
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Στην Αθήνα σήμερα, την …………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 
Αφενός το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (ΕΣΠ), που 
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σολωμού 25, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 
από …………………… ………………………………και υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Αθηνών, που για συντομία θα καλείται εφεξής  «ο Αναθέτων» και 

 
Αφετέρου ο/η ………………………………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 
από ………………. που για συντομία θα καλείται εφεξής «ο Πάροχος/ Ανάδοχος» 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης  
Ο Αναθέτων αναθέτει με την παρούσα και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση 
και παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών , όπως αυτές εξειδικεύονται και 
αποτυπώνονται κατωτέρω  και υπό τους ακόλουθους συγκεκριμένους όρους και 
προϋποθέσεις : 
 

• Διαχείριση του συστήματος EΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, ομαδικά 
μηνιαία προγράμματα, μισθολογικές αλλαγές κλπ) και ευελιξία για LMC 
(αλλαγές της τελευταίας στιγμής), σε 24/7.  

• Δημιουργία μισθοδοσίας για το προσωπικό, περίπου 50 υπαλλήλων. 
• Ο μέγιστος χρόνος επεξεργασίας για την κανονική διαδικασία 

μισθοδοσίας: 2 εργάσιμες ημέρες. 
• Mηναιία αναφορά μισθοδοσίας, ανά εργαζόμενο και ανά θέση, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων των ανταμοιβών (κανονικό 
μισθό, βραδινά και Κυριακές, επιδόματα κλπ) σε αρχεία excel. 

• Yπολογισμός σε μηνιαία μισθοδοσία 24/7 βάρδιες εργασίας από τα 
δηλωθέντα προγράμματα. 

• Ευελιξία στις αλλαγές της μισθοδοσίας της τελευταίας στιγμής 
(αναχωρήσεις κλπ) 

• Διατήρηση του βιβλίου διακοπών και του βιβλίου υπερωριών και μηνιαία 
υποβολή ΕΡΓΑΝΗ και ΥΕ. 

• Αλλαγή βάρδιας, αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων εντός περιορισμένου 
χρόνου. Ταυτόχρονη ανακοίνωση μέσω e-mail και λεκτική επιβεβαίωση 
για μια υπηρεσία 24/7. 
 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις προθεσμίες 
όπως αυτές καθορίζονται από την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, ο δε 
Aναθέτων αποξενούται και απεκδύεται κάθε σχετικής ευθύνης. Επίσης, ο 
Ανάδοχος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον Αναθέτοντα ακόμα 
και σε περίπτωση καταγγελίας της μεταξύ αυτού και του χρηματοδότη 
συμφωνίας μέχρι και την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της 
καταγγελίας.  



 
.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις του 
παρόντος που θεωρούνται όλες ουσιώδεις, το μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος 
δικαιούται να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα με συστημένη επιστολή του 
προς  τον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας  το λόγο καταγγελίας – και θα θέτει 
προθεσμία στο υπερήμερο μέρος να επανορθώσει την παράβαση εντός δέκα 
(10) εργασίμων ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής 
επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Δεν αποκλείεται  οποιαδήποτε 
περαιτέρω ευθύνη του υπαιτίου προς αποζημίωση. 

 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη πτωχεύσει ή τεθεί υπό 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή υπό οποιαδήποτε παρόμοια  κατάσταση 
ή παύσει τις δραστηριότητές του ή τις πληρωμές του, το άλλο μέρος  δύναται να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ. 
 
Η παρούσα σύμβαση είναι η μόνη που ισχύει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων 
μερών, περιέχει την πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση και συμφωνία των μερών 
και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας και δήλωσης βούλησης 
μεταξύ των  μερών σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο. 

 
Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, λήξει  ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο λυθεί, παρά μόνο όπως προβλέπεται στο παρόν. Κάθε τροποποίηση του 
παρόντος αποδεικνύεται μόνον εγγράφως. 

 
Σε περίπτωση που κάποιος όρος της παρούσας συμφωνίας κριθεί ότι είναι 
άκυρος, το κύρος των υπόλοιπων όρων δεν θίγεται, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα 
μέρη δεν θα επιθυμούσαν την σύναψη της παρούσης συμφωνίας χωρίς τον όρο 
που κρίθηκε άκυρος. 
 
Άρθρο 2: Διάρκεια  
Η διάρκεια της παρούσης συμφωνείται στους έντεκα μήνες (11). Αρχίζει δε από 
την 1η Φεβρουαρίου 2020 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
Άρθρο 3: Αμοιβή 
Ο Αναθέτων θα καταβάλει στον Πάροχο το συνολικό ποσό των 
……………………………………………, το οποίο επιμερίζεται σε έντεκα ισόποσες 
δόσεις των …………………… συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
(………………%). 
 
Η καταβολή θα πραγματοποιείται εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την 
παροχή της υπηρεσίας και μετά  από την έκδοση και κατάθεση στο ΕΣΠ του 
νομίμου παραστατικού/ τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 
 
 
 



Άρθρο 4: Εχεμύθεια και Αποκλειστικότητα 
Ο Πάροχος αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του 
στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που του ανατίθενται με την παρούσα, 
συνιστούν ιδιοκτησία του Αναθέτοντος είναι δε εμπιστευτικές καθώς αφορούν και 
προσωπικά δεδομένα τρίτων και απαγορεύεται στον Πάροχο να ανακοινώνει σε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οτιδήποτε έχει σχέση με τις εργασίες και την εν 
γένει εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση .  
 
Ο Πάροχος συνομολογεί ότι το σύνολο του υλικού που διαχειρίζεται συνιστά 
περιουσία του Αναθέτοντος και απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα 
των εργασιών ή να αποκομίσει οιουδήποτε ύψους όφελος από την διαχείριση του 
εν λόγω υλικού, πέραν της συμφωνηθείσης αμοιβής.  
 
Σημειώνεται ότι η διαχείριση του υλικού συμφωνείται ως προσωποπαγής, ο δε 
Πάροχος ευθύνεται  ακόμη και  για τυχόν πταίσματα προστηθέντων του, στο 
πλαίσιο της ανάθεσης. 
 
Τέλος, απαγορεύεται στον Πάροχο η μνεία της συνεργασίας του με το ΕΣΠ ως 
μέσου διαφημιστικής του προβολής, χωρίς την έγγραφη προς τούτο συναίνεση 
του ΕΣΠ.  
 
Άρθρο 5: Επίλυση Διαφορών  
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της 
παρούσης μεταξύ των μερών θα επιλύεται με καλή πίστη και διάθεση 
συμβιβασμού. Σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης της τυχόν 
διαφοράς, αρμόδια για την επίλυση αυτή θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 
Αφού έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά και συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, 
συντάσσεται η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, ένα για 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 
 
Για το ΕΣΠ     Για τον Πάροχο/Ανάδοχο 
 

 

 

 

 

 

 


