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 
πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων φορέων του στους 
τομείς προτεραιότητας του.  

Η επιτάχυνση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης, επιδρά θετικά στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανθεκτικότητας καθώς και της κοινωνικής συνοχής. Ο Τομέας της Δικαιοσύνης σχετίζεται 
επίσης με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε άλλους Τομείς Πολιτικής. Για παράδειγμα, 
ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα δικαιοσύνης βοηθά στην αντιμετώπιση 
του ιδιωτικού χρέους και διευκολύνει την μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
υποχρεώσεων (NPΕs). 

Με την οριστική υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0», στις 2/4/2021 εγκρίθηκαν σημαντικές από τις προτεινόμενες δράσεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι λοιπές αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και 
άλλες πηγές χρηματοδότησης.   

Στόχος του έργου είναι να γίνει: 
 κατηγοριοποίηση δράσεων που θα του υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή (πχ 

δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προτάσεις της 
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Ομάδας Χάραξης Πολιτικής (ΟΧΠ) και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 
κλπ.), 

 διαστασιολόγηση τους,  
 διασύνδεση με άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότησης (όπως ΕΣΠΑ 2021-2027, 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Τομεακά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Λοιπά 
Κοινοτικά προγράμματα  (Justice, Rights Equality Citizeship, CEF κλπ.)), 

 ιεράρχηση, μετά από διαβούλευση με τους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και 
 εξειδίκευσή τους.  

Ο σύμβουλος με την τεχνική και επιστημονική του εμπειρία, θα υποστηρίξει την 
αναθέτουσα στα ακόλουθα:  
 Εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου δράσεων, με βάση την στρατηγική του ΥΔ, 

τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων, των ωφελούμενων και των πολιτών 
γενικότερα και τους στόχους των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων. 
Περιλαμβάνεται μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, σχεδιασμός του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των έργων, χρονοδιαγράμματος, τεχνικών 
απαιτήσεων καθώς και προτάσεις σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης. 

 Συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων (π.χ. Δικαστήρια, Δικηγορικοί Σύλλογοι, 
ΟΧΠ κ.ά.) κατά την ωρίμανση των δράσεων του ΥΔ. 

 Προετοιμασία των σχεδίων εγγράφων που απαιτούνται από τη διαδικασία 
ωρίμανσης και σχεδιασμού νέων έργων (πχ ΤΕΠ, ΤΔΠΠ, ΕΑΚ, κλπ.). 

 
Άρθρο 2ο:  Χρονοδιάγραμμα – Διάρκεια Σύμβασης 

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου θα είναι διάρκειας (6) έξι μηνών, από την υπογραφή 
της σύμβασης, προκειμένου να προετοιμασθεί και να ολοκληρωθεί έγκαιρα η υλοποίηση 
των δράσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

Άρθρο 3ο:  Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα εξής: 

Α’ Παραδοτέο: Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στο τέλος του Α’ τριμήνου (3ο μήνα του έργου) από την 
υπογραφή της σύμβασης, Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης. Η έκθεση θα αφορά ενέργειες 
ωρίμανσης δράσεων και θα έχει απολογιστικό και προγραμματικό χαρακτήρα. Θα 
υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 3ου μήνα και 
αφορά στον απολογισμό του τριμήνου προ της υποβολής και τον προγραμματισμό του 
τριμήνου που έπεται. 

Ενδεικτικά, η έκθεση θα περιέχει τα παρακάτω: 

 Πορεία ωρίμανσης δράσεων.  

 Πρόοδος δράσεων που ο Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε κατά την περίοδο 
αναφοράς. 

 Προβλήματα κατά την εξειδίκευση των δράσεων στην περίοδο αναφοράς και 
προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα. 

21SYMV009111734 2021-08-25

ΑΔΑ: ΩΤΜΜΩ-Ι3Ι



4 
 

 Πεπραγμένα του Αναδόχου κατά την περίοδο αναφοράς (υποβληθέντα παραδοτέα, 
υπηρεσίες, ενέργειες υποστήριξης). 

 Αναφορά προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου και 
προτάσεις αντιμετώπισης. 

 Προγραμματισμός ενεργειών του Αναδόχου για το επόμενο τρίμηνο. 

 

Β’ Παραδοτέο: Τελική Αναφορά Πεπραγμένων 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Τελική Αναφορά Πεπραγμένων δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες από το πέρας της χρονικής διάρκειας του έργου, δηλαδή από το 
τέλος του 6ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η τελική αναφορά θα περιέχει 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Πορεία ωρίμανσης δράσεων.  

 Απολογισμός της διαδικασίας ωρίμανσης των δράσεων που ο Ανάδοχος υποστήριξε 
κατά την διάρκεια του έργου. 

 Προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην διαδικασία ωρίμανσης και υλοποίησης των 
δράσεων κατά την διάρκεια του έργου. 

 Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν. 

 Προτάσεις για τις μελλοντικές ενέργειες και τον χρονοπρογραμματισμό των 
δράσεων. 

 Απολογισμός των υπηρεσιών και παραδοτέων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έργου του Αναδόχου. 

 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου. 

 

Γ’ Παραδοτέο: Κατ’ ελάχιστον πέντε εκθέσεις/μελέτες ή/και γνωμοδοτήσεις που θα 
του ζητηθούν 

Καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασής ο Ανάδοχος θα συντάσσει σχέδια εγγράφων, ad hoc 
εκθέσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις για λογαριασμό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, κατόπιν σχετικών 
αιτημάτων, για θέματα που αφορούν την ωρίμανση δράσεων του ΥΔ. Στο παραδοτέο Γ’, 
που θα υποβληθεί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από το πέρας της χρονικής 
διάρκειας του έργου, δηλαδή από το τέλος του 6ου μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης, μπορούν να περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Μελέτες σκοπιμότητας και εμπειρογνωμοσύνες επί του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των υπό ωρίμανση δράσεων. 

 Σχέδια ΤΕΠ, τεχνικών δελτίων, ΕΑΚ ή άλλων εγγράφων που απαιτούνται από τη 
διαδικασία ένταξης στα ΕΠ. 

 Αναφορές κινδύνων για την ωρίμανση, ένταξη και μελλοντική υλοποίηση δράσεων 
της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ. 

 Άλλες αναφορές, εμπειρογνωμοσύνες και σχέδια εγγράφων σχετικά με τον 
σχεδιασμό και επιτάχυνση δράσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ. 

Άρθρο 4ο:  Οικονομικό Αντικείμενο – Τρόπος Πληρωμής – Παρακολούθηση – 
Παραλαβή 
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Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου ανέρχεται στο ποσό 
των πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (59.200,00€) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (73.408,00€) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό 
ΟΠΣ 5000487 και κωδ. ΠΔΕ 2017ΣΕ52010001. 

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού του Έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους 
έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. 
Η  καταβολή  των  πληρωμών  θα  γίνει  τμηματικά και  θα  συνδέεται  υποχρεωτικά  με  
την  πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου, και συγκεκριμένα: 
 Με την παραλαβή του Α’ Παραδοτέου, ποσοστό 50% επί της αξίας της σύμβασης. 
 Με την παραλαβή του Β’ και Γ’ Παραδοτέου, ποσοστό 50% επί της αξίας της 

σύμβασης. 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 4412/16, θα υπόκειται δε στις νόμιμες κρατήσεις (όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:   
•  Τιμολόγιο,  
• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προσφερόμενων 
υπηρεσιών από την αρμόδια  επιτροπή παραλαβής της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης,  
•  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,  
• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για την 
εκκαθάριση της εν λόγω δαπάνης.   
Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:  
1) 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ),   
2) 3% επ’ αυτού υπέρ χαρτοσήμου και επ’ αυτού ΟΓΑ 20% ,  
3) 8% παρακράτηση φόρου για την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 64 του Ν.4172/2013),  
4) 0,06% υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),   
5) 3% επ’ αυτού υπέρ χαρτοσήμου και επ’ αυτού ΟΓΑ 20% ,  
6) 24% Φ.Π.Α.    

 Άρθρο 5ο:  Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθ. 2234000205  εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας ΕΥΡΟΙΝΣ Α.Ε. (Υποκατάστημα Ελλάδας), ποσού ίσου με ποσοστό 
5 %  επί της αξίας της παρούσας, ήτοι ποσού 2.960,00 ευρώ, 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής 
έναντι του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

21SYMV009111734 2021-08-25

ΑΔΑ: ΩΤΜΜΩ-Ι3Ι



6 
 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.     

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική 
παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και 
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη 
του ποσού της εγγυήσεως.   

 Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 
της εγγυήσεως.   

Άρθρο 6ο:  Παρακολούθηση – Παραλαβή Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, η διοίκηση και η παραλαβή αυτής 
διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 216, 219, 220 του Ν. 4412/2016 από 
την ΕΠΠΕ, ως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Άρθρο 7ο:  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια – 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 1. Όλο το υλικό που παράγεται, παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. 
Τα πνευματικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την 
καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα. . Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και 
ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου τα οποία ο Ανάδοχος δεν μπορεί 
να χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
όπως ισχύει. 

2. Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με το υπό 
εκτέλεση έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά κατά την έννοια του αρ. 676 ΑΚ και 
γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρήσει την εμπιστευτικότητα αυτή και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την 

21SYMV009111734 2021-08-25

ΑΔΑ: ΩΤΜΜΩ-Ι3Ι



7 
 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να 
προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει 
την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της 
συναίνεση.  

Παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας και 
χωρίς την επίκληση άλλου σπουδαίου λόγου και ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στον 
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).   

4. Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν τα τηρούν την ισχύουσα νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

Άρθρο 8ο:  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Ρητώς συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των 
όρων της Σύμβασης γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 
αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. 

Άρθρο 9ο:  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με αντίστοιχη έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, κατόπιν  απόφασης του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, και αφού ληφθεί υπόψιν σχετική γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, δύναται να προταθεί αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, τα οποία να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία, η οποία θα προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος  θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και εφόσον έχει λήξει η συνολική 
διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 10ο:  Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου – Λύση της Σύμβασης 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του.  

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και μη 
εμπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων κάθε φάσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
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είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών ή και παραδοτέων κάθε φάσης που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για 
καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση 
που υπερβαίνει το 50%  

 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο 
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η 
έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Για τα θέματα κήρυξης του 
Αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 
ν.4412/2016. 

Άρθρο 11ο:  Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να 
υποβάλει προσφυγή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

Άρθρο 12ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν και εφαρμόζονται, οι διατάξεις του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, η αριθ. 124/07.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
της ΕΔ  ΕΣΠΑ ΥΔ για το έργο «Σύμβουλος εξειδίκευσης και επιτάχυνσης  των δράσεων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΠΔΕ 
2017ΣΕ52010001 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση 
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έργων του ΥΔΔΑΔ» με κωδικό MIS 5000487, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική 
Βοήθεια 2014-2020, οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.  

Άρθρο 13ο: Επίλυση Διαφορών 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί, με φιλικό τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια ελληνικά 
δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Αθηνών. εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε υπογράφεται 
από τους συμβαλλομένους σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 
 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ                                                 

            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
              Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 
  

                      ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ 
 

 

 

   

 

  

Από τα ανωτέρω τρία (3) πρωτότυπα, τα μεν δύο (2) κατατέθηκαν στο αρμόδιο 
γραφείο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ του Υπουργείου, το δε άλλο πήρε ο Ανάδοχος. 

  

21SYMV009111734 2021-08-25

ΑΔΑ: ΩΤΜΜΩ-Ι3Ι


		2021-08-25T12:56:47+0300
	Athens




