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ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ  

ΑΠΟΔΟΥΗ ΟΡΩΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΥΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ (ΕΡΓΟΤ) 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα  ηελ νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

 

Αθελφο ην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΗΑΓΟΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηε Θέξκε 

Θεζζαινλίθεο (6ν ρικ Θεζζαινλίθεο – Θέξκεο) κε ΑΦΜ 099979349 – Γ.Ο.Τ. Ε΄ 

Θεζζαινλίθεο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ θ. Μηραήι ηγάια. Σν παξαπάλσ λνκηθφ 

πξφζσπν ζα θαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ηο ΙΔΡΤΜΑ». 

 

Αθεηέξνπ ε «ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ », πνπ εδξεχεη ζηνλ Γήκν ,  κε  ΑΦΜ  – Γ.Ο.Τ.  θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. , ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.    απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ σο άλσ Γήκνπ, ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο 

«ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ» , 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα : 

 

Προοίμιο.  

1. Σν ΗΓΡΤΜΑ απνηειεί Κνηλσθειέο ίδξπκα (Ν.4182/2013), ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4270/2014) θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηνπ Μνπζείνπ Σερλνινγίαο θαη Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην 6ν ρικ Θεζζαινλίθεο – Θέξκεο. Σν ΗΓΡΤΜΑ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 

Σερλνινγηθνχο Φνξείο, νη νπνίνη δηέπνληαη απφ ην Ν.4310/2014.  

ηνλ ζθνπφ ηνπ Ηδξχκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη: α) ε ίδξπζε 

Μνπζείνπ Σερλνινγίαο κε αληηθείκελν δξάζεο ηε ζπγθέληξσζε, δηάζσζε, δηαθχιαμε, 

ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ηεο ηερλνινγηθήο θαη βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη β) ε 

ζπκβνιή ζηελ επξχηεξε πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλάπηπμε κε ηελ 

παξαρψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ηξίηνπο γηα πεξηνδηθέο εθζέζεηο θαη εθδειψζεηο 

επηζηεκνληθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Σν ΗΓΡΤΜΑ δηαζέηεη δηθέο ηνπ 

εγθαηαζηάζεηο (Κνζκνζέαηξν, Πιαλεηάξην, Πξνζνκνησηήο, Ακθηζέαηξα, Δθζεηήξηα 

θιπ) ζην επξχηεξν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ «Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη 

Μνπζείνπ Σερλνινγίαο», πνπ βξίζθεηαη ζην 6ν ρικ. ηεο νδνχ Θέξκεο – 

Θεζζαινλίθεο (ζην εμήο «Κέληξν»), κε θαηάιιειε ππνδνκή θαη ηερλνγλσζία γηα ηε 

θηινμελία θαη νξγάλσζε εθζέζεσλ κνπζεηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
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2. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη κε ηε κε αξ. 

Φ25α/19516/Γ4 απφθαζε (ΑΓΑ Φ0624653Π-19Ζ), ην «ΗΓΡΤΜΑ» έρεη νξηζηεί σο 

δηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο «Τπνζηήξημε θαη Γηαρείξηζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ηνπ έξγνπ 

“Μηα Νέα Αξρή ζηα ΔΠΑΛ”» κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ρεδίσλ Γξάζεο θαη 

Καιψλ Πξαθηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ην ζχλνιν ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ 

(ΔΠΑ.Λ.) ηεο ρψξαο. 

3. Σν «ΗΓΡΤΜΑ», σο θνξέαο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο, δεκνζηεχεη θαηά ηελ 

έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο πξνθήξπμε, κε ηελ νπνία πξνζθαιεί ηα ΔΠΑ.Λ. λα 

ππνβάινπλ πξνγξάκκαηα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ επηζηεκψλ, 

ηερλνινγίαο, ηερλψλ θαη καζεκαηηθψλ ή πνπ αθνξνχλ θνηλσληθά ζέκαηα, δξάζεηο 

ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα δεκηνπξγεζεί αληίζηνηρν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ζην εμήο «ρέδηα Γξάζεο»).  

4. Σν «ΗΓΡΤΜΑ» κεηά απφ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο, αμηνιφγεζε ηα ππνβιεζέληα ζε απηφ «ρέδηα Γξάζεο» 

ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ελέθξηλε, κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο έγθξηζεο, ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο σο Παξάξηεκα Η , ην «ρέδην Γξάζεο» 

ηνπ , φπσο απηφ θαη ηα πξνβιεπφκελα παξαδνηέα πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 

ηεο παξνχζαο, θαζψο απηφ θξίζεθε φηη είλαη ζπλαθέο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

ζπζρέηηζεο κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο. 

5. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» ηε δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πξάμεο αλαιακβάλνπλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ΔΠΑ.Λ., νη θαηά 

ηφπνπο ζρνιηθέο επηηξνπέο ηεο ρψξαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ ππάγνληαη 

απηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.4559/2018 (Α΄ 142). 

 

Άρθρο 1. Ανηικείμενο ύμβαζης.  

Ζ αληηζπκβαιιφκελε «ρνιηθή Δπηηξνπή», ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην 

αλσηέξσ αλαθεξφκελν ΔΠΑ.Λ., ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ «ρεδίνπ 

Γξάζεο» θαη ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ, δηά ηνπ παξφληνο 

απνδέρεηαη ηνπ φξνπο εθηακίεπζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ θαη αλαιακβάλεη ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. Αληίζηνηρα, ην ΗΓΡΤΜΑ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 4, λα εθηακηεχζεη ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ είλαη ην πνζφ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» θαη 
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αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή επηζηνιή απηνχ (βι. Παξάξηεκα Η), πηζηψλνληάο ην ζε 

εηδηθφ (δηαθξηηφ) ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο «ρνιηθήο Δπηηξνπήο», πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 3. 

 

Άρθρο 2. Υρονοδιάγραμμα σλοποίηζης «τεδίοσ Δράζης». 

Ζ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γξάζεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗ, μεθηλά απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

απνζηαιείζαο απφ ην ΊΓΡΤΜΑ εγθξηηηθήο επηζηνιήο ηνπ θαη δχλαηαη λα νινθιεξσζεί 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο. 

 

Άρθρο 3. Τποτρεώζεις «τολικής Επιηροπής». 

3.1. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ε 

«ρνιηθή Δπηηξνπή» ππνρξενχηαη :  

3.1.1. εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο εγθξηηηθήο 

απφθαζεο ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» πνπ απέζηεηιε ην ΗΓΡΤΜΑ λα πξνβεί ζε άλνηγκα 

θαη λα ηεξεί δηαθξηηφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα Σξάπεδα ζηελ 

Διιάδα ζην φλνκά ηεο γηα θάζε δξάζε, κε πξνζζήθε ηνπ νλφκαηνο ηεο αληίζηνηρεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (ΔΠΑ.Λ.) πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζίζηαηαη δπλαηφο θαη επρεξήο ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» 

(έξγνπ), αιιά θαη ε πινπνίεζε ησλ πιεξσκψλ.  

3.1.2. λα ελεκεξψζεη άκεζα, κε απνζηνιή ειεθηξνληθήο επηζηνιήο, ην 

ΗΓΡΤΜΑ γηα ην άλνηγκα ηνπ σο άλσ δηαθξηηνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ απηνχ.  

3.1.3. λα δηαηεξεί θάθειν ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ αλά ΔΠΑ.Λ. ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη αλά «ρέδην Γξάζεο», ζηνλ νπνίν ζα ηεξνχληαη φια ηα 

απαξαίηεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (ηηκνιφγηα/παξαζηαηηθά δαπαλψλ, εμνθιεηηθέο 

απνδείμεηο, θηλήζεηο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, απνδεηθηηθά επηζηξνθήο αδηάζεησλ 

πνζψλ θ.ιπ.), ηα νπνία νθείιεη λα εμνθιεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ΤΑ 8440/2011 (ΦΔΚ η.Β 448/1992), φπσο ηξνπνπνηεζείζα ηζρχεη. 

3.1.4. λα εθδίδεη ην πξνβιεπφκελν απφ ην θαλνληζηηθφ ηεο πιαίζην 

παξαζηαηηθφ είζπξαμεο, ην νπνίν θαηαρσξίδεηαη σο έζνδν ζην βηβιίν ΔΟΓΧΝ-

ΔΞΟΓΧΝ πνπ ηεξεί ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζην ΗΓΡΤΜΑ.  

3.1.5. λα εμνθιεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζή ηνπο ηα παξαζηαηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα πψιεζε 

αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ησλ 

ΔΠΑΛ. 
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3.1.6. Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή πηζηνπνηεί ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ εθάζηνπ 

ΔΠΑ.Λ. κε αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ δηαθξηηνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαη ζην 

ηέινο θάζε κήλα απνζηέιιεη (ειεθηξνληθά) ζην ΗΓΡΤΜΑ : α) κεληαία αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε δαπαλψλ, β) αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

κήλα αλαθνξάο γ) αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

κε ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο δαπαλψλ θαη πιεξσκψλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη δ) ην 

ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ ή αληηγξάθσλ απηψλ (παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη 

πιεξσκψλ, θαζψο θαη ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ) ηνπ κήλα 

αλαθνξάο γηα θάζε ρέδην Γξάζεο.  

3.2. Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΔΠΑ.Λ., ν νπνίνο νξίδεηαη σο Τπεχζπλνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ν 

νπνίνο ζπληάζζεη ζε κεληαία βάζε έθζεζε πινπνίεζεο ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο». Ζ σο 

άλσ έθζεζε πεξηιακβάλεηαη ζην Φάθειν ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ 

Τπεχζπλν Έξγνπ ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ.  

3.3. Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο ηνπ έξγνπ πνπ ζα δηελεξγεί ην ΗΓΡΤΜΑ, παξαζέηνληαο ηα ζηνηρεία 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ (παξαζηαηηθά, ηξαπεδηθέο αλαθνξέο), θαζψο θαη φπνηα 

ζηνηρεία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, φπνηε ηεο δεηεζνχλ. 

3.4. Δθφζνλ απφ ηε ρνξεγεζείζα ρξεκαηνδφηεζε πξνθχςεη ππφινηπν απφ δαπάλεο 

πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αιιά δελ ήηαλ επηιέμηκεο 

ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα, ε ρνιηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ 

ππνδεηρζέληα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ην αδηάζεην πνζφ θαη λα 

απνζηείιεη ειεθηξνληθά ζην ΗΓΡΤΜΑ αληίγξαθν ηεο ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο. 

 

Άρθρο 4. Τποτρεώζεις ηοσ ΙΔΡΤΜΑΣΟ. 

4.1. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο ην ΗΓΡΤΜΑ πξαγκαηνπνηεί έκβαζκα πξνο 

ηνλ εηδηθφ (δηαθξηηφ) ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, ίζν κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

εγθξηηηθή επηζηνιή (Παξάξηεκα Η) θαη αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

ΔΠΑΝΑΓ ΔΓΒΜ.  

4.2. Σν ΗΓΡΤΜΑ δχλαηαη, αλάινγα κε ηελ ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑΝΑΓ 

ΔΓΒΜ, λα θαηαβάιεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη 

ρίιηα (1.000) επξψ, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

«ρεδίνπ Γξάζεο» ζα θαηαβιεζεί, εθφζνλ πηζηνπνηεζεί ε θαηά ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ 

πινπνίεζε ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο», φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ ηηο κεληαίεο 

εθζέζεηο πινπνίεζεο ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο». Δπίζεο, κε ηελ 
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πξνυπφζεζε ηεο ξνήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε αηηηνινγεκέλε Έθζεζε ηνπ ππεπζχλνπ 

πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο δχλαηαη λα θαηαβιεζεί φιν ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

(εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ δξάζεο).  

4.3. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεληαίεο 

εθζέζεηο πινπνίεζεο ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» πνπ ζπληάζζεη ν ππεχζπλνο ηνπ 

«ρεδίνπ Γξάζεο», ζπληάζζεη Έθζεζε Πξνφδνπ κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ζρνιηθνχ 

έηνπο, κε ηελ νπνία πηζηνπνηεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, εθφζνλ έρνπλ 

ηεξεζεί νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

4.4. Ζ νκάδα έξγνπ ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ πινπνηεί, ζε εηήζηα βάζε, επηηφπηεο 

επαιεζεχζεηο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ζε θάζε θαηεγνξία 

Πεξηθεξεηψλ (φπσο νξίδνληαη ζην Σερληθφ Γειηίν ηεο Πξάμεο), κεξηκλψληαο γηα ηε 

δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο θαη ΔΠΑ.Λ. πνπ επηιέγνληαη. 

4.5. Σν ΗΓΡΤΜΑ σο δηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο «Τπνζηήξημε θαη Γηαρείξηζε ησλ ρεδίσλ 

Γξάζεο ηνπ έξγνπ “Μηα Νέα Αξρή ζηα ΔΠΑΛ”» (ΟΠ 5011051) δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή 

επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πξάμεο. Οη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη 

απφ ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιινληαη ζην ΗΓΡΤΜΑ (αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή) θαη αλαθέξνληαη ζην έξγν. Ο νξηζζείο δηθαηνχρνο έρεη ηελ επζχλε λα 

επαιεζεχζεη ην ππαξθηφ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ δαπαλψλ, θαζψο 

θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξηλ ηηο 

δειψζεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε δήισζε δαπαλψλ ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζηηθή/εμσινγηζηηθή θαηάζηαζε κε αλαιπηηθά ζηνηρεία 

δαπαλψλ θαη πιεξσκψλ γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Γειηίνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. 

  

Άρθρο 5. Διάθορα – Λοιποί Όροι. 

5.1. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαηαηεζέληα 

θαη εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» (Παξάξηεκα ΗΗ). 

5.2. Ο εθπξφζσπνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα 

γλσξίδεη ηνπο φξνπο ηεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ Φ25α/220800/Γ44 (ΦΔΚ 

Β΄ 31.12.2018). 

5.3. Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο δελ κπνξεί λα γίλεη, νχηε αλαγλσξίδεηαη κεηαμχ ησλ 

κεξψλ, ρσξίο έγγξαθν πνπ λα ππνγξάθεηαη απφ φια ηα πκβαιιφκελα Μέξε ή 

εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ο έγγξαθνο ηχπνο ζπκθσλείηαη σο 

ζπζηαηηθφο θαη φρη απιψο σο απνδεηθηηθφο. Έγγξαθε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο 

δχλαηαη λα ππάξμεη πξνο ζπκκφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ηεο παξνχζαο ζηηο 
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απαηηήζεηο ηεο Πξάμεο. 

5.4. ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή δελ έρεη παξαρσξεζεί θακία απνιχησο εμνπζηνδφηεζε ή 

εληνιή λα ελεξγεί ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ, εθηφο απφ ηπρφλ 

εηδηθέο εληνιέο θαη εμνπζηνδνηήζεηο πνπ ηεο αλαγλσξίδνληαη ξεηά απφ εηδηθνχο 

φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Έηζη, ε ρνιηθή Δπηηξνπή δελ δηθαηνχηαη λα 

εκθαλίδεηαη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην σο αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ηνπ 

ΗΓΡΤΜΑΣΟ, νχηε λα αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζην φλνκα ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΗΓΡΤΜΑΣΟ, νθείιεη δε λα απαιιάζζεη ην ΗΓΡΤΜΑ απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

θαη επζχλε πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη ν ίδηνο έλαληη ηξίησλ. 

5.5. Οπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε αθνξά ηελ παξνχζα χκβαζε ζα είλαη ηζρπξή, 

κφλν εάλ είλαη έγγξαθε θαη απεπζχλεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν είηε κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή είηε κε ηειενκνηνηππία (θαμ), είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα 

επηβεβαηψλνληαη κε ζρεηηθέο απνδείμεηο παξαιαβήο. Σα Αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ νξίδνληαη :  

 Γηα ην ΗΓΡΤΜΑ:  ε θ. Γήκθα Νηθνιέηηα, 6ν ρηι. Οδνχ Θεζζαινλίθεο - 

Θέξκεο, Σ.Κ. 57001,  email dimka@noesis.edu.gr  

 Γηα ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή  ν/ε θ. , ηει.  email:  

5.6. Τπεχζπλνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. νξίδεηαη ν/ε θ.  θαη Τπεχζπλνο 

Έξγνπ ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ νξίδεηαη ν θ. Μάηζνο Βαζίιεηνο. 

5.7. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη νπζηψδεηο. Σπρφλ αθπξφηεηα ή 

αθπξσζία νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο, φκσο, δελ επηδξά ζην θχξνο ησλ ππνινίπσλ 

φξσλ, νη νπνίνη ζα εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ηζρπξνί θαη δεζκεπηηθνί γηα ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο. 

5.8. Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

εξκελεία ή εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, απνθιεηζηηθψο 

αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

5.9. Ζ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ 

ηνπ «ρεδίνπ Γξάζεο» θαη ηνπ Έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπλαηλνχλ ζηελ δηαηήξεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ 

ηνπο θαη ζηελ επεμεξγαζία απηψλ απφ ην ΗΓΡΤΜΑ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ έρνπλ 

γλσζηνπνηεζεί, εληφο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο θαη γηα ιφγνπο 

επηθνηλσλίαο κε απηνχο, ελψ δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά νπνηεδήπνηε κε 

ζθνπφ ηελ δηφξζσζε, αλάθιεζε ή δηαγξαθή ηνπο θαη λα δεηήζνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ηελ παξάδνζή ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηελ κεηαθνξά 

ηνπο ζε άιινλ θνξέα θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/679). 
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ε πίζησζε ηνπ παξφληνο ππνγξάθεθε ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ 

ην θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο έιαβε απφ έλα. 

  

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Γηα ην ΗΓΡΤΜΑ 

 

 

_______________ 

            Γηα ηελ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

 

_______________ 

  

 


