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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  

   
 
 
   
    Καβάλα, 01 Σεπτεµβρίου 2017  
      
     Αριθµ. πρωτ.05/3291-1 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

       Για την προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών για την δράση της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης δια µέσου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. 
Καβάλας µε τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», 
Ε. Φ.3071 Κ. Α. Ε.9899.0001 που εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης στον 
άξονα :3, µέτρο: 3.4 µε κωδικό: 172002021 

      Σήµερα, την  1 η του µηνός Σεπτεµβρίου 2017  ηµέρα Παρασκευή           
στο γραφείο του  Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, οι υπογράφοντες: 

1) κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας ως νόµιµος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης µε Α. Φ. Μ. 997687965 ∆. Ο. Υ. Κοµοτηνής, µε αριθµ. τηλ. 
2513503265, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: antip-kavalas@pamth.gov.gr ,  
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. ∆. ∆. οικ.1323/2016 απόφαση ( ΦΕΚ 
952Β΄/06.04.2016), που χάρη συντοµίας θα αποκαλείται πρώτος 
συµβαλλόµενος   

2) κ. Μελικίδης Χριστόφορος, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Mouzenidis travel , 
γραφείο ταξιδίων τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α. Ε. µε Α. Φ. Μ.  
094199842, ∆. Ο. Υ. Φ. Α. Ε. Θεσσαλονίκης που εδρεύει στην οδό Καρατάσου 7 , 
Τκ.54626 Θεσσαλονίκη µε αριθµ. τηλ. 2310591595, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  
info@grekomania.ru , που χάρη συντοµίας θα αποκαλείται στο εξής δεύτερος 
συµβαλλόµενος  

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  
   Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η δηµιουργία αφιερώµατος άρθρου 
στην ρωσική γλώσσα και ανάρτηση αυτού σε  διαδικτυακή πλατφόρµα µε υψηλή 
επισκεψιµότητα, την www.grekomania.ru , καθώς και η αποστολή µέσω 
ενηµερωτικού δελτίου στο πελατολόγιο της εταιρείας (13.000 τουριστικά 
γραφεία).  
      Ο δεύτερος συµβαλλόµενος οφείλει να γράψει το άρθρο σε συνεννόηση µε 
την αναθέτουσα αρχή ως προς το περιεχόµενο του άρθρου και να επιλέξουν τις 
φωτογραφίες που θα ενσωµατωθούν από το φωτογραφικό αρχείο της Περιφέρειας 
ή το αρχείο του δεύτερου συµβαλλοµένου. Κατόπιν αυτό θα µεταφραστεί στην 
ρωσική γλώσσα από επίσηµο µεταφραστή και οι µακέτες θα αποσταλούν προς 
έγκριση στον ΕΟΤ.   
ΑΡΘΡΟ 2Ο  :  
    Η σύµβαση αυτή ξεκινάει µε την υπογραφή της και διαρκεί έως την λήξη 
της ανάρτησης του άρθρου στην διαδικτυακή πλατφόρµα www.grekomania.ru  και 
την αποστολή των ενηµερωτικών δελτίων.  
ΑΡΘΡΟ 3ο   :  
       Ως συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. συµφωνείται το ποσό των 
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 €) . Η δε  πληρωµή θα γίνει από 
την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού Π. Ε. Καβάλας, η οποία θα φροντίσει 
για την έκδοση του Χ. Ε. πληρωµής µ έσω της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου µετά την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών / παροχής των υπηρεσιών 
και την υποβολή όλων των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. 
ΑΡΘΡΟ 4ο : 
     Τα είδη που θα παραδώσει / οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο δεύτερος 
συµβαλλόµενος θα πρέπει να είναι όµοια µ ε εκείνα που περιγράφονται στη 
σύµβαση. Η παράδοση βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση σχετικό πρωτόκολλο 
παράδοσης – παραλαβής υλικών ή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : 
   Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης τιµής 
στο 3 ο άρθρο, ανεξάρτητα αν κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται σαν 
χρόνος παράδοσης υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην καθαρή αξία 
της µονάδας της προσφοράς. Επίσης, ρητά συµφωνείται ότι εκτός από τις 
περιπτώσεις που ρητά καθορίζονται στην παρούσα σύµβαση η Περιφερειακή 
Ενότητα δεν θα επιβαρυνθεί µε κανένα άλλο ποσό και µε καµία άλλη δαπάνη 
που θα έχει σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 
ΑΡΘΡΟ 6ο :  
   Χρόνος παράδοσης των υλικών/ παροχής των υπηρεσιών, που περιγράφονται 
παραπάνω ορίζεται το διάστηµα της σύµβασης. 
ΑΡΘΡΟ 7ο :  
    Ο δεύτερος συµβαλλόµενος ευθύνεται προσωπικά για ατυχήµατα που µπορούν 
να συµβούν στο προσωπικό του ή σε τρίτους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύµβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης.  
ΑΡΘΡΟ 8ο :  
  Ο δεύτερος συµβαλλόµενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος 
υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε 
εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  
     Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος ( δεύτερος συµβαλλόµενος) 
τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
( παραγρ.1, άρθρο 335 του ν.4412/08.08.2016) 
ΑΡΘΡΟ 10ο :  
  Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουµένων ειδών που καθορίζονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνουν τον δεύτερο αντισυµβαλλόµενο. 
ΑΡΘΡΟ  11ο  :  
  Η δαπάνη της παραπάνω προµήθειας θα καλυφθεί από την πίστωση που είναι 
εγγεγραµµένη στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης έτους 2017 της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  που αφορά την Π. Ε. Καβάλας. Πηγή 
χρηµατοδότησης : Κ. Α. Π. 80%. Κωδικός εξόδου: 3071.9899.0001 - Λοιπές 
δαπάνες. Άξονας: 3 « Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση», Μέτρο: 3.4 
«Τουρισµός», Κωδικός: 172002021 ( Α∆Α: ΩΦΤ37ΛΒ- ΩΣ9) για την οποία υπάρχει 
σχετική ανάληψη υποχρέωσης ( Α∆Α:6 ΟΠ87ΛΒ- ΟΟ4 Α∆ΑΜ:17REQ001704851)  
ΑΡΘΡΟ 12ο : 
  Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των ν.2285/95 και 
ν.2326/95, π. δ.144/201, π. δ.80/2016, καθώς και το ν.4412/2016.   
   Το κείµενο της σύµβασης διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους 
συµβαλλοµένους, που υπέγραψαν (4) τέσσερα όµοια πρωτότυπα αυτής και κάθε 
ένας των συµβαλλοµένων έλαβε από ένα αντίτυπο, ενώ τα δυο παρέµειναν στην 
υπηρεσία, για να επιδοθεί το ένα µαζί µε το τιµολόγιο και το άλλο να 
παραµείνει στο αρχείο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο 1 ος ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 

( Ονοµατεπώνυµο & σφραγίδα) 

Ο 2 ος ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 

( Ονοµατεπώνυµο & σφραγίδα) 
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