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GRANT AGREEMENT: B_A.1.1_0183_U-SOLVE 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.950,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
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Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. B_A.1.1_0183_U-SOLVE Grant Agreement, η e-Trikala A.E. 
αποτελεί έναν από τους εταίρους στο Πρόγραμμα “Urban sustainable development 
SOLutions Valuing Entreprenership – Ακρωνύμιο: U-SOLVE”, με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 
18/6/2019 και θα ολοκληρωθεί την 14/04/2023. 

1. Γενική περιγραφή : 
Η εφαρμογή των «Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» των Ηνωμένων Εθνών στις αστικές 
περιοχές είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να δημιουργήσουμε βιώσιμες και 
ανθεκτικές στο χρόνο πόλεις. Τα ενεργητικά επειχειρηματικά οικοσυστήματα είναι σε 
θέση να συμβάλουν σημαντικά στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων, που θα έχουν θετικό 
αντίκτυπο στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
δυνητικοί επιχειρηματίες, ιδίως οι νέοι, θα είναι σε θέση να μετατρέψουν τις ιδέες τους 
σε πραγματικές επιχειρήσεις, απαιτείται ένα οικοσύστημα, που υποστηρίζεται από τις 
δημόσιες αρχές. Το U-SOLVE σκοπεύει να ενισχύσει την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών 
σε αστικές περιοχές με έμφαση στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το έργο θα 
δημιουργήσει έναν οδηγό χρήσιμων στρατηγικών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά 
των μεσογειακών χωρών, όπου το επιχειρηματικό ενδιαφέρον προσανατολίζεται στη 
βιώσιμη και ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη. 

2. Κατάλογος Παραδοτέων 
Τα επίσημα παραδοτέα του έργου στα οποία θα έχει συμμετοχή η e-Trikala A.E είναι 
αναλυτικά τα παρακάτω:  
 

 
 

WP1 

Α1.2.1 A1.2.1 Technical & financial coord. of the partnership 

Α1.3.1 A1.3.1 Progress monitoring and evaluation 

Α1.4.1 A1.4.1 Quality and risk management 

 
 

WP2 

Α2.1.1 A2.1.1 Making of community animation 

Α2.1.3 A2.1.3 Advertising campaign 

Α2.4.1 A2.4.1 Production of the collective web tv 

 
 
 

WP4 

Α4.1.1 A4.1.1 Organisation of co-design activities 

Α4.2.1 A4.2.1 Scouting and first selection of start-up ideas 

Α4.2.2 A4.2.2 Feasibility check assessment 

Α4.4.1 A4.4.1 Contest to award subgrants to the best start-ups 

 
 
 

WP5 

Α5.1.1 A5.1.1 Impact assessment of start-up processes 

Α5.1.2 A5.1.2 Capacity building actions on the urban ecosystem 

Α5.1.3 A5.1.3 Implementation of the hubs 

Α5.1.4 A5.1.4 Settlement of innovative financing tools 

 
WP6 

Α6.1.1 A6.1.1 Developing a local strategic urban action plan 

Α6.1.2 A6.1.2 Comparison an proposal of a urban SD policy 

 
Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
ENI CBC Mediterranean Sea Basin. 

 

Τρίκαλα, 28-8-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ 

 

Τρίκαλα, 28-8-2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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 Εργασία: 
Παροχή υπηρεσιών για την 
υλοποίηση των δράσεων  του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος   “Urban 
sustainable development SOLutions 
Valuing Entreprenership –“U-SOLVE” 

   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

  

 

 

WP1 

Α1.2.1 A1.2.1 Technical & financial coord. of the partnership 

Α1.3.1 A1.3.1 Progress monitoring and evaluation 

Α1.4.1 A1.4.1 Quality and risk management 

 

 

WP2 

Α2.1.1 A2.1.1 Making of community animation 

Α2.1.3 A2.1.3 Advertising campaign 

Α2.4.1 A2.4.1 Production of the collective web tv 

 

 

 

WP4 

Α4.1.1 A4.1.1 Organisation of co-design activities 

Α4.2.1 A4.2.1 Scouting and first selection of start-up ideas 

Α4.2.2 A4.2.2 Feasibility check assessment 

Α4.4.1 A4.4.1 Contest to award subgrants to the best start-ups 

 

 

 

WP5 

Α5.1.1 A5.1.1 Impact assessment of start-up processes 

Α5.1.2 A5.1.2 Capacity building actions on the urban ecosystem 

Α5.1.3 A5.1.3 Implementation of the hubs 

Α5.1.4 A5.1.4 Settlement of innovative financing tools 

 

WP6 

Α6.1.1 A6.1.1 Developing a local strategic urban action plan 

Α6.1.2 A6.1.2 Comparison an proposal of a urban SD policy 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 95.950,00€ 

 

 

 

Τρίκαλα, 28-8-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ 

 

Τρίκαλα, 28-8-2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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   Εργασία: 
Παροχή υπηρεσιών για την 
υλοποίηση των δράσεων  του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος   
“Urban sustainable 
development SOLutions Valuing 
Entreprenership –“U-SOLVE” 

   
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αντικείμενο συγγραφής 

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος   

“Urban sustainable development SOLutions Valuing Entreprenership –“U-SOLVE”. 

 

Παραδοτέα-Χρονοδιάγραμμα 
 

 

WP1 

Α1.2.1 A1.2.1 Technical & financial coord. of the partnership 

Α1.3.1 A1.3.1 Progress monitoring and evaluation 

Α1.4.1 A1.4.1 Quality and risk management 
 

WP2 

Α2.1.1 A2.1.1 Making of community animation 

Α2.1.3 A2.1.3 Advertising campaign 

Α2.4.1 A2.4.1 Production of the collective web tv 

 

 

WP4 

Α4.1.1 A4.1.1 Organisation of co-design activities 

Α4.2.1 A4.2.1 Scouting and first selection of start-up ideas 

Α4.2.2 A4.2.2 Feasibility check assessment 

Α4.4.1 A4.4.1 Contest to award subgrants to the best start-ups 

 

 

WP5 

Α5.1.1 A5.1.1 Impact assessment of start-up processes 

Α5.1.2 A5.1.2 Capacity building actions on the urban ecosystem 

Α5.1.3 A5.1.3 Implementation of the hubs 

Α5.1.4 A5.1.4 Settlement of innovative financing tools 

WP6 Α6.1.1 A6.1.1 Developing a local strategic urban action plan 

Α6.1.2 A6.1.2 Comparison an proposal of a urban SD policy 

 
  

To χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων αφορά το διάστημα μεταξύ 18/6/2019 και θα 

ολοκληρωθεί έως 14/04/2023. 

 

 Προϋπολογισμός του έργου 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα ευρώ (95.950,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και 
κρατήσεων και θα καλυφθεί από το π[ρόγραμμα ENI CBC Mediterranean Sea Basin. 
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Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α  

3. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 

143Α/2014) όπως ισχύει, 

β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του  άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) 

γ. του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται 

σύναψη σύμβασης  για ποσό άνω των 2.500€ εκτός του ΦΠΑ. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. 

 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ο προϋπολογισμός της  μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Η Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

δ. Η Σύμβαση 

 

Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Το  έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 14/04/2023. 

 

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει την ομάδα διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται 

για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 

Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία   κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

Με απόφαση της επιβλέπουσας την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσίας, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)Όταν δεν προσέρχεται για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός της καθορισμένης 

προθεσμίας. 



β)Όταν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή/και δεν συμμορφώνεται εντός 

του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης προς τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

γ) Όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εάν δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν 

υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στο συμβατικό 

χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 203 παρ. 1 Ν 4412/2016, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρου 103 του Ν 4782/2021, σε συνδυασμό με την παρ. 

3 του άρθρου 142 του ίδιου νόμου). 

Στην ανωτέρω περίπτωση γ΄,  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί δια 

του εκπροσώπου της ειδική όχληση στον ανάδοχο, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του Ν 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 

στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 

Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και 

πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα 

προθεσμία, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της επιβλέπουσας 

την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσίας, (άρθρο 203 παρ. 2 Ν 4412/2016, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 103 του Ν 4782/2021, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του 

άρθρου 142 του ίδιου νόμου). 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ρήτρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης 

γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

 

Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 



τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που 

επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη 

κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 

Τρόπος  Πληρωμής – Κρατήσεις:  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά  την οριστική παραλαβή των παραδοτέων, με 
την έκδοση     χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά.  
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.   

Τυχόν διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

Τρίκαλα, 28-8-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ 

 

Τρίκαλα, 28-8-2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 


