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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στο Δήμο Σάμου σήμερα 28/05/2015 ημέρα Πέμπτη , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο Δήμος  Σάμου  νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. 

Μιχάλη Α. Αγγελόπουλο 

2. Ο Αλέξανδρος Βέλιος , που εδρεύει στην Aθήνα  Φειδίου 7, Χολαργός ς 

83101, ΑΦΜ: 019746320, ΔΟΥ: ΣΑΜΟΥ, 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του 

άρθρου 58 παρ.1
α
 Ν.3852/2010, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», 

έχοντας υπόψη και έχοντας υπόψη: 

 

α. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 η 

οποία προστέθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

β.Την υπ αριθμ. 37/20-01-2015   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  σε βάρος του ΚΑ 

6117 της Οικονομικής Υπηρεσίας  για την δέσμευση της πίστωσης.  

γ.Την από   27/03/2015     τεχνική έκθεση  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για 

την παροχή της υπηρεσίας ¨ Δημοσιότητα  για  θέματα κοινωνικής πολιτικής και 

δράσεις που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και πόρους του 

ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ ¨ 

 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1083/2015 Απόφαση του Δημάρχου  

δ. Την αριθ. 1083/2015 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας 

ανάθεση της εργασίας «Δημοσιότητα για θέματα κοινωνικής πολιτικής και δράσεις 

που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από πόρους του ΕΚΤ και 

του ΕΤΠΑ». 

 

συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο,  καλούμενο του λοιπού 

«αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και ο συμβαλλόμενος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση υποστήριξης υπό τους κάτωθι ειδικούς όρους  : 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσιότητας θα υποστηρίξει το Δήμο Σάμου στην υλοποίηση 

δράσεων δημοσιότητας για  θέματα κοινωνικής πολιτικής και δράσεις που 
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χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους  όσο και πόρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το Δήμο Σάμου για θέματα: 

α) Δημοσιότητας της Πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

β) ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών  

γ) αποτελεσματικής πληροφόρησης της κοινής γνώμης,  

δ) ενημέρωσης των ωφελουμένων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου και  

ε) ανάδειξης του ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα έργα που υλοποιεί ως Δικαιούχος 

ο Δήμος Σάμου. 

ζ)λόγω της υποψηφιότητας του Δήμου Σάμου ως Πολιτιστική πρωτεύουσα 

Ευρώπης, υπάρχει αυξημένη και συνεχή ανάγκη για δημοσιότητα και προβολή σε 

πανελλαδικό – ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ συγχρόνως θα απαιτηθεί εξειδικευμένη 

συμβολή – επικούρηση για την σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας.  

η) η εκτέλεση των έργων κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας, έχει  προκαλέσει 

αυξημένη ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών προκειμένου να διασφαλίζεται η 

εξυπηρετηση και  η ασφάλεια των πολιτών. 

Θ) Την συμβολή στην τουριστική προβολή και ανάπτυξη του νησιού  

 

Το ακριβές αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης  περιγράφεται λεπτομερώς στις 

τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

Το κεντρικό σημείο αναφοράς είναι να υπηρετηθεί «το δικαίωμα των πολιτών να 

γνωρίζουν». Στόχος είναι να γίνει και ο πολίτης «κοινωνός» των συμμετοχικών 

προσπαθειών που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Δήμου Σάμου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.  Μέσω της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, προβάλλονται και 

αξιολογούνται, οι καλές πρακτικές αξιοποιούνται και επιτυγχάνεται η αύξηση της 

συμμετοχής στις παρεμβάσεις του Δήμο Σάμου. 

 

Τα ως άνω  απαιτούν ειδικές ικανότητες και ενάσκηση λειτουργιών που εκφεύγουν 

των περιγραφομένων στο θεσπισθέν Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Σάμου σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 53045/1555 Έγκριση 

του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σάμου Νομού Σάμου 

(ΦΕΚ 864/Β/10.4.2013). 

  

 

 

Άρθρο 2 

Χρονος εκτέλεσης –παράδοσης 

 

1.Ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να αρχίσει άμεσα από την υπογραφή της 

σύμβασης την υποστήριξή τους ήτοι από 28/05/25015 

2.  Η διάρκεια του Έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

3.Εφόσον ο ¨ΔΗΜΟΣ¨ θεωρεί  ότι η υποστήριξη πάσχει ελαττωμάτων ή είναι 

αντίθετος προς τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας, οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα, εγγράφως και με ειδική αιτιολογία τον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, τάσσοντας του 
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εύλογη προθεσμία για να διορθώσει τις ελλείψεις σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

τέτοια έγγραφη ενημέρωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, συμφωνημένου 

από τα μέρη σε δέκα(10)  ημέρες, θεωρείται ότι ο Δήμος έχει παραλάβει 

ανεπιφύλακτα  το παραδοθέν τμήμα του προγράμματος. 

4. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών δεν θα μετατρέπει τη σχέση 

της συνεργασίας σε σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. 

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή 

 

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των δεκα  χιλιάδων ευρώ 

10.000,00€  (με ΦΠΑ 16%), για την εκτέλεση των εργασιών «Δημοσιότητα 

 για  θέματα κοινωνικής πολιτικής και δράσεις που χρηματοδοτούνται τόσο από 

εθνικούς πόρους όσο και πόρους του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ ». 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 4 

Τρόπος καταβολής αμοιβής 

 

Οι πληρωμές του Έργου θα υλοποιηθούν ως ακολούθως: 

Α) Η πρώτη πληρωμή ίση με το 20% θα καταβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Β) Η δεύτερη πληρωμή ίση με το 30% θα καταβληθεί εντός τεσσάρων  (4) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Γ) Η τρίτη πληρωμή ίση με το 30% θα καταβληθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Δ) Η τέταρτη  πληρωμή ίση με το 20% θα καταβληθεί εντός δώδεκα  (12) μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 

  

  

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

 

Α. Του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας «Δημοσιότητα 

 για  θέματα κοινωνικής πολιτικής και δράσεις που χρηματοδοτούνται τόσο από 

εθνικούς πόρους όσο και πόρους του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ ». 

 όπως περιγράφεται και παραπάνω. 

2. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο που 

ορίζεται ανωτέρω. 

Β. Του Δήμου 

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή 

εκτέλεση του έργου, να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο  την ανάλογη αμοιβή.  
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Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα 

άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν είναι 

συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να 

καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον 

αντισυμβαλλόμενο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία 

που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου 

 

 

 

 

Άρθρο 6 

Λύση της σύμβασης 

 

1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 

2.  Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του 

συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα 

μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην 

αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης 

εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο 

καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), 

αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΟΣ  
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