ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
την Αθήνα ςήμερα, την …… του μηνόσ ………..…..του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δεκαοκτώ οι
κάτωθι ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ μεν, η Πανελλήνια Ζνωςη Διπλωματοφχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοςίων
Ζργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) που εδρεφει ςτην Αθήνα, οδόσ Αςκληπιοφ 23 με Α.Φ.Μ………, Δ.Ο.Τ….. ,
και η οποία θα αποκαλείται ςτο εξήσ «ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ» και εκπροςωπείται νόμιμα από τον
Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδη Πρόεδρο αυτήσ.
Αφετζρου ο/η ……………………… του………… κάηοικορ ………………………………., κάηοσορ
ηος ςπ’ απιθ. ……………………………………. Γεληίος Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ με ΑΦΜ
………………….., ΔΟΤ ………………………
αποκαλούμενορ
εθεξήρ
«Οικονομικόσ
Τπεφθυνοσ»
ςμθωνούν, ζςνομολογούν και κάνοςν αμοιβαία αποδεκηά ηα παπακάηω:

Θ παροφςα ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου καταρτίηεται ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Τποζργου
4 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ
ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠ 5002945, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 20142020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 6037/823/Α3/ 16/11/2017 όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν με αρ, πρωτ, 4397/Β3/957/18.7.2018. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017Ε17110000).

Α.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, ο Οικονομικόσ Τπεφκυνοσ, κα παρζχει υπθρεςίεσ
οικονομικισ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Πράξθσ. Αντικείμενο των εργαςιϊν του
Οικονομικοφ Τπεφκυνου είναι:
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H παρακολοφκθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με τθν πρόοδο τθσ
Πράξθσ



Θ παρακολοφκθςθ του Π/Τ τθσ Πράξθσ κακϊσ και ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ τυχόν
αποκλίςεων ι προβλθμάτων ςτθν υλοποίθςι του.



Ο ζλεγχοσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν (νομιμότθτα και κανονικότθτα
δαπανϊν)



Θ πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου κακϊσ



Και θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Φορζα για τθν τακτικι ενθμζρωςθ τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ (πάντοτε ςτο πλαίςιο του οικονομικοφ αντικειμζνου του
ζργου).

τα πλαίςια των εργαςιϊν του ο Οικονομικόσ Τπεφκυνοσ:


Ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ χωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ για τθν
πράξθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται όλεσ οι δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ
προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ.



Ελζγχει τθν αντιςτοίχιςθ των αιτοφμενων δαπανϊν με το φυςικό αντικείμενο,
προγραμματίηει τισ πλθρωμζσ, εξαςφαλίηει τθ νομιμότθτα και κανονικότθτα τουσ.



υμπλθρϊνει τα Δελτία Διλωςθσ Δαπανϊν (ΔΔΔ).



Οργανϊνει και επιβλζπει τθν τιρθςθ των ςτοιχείων που πιςτοποιοφν το οικονομικό
αντικείμενο.



Παρακολουκεί τον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Πράξθσ



Ενθμερϊνει το ΟΠ



υνεργάηεται με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου και ςυμβάλλει ςτθ ςυλλογικι
λειτουργία τθσ Ομάδασ.

Σζλοσ και προκειμζνου για τθν απόδειξθ εκτόσ των άλλων και του αντικειμζνου το οποίο
υλοποίθςε, όπωσ προβλζπεται και από τθν Απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα (ΑΤΙΜ)
υποχρεοφται να υποβάλει:
Π1.1 Σριμθνιαίεσ Εκκζςεισ αναφοράσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου
Π1.2: Σριμθνιαίεσ εκκζςεισ αναφοράσ για τθν εκτζλεςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του
ζργου
Σα παραδοτζα του ζργου παραδίδονται ςτον Τπεφκυνο τθσ Πράξθσ ενϊ θ πιςτοποίθςθ των
ανωτζρω Εκκζςεων πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ.
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Α.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ξεκινά…….. ζωσ και τθν 31/01/2020 ι ζωσ τθ
λιξθ τθσ Πράξθσ (εφόςον αποτελζςει μεταγενζςτερθ θμερομθνία κατόπιν τροποποίθςθσ
τθσ Πράξθσ) χωρίσ να δικαιοφται επιπλζον αμοιβισ. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
είναι μζχρι τθ λιξθ τθσ Πράξθσ χωρίσ οποιαςδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ και αφορά
ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Τπεφκυνου με 20 ΑΜ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ.
Θ ΠΕΔΜΕΔΕ δφναται, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Τπευκφνου Πράξθσ και
απόφαςθ τθσ Δ.Ε. να καταγγείλει και να λφςει μονομερϊσ τθν ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου
οποτεδιποτε και πριν τθν λιξθ τθσ αηθμίωσ για τθν ΠΕΔΜΕΔΕ.

Α.3. ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ ΤΜΒΑΘ
Σο ζργο του Οικονομικοφ Τπεφκυνου υποςτθρίηεται και παρακολουκείται από τθν Ομάδα
Ζργου και τον Τπεφκυνο Πράξθσ.
Θ ςυνολικι αμοιβι του ςυνεργάτθ για τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται
ζωσ 16.120,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και οποιωνδιποτε λοιπϊν κρατιςεων
(ενδεικτικά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ, κ.α).
Θ αμοιβι του Οικονομικοφ Τπεφκυνου καταβάλλεται τμθματικά και ανάλογα με τθν
πρόοδο των εργαςιϊν που ζχει αναλάβει. Θ πρόοδοσ των εργαςιϊν πιςτοποιείται μζςω
Σριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφοράσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου κακϊσ και Σριμθνιαίων
Εκκζςεων Αναφοράσ για τθν εκτζλεςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου και ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνεται Ζκκεςθ Αναφοράσ Εργαςιϊν, Σεκμιρια Τλοποίθςθσ των εργαςιϊν
που ανζλαβε και Ανκρωπομινεσ Απαςχόλθςθσ.
Θ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω Εκκζςεων Αναφοράσ και Σεκμθρίωςθσ του Οικονομικοφ
Τπεφκυνου πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, δφναται να παρατακεί ζωσ τθ λιξθ τθσ πράξθσ,
χωρίσ οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ και, αφενόσ, χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των
προτζρων για τθν ΠΕΔΜΕΔΕ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προςλιψεων που
τθ διζπει, αφετζρου, χωρίσ να υποκρφπτεται οποιαδιποτε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
από τθν εν λόγω ςφμβαςθ. Θ αμοιβι του Οικονομικοφ Τπεφκυνου για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου που κα τουσ ανατεκεί ςυμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ κακϊσ και όλεσ τισ λοιπζσ
κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ (ενδεικτικά: αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατά το μζροσ που
βαρφνουν τον ίδιο, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, ειδικά ι γενικά ζξοδα και, γενικότερα, πάςθσ
φφςεωσ δαπάνεσ απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ).

Α.4. ΣΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ
Ο/Θ Οικονομικόσ Τπεφκυνοσ τθσ Πράξθσ κα εκτελεί το ζργο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ΠΕΔΜΕΔΕ ,Αςκλθπιοφ 23, ςτθν Ακινα ι όπου αλλοφ του υποδειχκεί από τθν ΠΕΔΜΕΔΕ,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Πράξθσ. Επίςθσ, κα ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηεται με τον
Τπεφκυνο Πράξθσ και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν οποία κα ενταχκεί. τισ
περιπτϊςεισ που αιτιολογθμζνα και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπεφκυνου τθσ Πράξθσ
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απαιτείται μετακίνθςθ του ςυνεργάτθ, τα ζξοδα καλφπτονται από τον προχπολογιςμό τθσ
πράξθσ, υπό τουσ όρουσ που κα ορίηονται ειδικότερα ςτθ ςφμβαςθ.
Ειδικότερα οι δαπάνεσ διαμονισ και μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ που απαιτοφνται για τθν
υλοποίθςθ του ζργου του Οικονομικοφ Τπεφκυνου, βαρφνουν τον Εργοδότθ (Δικαιοφχο τθσ
Πράξθσ) και αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ πράξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 13
(Δαπάνεσ ταξιδιϊν και μετακινιςεων) τθσ ΤΠΑΤΔ (Αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712 Εκνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 − Ζλεγχοι νομιμότθτασ
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014−2020 από Αρχζσ
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσ πράξεων, ΦΕΚ Β1822/24-8-2015) όπωσ ιςχφει. Για τον προγραμματιςμό και
υλοποίθςθ κάκε μετακίνθςθσ εκδίδεται αντίςτοιχθ Εντολι Μετακίνθςθσ από τον Τπεφκυνο
τθσ Πράξθσ. τθν Εντολι Μετακίνθςθσ προςδιορίηεται θ αιτία τθσ μετακίνθςθσ.
Α.5. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΑΝΑΣΕΘΕΝΣΟ ΕΡΓΟΤ
Σα παραδοτζα του ζργου παραδίδονται από τον Οικονομικό Τπεφκυνο ςτον Τπεφκυνο τθσ
Πράξθσ ενϊ θ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω Εκκζςεων πραγματοποιείται από τθν αρμόδια
Επιτροπι Παραλαβισ. Θ Επιτροπι Παραλαβισ πιςτοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμιματα τθν ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του ζργου του Οικονομικοφ Τπεφκυνου ενϊ υπογράφει
τθν αντίςτοιχθ ζκκεςθ παραχκζντοσ ζργου που ζχει αυτόσ υποβάλλει. Θ ανεπιφφλακτθ
υπογραφι από τθν Επιτροπι Παραλαβισ υπζχει κζςθ πρακτικοφ παραλαβισ και
βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου που εκτζλεςε ο Οικονομικόσ Τπεφκυνοσ.
Για όςα κζματα δεν αναφζρονται ενταφκα ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ωσ προσ τθν ερμθνεία ι τθσ εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ και τισ αξιϊςεισ που γεννϊνται από αυτιν, κα επιχειρείται κατ’ αρχιν να λυκεί
εξωδίκωσ, ωςτόςο, εφόςον αυτό δεν επιτευχκεί κα λφεται δικαςτικϊσ. Ωσ κατά τόπο
αρμόδια Δικαςτιρια ορίηονται τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν.
Οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ςπουδαίοι και γίνονται δεκτοί ανεπιφφλακτα από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ. Σροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ κα γίνεται αποκλειςτικά και μόνο
γραπτά. Κάκε άλλο αποδεικτικό μζςο αποκλείεται.
Όλα τα παραπάνω διλωςαν, αποδζχτθκαν και ςυμφϊνθςαν οι ςυμβαλλόμενοι και για τθ
βεβαίωςθ αυτϊν ςυντάχκθκε το παρόν υμφωνθτικό ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα
οποία υπογράφθκαν, αφοφ αναγνϊςτθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, κάκε ζνασ από τουσ
οποίουσ ζλαβε από ζνα πρωτότυπο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΠΔΓΜΔΓΔ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ

ΜΙΥΑΗΛ Γ. ΓΑΚΣΤΛΙΓΗ
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