
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  COVID -19  

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Στη Βέροια, σήμερα  12 Απριλίου 2021 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :  

1) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ», που εδρεύει στη Βέροια, στην οδό Κεντρικής 3, ΤΚ 59132, με ΑΦΜ : 090033076, Δ.Ο.Υ.: 

Βέροιας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αποστολίδη Στέφανο, Α’ Αντιπρόεδρο του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του, το οποίο θα καλείται, εν συνεχεία, για συντομία, το «Επιμελητήριο» 

και  

2 ) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΤ.ΕΠ.Α ΗΜΑΘΙΑΣ» που εδρεύει στη Βέροια, επί 

της οδού Κεντρικής 3,  με ΑΦΜ 996820236, Δ.Ο.Υ. Βέροιας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Μπίκα Γεώργιο, η οποία θα καλείται, εν συνέχεια 

για συντομία, ο «Ανάδοχος»,  

 

έχοντας υπόψη:  

 

α) Την υπ’ αριθμ. 67/05-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ1Ρ4469ΗΛΚ-Γ12, 

με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 

Επιμελητηρίου  στον Κ.Α.Ε. 0439 για την προμήθεια υπηρεσίας για την διεξαγωγή έρευνας για 

τις επιπτώσεις του Covid-19 στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου, 

β) την από 05-04-2021 (Αρ. Πρωτ. Εισερχ. 578/Φ.6.29/05-04-2021) οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου, 

γ) την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ημαθίας στο Πρακτικό Νο 3/24-

2-2021, περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και στο Πρακτικό Νο 5/05-04-2021, όπου 

έγινε ανάθεση στον Ανάδοχο η προμήθεια της υπηρεσίας για την διεξαγωγή έρευνας για τις 

επιπτώσεις του Covid-19 στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου, για την ανάδειξη πρακτι-

κών που θα προωθήσουν την επιχειρηματική καινοτομία και εξωστρέφεια.
 

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και 

4497/2017 (Επιμελητηριακή Νομοθεσία), 

 

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 



Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων στο παρόν, τη διε-

ξαγωγή έρευνας στις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου με τους παρακάτω ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες : 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης – Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

 

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει  

 

α) την καταγραφή ποιών μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων της Κυβέρνησης χρησιμοποίησαν οι 

επιχειρήσεις του Νομού εν μέσω της πανδημίας covid-19 

β) την καταγραφή του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων του 

Νομού εν μέσω πανδημίας covid-19  

γ)  την καταγραφή της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων του Νομού  

δ) την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν μέσω της πανδη-

μίας covid-19 

ε) την καταγραφή προτάσεων στήριξης των επιχειρηματιών του Νομού για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών δυσκολιών  

στ) την καταγραφή προτάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας  

ζ) την καταγραφή των μέσων και τρόπων προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στο καταναλω-

τικό κοινό, τις περιόδους που τα καταστήματα ανέστειλαν τη φυσική λειτουργία τους. 

η) την καταγραφή προτάσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

θ) την καταγραφή προτάσεων για την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας 

ι) την καταγραφή των επιχειρήσεων που διαθέτουν e-shop 

κ) την καταγραφή προτάσεων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν και να α-

ξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρει ένα e-shop 

 

Η έρευνα θα καταγράψει κάθε μήνυμα δυσαρέσκειας, σχόλια και παρατηρήσεις, αιτήματα και 

προτάσεις βελτίωσης για το Επιμελητήριο Ημαθίας που θα προκύψουν από την επικοινωνία 

με τα μέλη. 

 

Ο Ανάδοχος επίσης εγγυάται ότι η έρευνα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις της Σύμβασης, τους επιστημονικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρό-

τυπα που ισχύουν, ότι θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται 

στην Σύμβαση, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και θα ανταποκρίνεται στις προδια-



γραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες βάσει των όρων υλοποίησης της υπηρεσίας 

που του ανατέθηκαν.  

 

 

Άρθρο 2 :  Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εργασιών   

 

Η παραγωγή των παραδοτέων ορίζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα είκοσι (15) ημερών από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή μέχρι την 26 Απριλίου 2021 με δυνατότητα αυτή 

να παραταθεί μόνο με ρητή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων εφόσον η παράταση εί-

ναι δικαιολογημένη και εγκριθεί με απόφαση από τα αρμόδια όργανα του Επιμελητηρίου . 

Παραδοτέα : 

- Στατιστική ανάλυση των στοιχείων.  

- Παρουσίαση σε Δελτίο Τύπου.  

- Παρουσίαση στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας  

- Σχόλια, μηνύματα δυσαρέσκειας, παραινέσεις, προτάσεις βελτίωσης.  

 

Άρθρο 3:  Απαγόρευση Υποκατάστασης  

 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα 

δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις από την σύμβαση. Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε 

μεταβίβαση ή εκχώρηση, το Επιμελητήριο δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβά-

λει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 4:  Αμοιβή  

 

Ο «Ανάδοχος»  αναλαμβάνει να παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς και την εκπλή-

ρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω άρθρο 1 και 

2 και εν γένει στην παρούσα σύμβαση αυτής, έναντι συνολικής αμοιβής τεσσάρων (4.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Πέραν της ανωτέρω αμοιβής ο Ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης αμοιβής ή επιδόματος ή απο-

ζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής. 

Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών και 

δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους, οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης έρ-

γου.  



Άρθρο 5: Καταβολή Αμοιβής 

 

Η ανωτέρω αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει (α) όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και μετά τον ποιο-

τικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων από το αρμόδιο τμήμα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 

(β) την έκδοση προβλεπόμενου από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικό που θα εκδοθεί 

στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής μετά την εκτέλεση και παράδοση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, (γ) την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας.  Το ποσό της αμοιβής θα είναι μειωμένο με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό παρα-

κρατούμενων φόρων . 

 

 

Άρθρο 6 :  Ρήτρα Εχεμύθειας - Εμπιστευτικότητας και Απορρήτου  

 

Δεν επιτρέπεται από την Ανάδοχο 

• Να αποκαλύψει, να αντιγράψει, να αναπαράγει, να διανέμει ή να μεταβιβάσει πληροφορί-

ες σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας συνολικώς ή μερικώς σε οποιοδήποτε άλλο πρό-

σωπο.  

• Να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Επιμελητήριο Ημαθίας, για ο-

ποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς την 

προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Επιμελητηρίου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται και δεσμεύ-

εται να μην αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακά-

λυψε κατά την υλοποίηση της έρευνας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 

των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά και είναι 

υπεύθυνος ώστε το προσωπικό του, να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τoν Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Επιμελητήριο δι-

καιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας του και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομο-

θεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ( ΕΕ - GDPR) και τις σχετικές απο-

φάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-

ρακτήρα και δεσμεύεται να µην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο 

σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται µε τους σκοπούς της παρούσας σύβασης και για τους ο-

ποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληρο-

φορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. 



Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου αποκλειστικά υπεύθυνος των κυρώσεων των 

κείμενων διατάξεων είναι ο Ανάδοχος.  

Ο Ανάδοχός οφείλει όποτε του ζητηθεί από το Επιμελητήριο να του παρέχει κάθε πληροφορία 

ή στοιχείο σχετικά µε την ολοκλήρωση της έρευνας καθώς και να το ενηµερώσει σχετικά µε τα 

µέτρα που έλαβε για την τήρηση της εµπιστευτικότητας και του απορρήτου κατά την εκκαθά-

ριση του αρχείου των µελών του. Το δε Επιμελητήριο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δικαι-

ούται οποτεδήποτε να προβεί όποτε κρίνει αναγκαίο στην άσκηση εποπτείας για  την τήρησης 

των όρων της παρούσας από τον Ανάδοχο.  

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση και παράδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας ο Ανάδοχος θα 

προβεί σε κατάρτιση υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία θα δηλώνει πως από τα παραδοτέα 

δεν έχει κρατήσει αρχείο προσωπικών δεδοµένων των µελών του Επιμελητηρίου της Ημαθίας.  

Δεδοµένου του χαρακτήρα των στοιχείων που θα εκκαθαρισθούν και θα συλλεχθούν, σε περί-

πτωση που το Επιμελητήριο, κατά τη διάρκεια της σύµβασης διαπιστώσει, πως παραβιάζεται 

κάποιος όρος της παρούσης τότε δικαιούται να προβεί στην έκπτωση του αναδόχου από την 

σύµβαση.  

 

Άρθρο 7: Καταγγελία – Λοιπά Θέματα 

  

α) Το «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας και πρόωρης λύσης της παρούσας, 

με τυχόν αποζημίωσης του σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου 

της παρούσας, που χαρακτηρίζονται όλοι ως βασικοί και ουσιώδεις και ειδικά των υποχρεώ-

σεων του.  

β) Και οι δύο συμβαλλόμενοι δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα για λόγους ανωτέρω 

βίας. Το Επιμελητήριο δεν φέρει ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές 

και ασφαλιστικές εισφορές προστηθέντα του Αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται αποκλειστική 

υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθε-

σίας. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης από το Επιμελητήριο της µη καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από 

τους προστηθέντες του Αναδόχου ή της µη τήρησης οιουδήποτε από  τους όρους της παρού-

σας, το Επιμελητήριο δύναται, επίσης, να καταγγείλει την παρούσα µονοµερώς και αζηµίως. 



γ) Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που θα προ-

σαρτάται στο παρόν και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, αποκλειομένου οποιουδήποτε 

άλλου αποδεικτικού μέσου. 

δ) Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία της παρούσας  σύμβα-

σης, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά, θα επιλύονται δικαστικά με αποκλειστι-

κή αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Βέροιας. 

 

 Η παρά του Επιμελητηρίου Ημαθίας σιωπηρά ανοχή παραβάσεως ή καταστρατηγήσεως κά-

ποιου όρου της παρούσας, ως και η τυχόν άρση της παραβάσεως, δεν λογίζεται ως έγκριση ή 

παραίτηση δικαιώµατος ή τροποποίηση της παρούσας, δεν παρέχει δικαίωµα στον Ανάδοχο 

και δεν αίρει τα δικαιώµατα του Επιμελητηρίου, να ζητήσει οποτεδήποτε κρίνει σκόπιµο την 

ακριβή εφαρμογή της παρούσας. Επίσης, ρητώς συµφωνείται, ότι η µη έγκαιρη εκ µέρους του 

Επιμελητηρίου άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα του εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη, 

ουδόλως δύναται να ερµηνευθεί ως παραίτηση από αυτά, έχοντας το δικαίωµα να ασκήσει 

αυτά κατά βούληση και όποτε αυτό κρίνει σκόπιµο.   

Ό,τι δεν προβλέπεται από τη σύμβαση αυτή θα συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτι-

κών ηθών. 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω, τα οποία οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι αποδέχονται ρη-

τά και ανεπιφύλακτα, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού δια-

βάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

 

 

                                           Ο Ι      Σ Υ Μ Β Α Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

 

      Για το Επιμελητήριο Ημαθίας                                             Για τον Ανάδοχο  

 

 

 

 

 

           Αποστολίδης Στέφανος                                                   Μπίκας Γεώργιος   

                   

 

 



 

   


