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ΣΥΜΒΑΣΗ «ΧΟΡΗΓΙΑΣ - ΑΝΑΔΟΧΗΣ» ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

με αντικείμενο 

 «Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing για την ανάδειξη  

της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας»,  

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κυρίως σώμα της σύμβασης 

Σήμερα, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων 

μερών: 

 Αφενός, του κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Διάζωμα», το 

οποίο εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, με Α.Φ.Μ. 998191496 

/Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπούμενου νομίμως από τον Πρόεδρο αυτού κ. Σταύρο 

Μπένο, που για συντομία θα καλείται ο «Χορηγός» (Εργοδότης). 

 Αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARKETING 

GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Βουκουρεστίου 20 

- Τ.Κ.10671, με Α.Φ.Μ.800486464, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης 

από τoν Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ρέτσο και από την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ιωάννα 

Δρέττα, που για συντομία θα καλείται ο «Μελετητής» (Ανάδοχος), 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ι.  ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΑΔΟΧΗΣ» 

1.  Βιοτική αφετηρία και δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την κατάρτιση της παρούσας 

σύμβασης αποτελεί η ανάγκη ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής της Β. 

Ευβοίας, η οποία και επλήγη από τις πυρκαγιές που επεσυνέβησαν τον Αύγουστο του 

έτους 2021.  

2. Τα μέρη συμβάλλονται στο παρόν με πλήρη συναίσθηση ότι η εκπόνηση της 

μελέτης σε εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα ενταχθεί – κατά τους εδώ 

περιγραφόμενους ειδικότερους όρους – ως αναπόσπαστο μέρος στην εθνική 

προσπάθεια για την ανόρθωση των καταστροφικών συνεπειών του γεγονότος της 

προηγούμενης παραγράφου. Τα μέρη δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε άλλη 

(εμπορική ή μη) αξιοποίηση των παραδοτέων ή των χρηματικών πόρων της παρούσας 

σύμβασης, πλην αυτής που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση. 

3. H παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ανεξάρτητων νομικών προσώπων του 

ιδιωτικού δικαίου που δεν ασκούν αρμοδιότητα δημόσιας φύσεως. Ο Χορηγός κινείται 

από διάθεση φιλοφροσύνης, με την οποία εξειδικεύονται εδώ οι οικείοι καταστατικοί 

σκοποί του. Ο Μελετητής ενεργεί εν προκειμένω ως αυτοτελής πάροχος μελετητικών 

υπηρεσιών που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τη σχετική τεχνογνωσία για την 

παράδοση του μελετητικού αντικειμένου. 
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4. Τα μέρη αποδέχονται ότι μετά από την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας σύμβασης, τα 

παραδοτέα αυτής θα μεταβιβαστούν, δυνάμει χαριστικής αιτίας και κατά τις 

ειδικότερες διατυπώσεις της οικείας νομοθεσίας, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε 

συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα που θα υποδειχθεί από αυτό ως πρόσφορος αποδέκτης για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. 

5. Τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι θα συναφθούν μεταξύ άλλων 

προσώπων ομοειδείς ως προς τον σκοπό και το πλαίσιο συμβάσεις, οι οποίες και θα 

επιχειρηθεί να συναρμοστούν σε ενιαίο επιχειρησιακό όλον για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. 

6. Τα μέρη δηλώνουν ότι η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί ενάσκηση δημόσιας 

εξουσίας ή συμβουλή ή σύσταση προς τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, 

πλην όμως αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται η επιχειρησιακή ή οργανωτική ένταξη της 

μελέτης (ακόμη και πριν από τη δωρεά της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος 

άρθρου) να απαιτήσει κεντρικό συντονισμό από δημόσιους φορείς ή ειδικά 

εξουσιοδοτημένα από την Πολιτεία πρόσωπα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν επηρεάζει 

με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο της μελέτης.  

7. Τα μέρη αποποιούνται κάθε ευθύνης τους από οποιαδήποτε ζημία ήθελε παρ’ 

ελπίδα προκύψει από την εφαρμογή του μελετητικού αντικειμένου, ακόμη και έναντι 

κάθε μελλοντικού Δωρεοδόχου. 

  

ΙΙ.  ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Α. Ερμηνευτικές Αρχές και Συνεκτικό Πλαίσιο 

1. Τα μέρη αποβλέπουν στην κατάρτιση μελέτης που θα διέπεται από τις αρχές 

της αειφορίας, της συμπεριληπτικότητας και της ολιστικής προσέγγισης. Η μελέτη δεν 

θα κατατείνει απλώς στην πρόσκαιρη ανακούφιση των παθόντων και στη 

βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση του πληγέντος φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αλλά στην ολική βαθμιαία επανασύστασή τους με τρόπο ώστε να 

εγγυάται τη μέγιστη ποιότητα ζωής. 

Η τελολογία της όλης ανασυγκρότησης συνοψίζεται σε αυτό που τα εδώ μέρη 

αντιλαμβάνονται ως «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ»: 

«Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουμε να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να 

υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία με πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις 

δύο εμβήματικές κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων. 

Θέλουμε ακόμη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής 

μετάβασης, ΠΡΑΣΙΝΗΣ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσημο καινοτομίας 

στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές. 
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Θέλουμε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραμελήσουμε την 

«οικονομία του Δάσους» με τρόπο ευφυή και μετρημένο που δίνει τον τόνο και 

την έμπνευση σε όλους τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης 

(αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές, κοινωνικές δομές κ.ο.κ.)».  

2. Τα μέρη έχουν λάβει υπόψη ότι η εφαρμογή της μελέτης συνδέεται με την 

υλοποίηση δημοσίων έργων και, συνακόλουθα, καταλείπεται προς υλοποίηση σε 

φορείς δημόσιας εξουσίας που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, ομοίως λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

i. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της μελέτης απαιτεί 

δημόσιους πόρους που δεν θα καλυφθούν από τα μέρη. 

ii. Η εφαρμοσιμότητα του περιεχομένου της μελέτης προϋποθέτει αξιοποίηση 

των χρηματοδοτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν τα προγράμματα δημοσίων 

επενδύσεων εθνικής και ενωσιακής προέλευσης. 

iii. Η μελέτη πρέπει να συνταχθεί με προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την 

επιλεξιμότητα, σύνδεση και ένταξη των προτεινόμενων έργων με τα μέσα που 

αναφέρονται στα σημεία i και ii. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, τα μέρη 

αναγνωρίζουν την αξιολογική, κανονιστική, ερμηνευτική και λειτουργική αξία ιδίως: 

α) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδος, β) των 

τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, γ) του Ταμείου Ανάκαμψης και του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δ) του εργαλείου της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), καθώς και την ανάγκη εναρμόνισης του νομικου 

καθεστώτος και του ουσιαστικού περιεχομένου των σημείων α)-δ)’ σύμφωνα και με 

την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή με έμφαση στη μέγιστη εγγύτητα προς το 

σημείο ανάπτυξης των αποτελεσμάτων εξ απόψεως οργάνου λήψης της απόφασης, 

προγραμματικής ένταξης-ωρίμανσης και χρηματοδοτικού μέσου.  

3. Η μελέτη θα έχει κλιμακωτό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Προορίζεται κατά 

κανόνα να έχει υλική εφαρμογή επί των πληγεισών περιοχών της βόρειας περιοχής της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Δήμοι α) Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και β) 

Ιστιαίας-Αιδηψού), πλην όμως – στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την τεχνική 

και επιχειρησιακή λειτουργικότητα των πορισμάτων της – ενδέχεται, κατά τη 

διακριτική ευχέρεια του Μελετητή, να περιέχει αντικείμενο με εδαφική ή άλλη 

εφαρμογή σε άλλους Δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ή ακόμη και άλλες 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος). 

4. Η μελέτη προορίζεται να ενταχθεί οργανικά σε ενιαίο σύστημα μελετών που 

θα εξασφαλίζουν συνολικό (ολιστικό) αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό: 

i. Τα μέρη αποδέχονται ότι η συναρμογή των μελετών προς επίτευξη του 

σκοπούμενου αποτελέσματος θα επιχειρηθεί με την εκπόνηση βασικής 

κατευθυντήριας μελέτης (master plan). 

ii. Τα μέρη δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση για την ανάθεση και την πορεία 

εκπόνησης άλλων αυτοτελών μελετών. 
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iii. Τα μέρη, και ιδιαίτερα ο Μελετητής, αναλαμβάνουν τη δέσμευση συμμετοχής 

τους στη διαδικασία αλληλεπίδρασης και ροής της πληροφορίας που 

επάγονται τα σημεία i και ii. 

iv. Τα μέρη, και ιδιαίτερα ο Μελετητής, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασύνδεση του περιεχομένου της 

μελέτης με όσες ομοειδείς μελέτες υπηρετούν το σκοπό του άρθρου Ι. και, 

κυρίως, για την προσαρμογή του στις κατευθυντήριες γραμμές του master 

plan. 

 

Β. Ειδικότερος προσδιορισμός του αντικειμένου της μελέτης 

Ο προσδιορισμός είναι περιγραφικός και αποτελεί προϊόν της πρώτης διαβούλευσης 

του Μελετητή με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας 

και τους συνεργάτες του. Η προτεινόμενη δομή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη 

δομή που περιγράφεται στο άρθρο ΙΙΙ της παρούσας σύμβασης και δεν την αναιρεί. 

Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο ΙΙΙ έργα και το εκεί περιεχόμενο των Παραδοτέων 

αφορά στη θεματική ύλη του αντικειμένου που αναγράφεται στο προοίμιο της 

παρούσας σύμβασης. 

Η Μελέτη θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στην πληγείσα από τις πρόσφατες 

καταστροφικές πυρκαγιές περιοχή των δύο Δήμων (Ιστιαίας-Αιδηψού και 

Μαντουδίου-Λίμνης) αλλά να τους «τοποθετεί» στην ευρύτερη περιοχή τους 

(μέσω των επιδράσεων, που ασκούνται  ή είναι δυνατόν ν’ ασκούνται επ’ αυτών 

πχ υποδομές, τουριστικά ανεπτυγμένα τμήματα κλπ). 

 Η Βόρεια Εύβοια δεν είναι καθιερωμένος τουριστικός προορισμός 

εισερχόμενου τουρισμού και επομένως θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω 

οι δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών μορφών τουρισμού για την προσέλκυση  

αυξημένης, σε σχέση με τα προ της καταστροφικής πυρκαγιάς επίπεδα, 

ζήτησης, εσωτερικής και διεθνούς. 

 Η προσέγγιση της Αναδόχου θα συνεκτιμά  και τους παράγοντες της τρέχουσας  

τουριστικής συγκυρίας (covid 19),  όπως διαμορφώθηκε  κατά την τουριστική 

περίοδο 2021 για τη Χώρα μας, αλλά και τις σταδιακά διαμορφούμενες τάσεις 

στο διεθνή και τον ελληνικό τουρισμό.  

 Θα πρέπει να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της μελέτης τα συμπεράσματα από    

επιτυχημένες διεθνώς πρακτικές στον τομέα της ανάκαμψης τουριστικών 

προορισμών μετά από φυσικές καταστροφές (benchmarking report της 

εταιρείας Toposophy). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α΄Φάση  4 μήνες: 

 Εστίαση στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον δυνητικό 

ταξιδιώτη, μέσω της έρευνας των υφιστάμενων αξιοθέατων, προσφερόμενων 

εμπειριών και δραστηριοτήτων (με βάση desk research, επί τόπου επίσκεψη 

και συνεντεύξεις).  

 Σύντομη επισκόπηση της  Εύβοιας ως ταξιδιωτικού προορισμού με έμφαση στη 

Βόρεια Εύβοια, με σκοπό την αναγνώριση των ευκαιριών επέκτασης/ 

εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με την ανανέωση υφιστάμενων και 

τη διαμόρφωση νέων θεματικών εμπειριών  

 

Β΄Φάση 6 μήνες (από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης): 

 Εντοπισμό δυνατών και αδύνατων σημείων της υφιστάμενης ταξιδιωτικής 

εμπειρίας αλλά και δυνατότητων από τυχόν μελλοντικά έργα στην υπό μελέτη 

περιοχή, όπως θα προκύψουν/προταθούν από το Master Plan  της Ο.Χ.Ε της 

Β.Εύβοιας 

 Καταγραφή προτάσεων σε επίπεδο υφιστάμενων και  νέων 

προϊόντων/εμπειριών, σε σύνδεση με τα νέα trends που επικρατούν στον 

τουρισμό  

 Καταγραφή   στρατηγικών  κατευθύνσεων σχετικά με την τουριστική προβολή 

της Βόρειας Εύβοιας στο δυνητικό ταξιδιωτικό κοινό και ενδεικτικό 

Πρόγραμμα Δράσης-  πλάνο τουριστικής προβολής (προτεραιότητες και 

κατάλληλα εργαλεία και μέσα)  καθώς και 3ετής ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Παρουσίαση του Σχεδίου Μάρκετινγκ στην Επιτροπή Παραλαβής, καθώς και 

σε αιρετούς και στελέχη της Περιφέρειας, των δύο Δήμων και του Χορηγού και 

παροχή σχετικών διευκρινίσεων 

 Υποστήριξη της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης με παρουσία σε 

συναντήσεις εργασίας. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη στο Χορηγό, εφόσον  ζητηθεί, σε θέματα σχετικά 

με το μάρκετινγκ του προορισμού και των επί μέρους θεματικών εμπειριών. 

 

ΙΙΙ.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ — ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Σε εξειδίκευση του σημείου ΙΙ.Β, ο Μελετητής καλείται να παραδώσει με τρόπο 

άρτιο και σύμφωνο με τους κανόνες της επιστήμης και τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης, τα ακόλουθα υλικά αντικείμενα (Παραδοτέα): 
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 Μέρος της Μελέτης που περιγράφεται παρακάτω υπό 2.1, εφεξής 

«Παραδοτέο 1». 

 Μέρος της Μελέτης που περιγράφεται παρακάτω υπό 2.2, εφεξής 

«Παραδοτέο 2», 

εφεξής και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης συνολικά ως η «Μελέτη» ή 

«μελέτη». 

2. Ρητά ορίζεται ότι ανεξαρτήτως της οριοθέτησης του αντικειμένου των 

Παραδοτέων κατά τα ανωτέρω, καθένα από αυτά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

2.1       Το μεν Παραδοτέο 1:  

α)  Πρώτη εξειδίκευση Στρατηγικής,  

β)  Ενδεικτικό Κατάλογο Έργων και Δράσεων (συμπεριλαμβανομένου 

Προϋπολογισμού και Χρονοδιαγράμματος αυτών),  

γ) Κατάλογο με ονομαστικό προσδιορισμό Δικαιούχων Έργων και 

Δράσεων, 

δ) Καταγραφή-Αποτύπωση της ανίχνευσης της διενεργηθησόμενης 

δημόσιας διαβούλευσης δυνάμει πρωτογενούς επιτόπιας επαφής («στο πεδίο») με την 

τοπική κοινωνία.  

Στο Παραδοτέο 1 ο Μελετητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτείνει μικρό 

αριθμό (ενδεικτικά 2-3) έργων μικρής οικονομικής κλίμακας αλλά μέγιστης 

ωρίμανσης, τα οποία και θα λειτουργήσουν ως «παραδειγματικά έργα». Τα έργα αυτά 

αναμένεται να«φωτοδοτήσουν» την όλη πορεία της Ανασυγκρότησης και  να 

λειτουργήσουν ως «τροχιοδείκτες» της Ο.Χ.Ε.  

2.2       Το δε Παραδοτέο 2:  

α) Οριστικοποίηση της Στρατηγικής και τρόπο διασύνδεσης με τις λοιπές 

μελέτες, 

β) Περιγραφή των τελικώς προτεινόμενων έργων σε δομή-πρόπλασμα του 

Τεχνικού Δελτίου (Παράρτημα 2), που θα περιλαμβανει: 

β.1) Ενδεικτικό προϋπολογισμό των τελικώς προτεινόμενων έργων, 

β.2)  Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των τελικώς 

προτεινόμενων έργων, 

β.3) Βαθμό και διαδικασία ωρίμανσης των τελικώς προτεινόμενων 

έργων, 

β.4) Στοχοθεσία και διενέργεια ιεράρχησης προτεραιοτήτων με 

κατηγοριοποίηση των τελικώς προτεινόμενων έργων σε τρεις βαθμίδες-ομάδες 

κλιμάκωσης 
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 2.3 Η Μελέτη θα περιέχει ρητά και αναλυτικά προβλέψεις για την 

ενσωμάτωση των ενοτήτων του Ψηφιακού Κύματος, της Πράσινης Μετάβασης και του 

Χώρου Καινοτομίας σε κάθε έργο και δράση την οποία προτείνει. Για τον σκοπό αυτό, 

ο Μελετητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί ειδικά με την ομάδα 

εκπόνησης της σχετικής οριζόντιας μελέτης.  

Η Μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης κατάλογο αναγκαίων, πρόσφορων ή 

προτεινόμενων τροποποιήσεων του οικείου νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου για 

τη βελτιστοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, σε κάθε δε περίπτωση την 

καταγραφή των κατά νόμο αναγκαίων διαδικασιών και διατυπώσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής των αρμόδιων κατά την κείμενη νομοθεσία 

οργάνων) για την υλοποίηση του περιεχομένου της ή την εκπόνηση των 

προτεινόμενων έργων.  

H Μελέτη, τέλος, θα περιέχει προτάσεις για έργα του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτικές 

επενδύσεις) που εμπίπτουν καθ’ ύλην στο θεματικό πεδίο της.  

2.4  Η ειδικότερη δομή και το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο της Μελέτης 

(σε κάθε Παραδοτέο αυτής) απεικονίζεται διαγραμματικά στο Παράρτημα 1.  

2.5  Τα μέρη ρητά δηλώνουν ότι απέβλεψαν στη Μελέτη ως συνολικό 

άθροισμα-σύστημα των επιμέρους Παραδοτέων και ότι η ανωτέρω διευθέτηση 

αποτελεί μόνο χρονική-τμηματική ρύθμιση της εκπόνησης και όχι κατάτμηση του 

αντικειμένου. Η Μελέτη λογίζεται ως ενιαία και τυχόν υπαίτια αδυναμία του Μελετητή 

να παραδώσει επόμενο Παραδοτέο νοείται ως μη παράδοση του συνόλου της Μελέτης.  

3. Η σύμβαση νοείται ως ακριβόχρονης εκπλήρωσης και η παράδοση των ως άνω 

Παραδοτέων θα λάβει χώρα το αργότερο έως: 

 Για το Παραδοτέο 1, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κατάρτιση της 

παρούσας σύμβασης. 

 Για το Παραδοτέο 2, εντός έξι (6) μηνών από την παράδοση του Παραδοτέου 

1, άλλως εντός δέκα (10) μηνών από την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης. 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επιμέρους Παραδοτέων, πέραν από τις 

προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση 

του Χορηγού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Εκτέλεσης και Παραλαβής της επόμενης παραγράφου, εάν κατά την εκπόνηση της 

μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Μελετητή. 

Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία 

εκπόνησης της μελέτης και περιέχει ειδική αιτιολόγηση της παράτασης και 

χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. 

4. Για την παραλαβή των Παραδοτέων συνιστάται ειδική Επιτροπή 

Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής, η οποία και αποτελείται: 
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 Από τον κ. Σταύρο Μπένο, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 

30, Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με 

νόμιμη αναπληρώτρια αυτού την κα Ελισάβετ (Μπέττυ) Χατζηνικολάου, 

Νομικό-Εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού. 

 Δύο μέλη που ορίζονται από τον Χορηγό (σωματείο «Διάζωμα») κατά την 

απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, με τα αναπληρωματικά αυτών μέλη, και τα 

οποία θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον Μελετητή με κάθε πρόσφορο μέσο 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης. 

Ο Μελετητής αποδέχεται τη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής ως δίκαιη και αναγνωρίζει 

την κρίση της ως αμερόληπτη και αντικειμενική.   

Για την παραλαβή ή απόκρουση της Μελέτης, η Επιτροπή συντάσσει ειδικά 

αιτιολογημένο πρακτικό. 

 

ΙV.  ΑΜΟΙΒΗ  

1. Η αμοιβή του Μελετητή για την εκτέλεση της Μελέτης  ορίζεται στο ποσόν των 

30.000 €, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

2. Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

 20 % με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

 40 % με την παραλαβή  του Παραδοτέου 1. 

 40 % με την παραλαβή  του Παραδοτέου 2 και την παραλαβή της Μελέτης εν 

όλω, 

κατά την παράγραφο 3 του άρθρου ΙΙΙ. 

 

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ — ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΕ 

ΔΩΡΕΑ 

1. Με την παράδοση της μελέτης στο Χορηγό και την είσπραξη της αμοιβής του 

άρθρου IV. της παρούσας σύμβασης, ο Μελετητής συνεκχωρεί κάθε δικαίωμά του 

διανοητικής (πνευματικής ή βιομηχανικής) ιδιοκτησίας στον Χορηγό και απεκδύεται 

πλήρως κάθε σχετικής ευχέρειας και εξουσίας, ιδίως προς περιουσιακή εκμετάλλευση, 

αρκούμενος στο δικαίωμα της αναφοράς του ονόματός του (ηθικό δικαίωμα). 

2. Τα μέρη συναποδέχονται ότι η ρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας ισχύει και στην περίπτωση περαιτέρω χρήσης της μελέτης και κάθε 

Παραδοτέου, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς αυτών κατά την παράγραφο 4 του 

άρθρου Ι του παρόντος, οπότε και συμμεταβιβάζονται προς τον δωρεοδόχο άνευ άλλης 

διατύπωσης. 
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VI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως ίση με τις χρονικές φάσεις εκπόνησης 

των παραδοτέων του άρθρου ΙΙΙ. 

2. Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση 

υπαίτιας εκπλήρωσης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης του άλλου μέρους, αφού 

προηγουμένως παρέλθει άπρακτη πενθήμερη προθεσμία μετά από έγγραφη 

πρόσκληση για εκπλήρωση της υποχρέωσης ή διόρθωση της παράλειψης. 

3. Τα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση 

συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας. Ως τέτοιο γεγονός νοείται, μεταξύ άλλων, και η 

έγγραφη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν θα αποδεχθεί την υπό εκπόνηση 

μελέτη ακόμη και ως αντικείμενο δωρεάς. 

  

VIΙ.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα σύμβαση δεν εκτοπίζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της 

νομοθεσίας που διέπει το αντικείμενο της μελέτης. Λοιπές σχετικές διατάξεις 

εφαρμόζονται συμπληρωματικά, μόνον εφόσον συμβιβάζονται με τον σκοπό της. 

2. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ως ουσιώδεις. Τυχόν 

ακυρότητα ορισμένου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα όλης της σύμβασης. Τα μέρη 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμπλήρωση του κενού με βάση την 

καλή πίστη και τον σκοπό της σύμβασης. 

3. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών για 

τους σκοπούς του παρόντος, εκτοπίζει κάθε προγενέστερη προφορική ή έγγραφη 

συμφωνία τους και τροποποιείται μόνον εγγράφως. Τα μέρη δικαιούνται να 

προσθέσουν ως αναπόσπαστο μέρος αυτής παραρτήματα ή προσαρτήματα κατάλληλα 

για την εξειδίκευση των όρων εκτέλεσής της, αφού προηγουμένως αυτά 

προσπυπογραφούν και αριθμηθούν από κοινού. 

4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση 

κάθε διαφοράς που θα ανακύψει από την εφαρμογή της είναι τα δικαστήρια της 

Αθήνας, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς κατά την κείμενη νομοθεσία. 

 

VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Επισυνάπτονται ως Παραρτήματα στην παρούσα σύμβαση: 

1. Η ειδικότερη δομή και το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο της Μελέτης (σε 

κάθε Παραδοτέο αυτής) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

2. Ο τρόπος καταγραφής των προτεινόμενων έργων σε δομή-πρόπλασμα 

Τεχνικού Δελτίου – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
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Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα και κάθε μέρος έλαβε από 

ένα (1). 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για τον Χορηγό     Για τον Μελετητή 

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ.     1. Πρόεδρος Δ.Σ.  

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»    της Marketing Greece  

  

 

 

Σταύρος Μπένος     Ιωάννης Ρέτσος 

 

 

       2. Διευθύνουσα Σύμβουλος 

       της Marketing Greece 

 

  

       Ιωάννα Δρέττα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3. S.W.O.T. ANALYSIS 

4. ΟΡΑΜΑ/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

* Τα παραπάνω δεν θα υπερβαίνουν τις 50 σελίδες και οι πίνακες, τα στατιστικά 

στοιχεία, οι χάρτες κ.λπ. θα αποτελούν παραρτήματα της μελέτης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ   

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Σύντομη Τεχνική 

Περιγραφή 

 

 
 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Προτεινόμενος Φορέας 

υλοποίησης - Δικαιούχος 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 

 

Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 
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Ενδεικτικό 

Χρονοδιάγραμμα 

 

Δ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 

 
 

Ε. ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 


