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ΑΘΗΝΑ, 22 Ιουνίου 2018 



 

Τροποποίηση σύμβασης για την ανάθεση του έργου:  

«Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την πολιτιστική διαδρομή 

των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου και την σχεδίαση τριών τύπων ιστοσελίδων 

(templates) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 22 Ιουνίου του έτους 2018, μετά την υπ’ 

αριθμόν 11 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή 

του στις 14  Ιουνίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

➢ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον 

πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

αφενός και αφετέρου 

➢ αφ’ ετέρου η CLIO MUSE ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Πραξιτέλους 40-44, κάτοχο Α.Φ.Μ. 800608552, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο Ιωάννη 

Νικολόπουλο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 της αρχικής 

σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 28 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

αρχικής σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).  

 

Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν. 

 

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 7 μήνες από τον 

χρόνο παράδοσης του απαιτούμενου υλικού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως χρόνος έναρξης 

του έργου θεωρείται η υπογραφή της αρχικής σύμβασης (28 Μαρτίου 2018). 

 

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 



 

α) κ. Ιωάννη Ζηρίνη, εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάπτυξης και ευρωπαϊκών πόρων, 

ως εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με αναπληρωτή τον κ. Ευδόκιμο 

Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

β) κ. Αριστοτέλη Σταγκίκα, οικονομολόγο, ως εκπρόσωπο της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με 

αναπληρωτή την κ. Καλλιόπη Ζαβογιάννη, κοινωνική ανθρωπολόγο στην ΉΠΕΙΡΟΣ 

Α.Ε. 

γ) κ. Γεωργία Κιτσάκη, ιστορικό – αρχαιολόγο, ως εκπρόσωπο της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., 

με αναπληρωτή την κα Ελένη Ρόκκου, διευθύνουσα σύμβουλο της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, 

εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 

αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

 

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  

10.000,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 12.400,00 

ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως: 

30%  με την υπογραφή της αρχικής σύμβασης στις 28 Μαρτίου 2018. Το ποσό αυτό 

έχει ήδη καταβληθεί. 

50% με την πρώτη παράδοση και προσωρινή παραλαβή του έργου, η οποία 

ολοκληρώνεται 3 μήνες μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης, ήτοι τέλη Ιουνίου 

2018. 

20% με την οριστική παραλαβή του έργου, η οποία ολοκληρώνεται 7 μήνες μετά την 

υπογραφή της αρχικής σύμβασης, ήτοι 28 Οκτώβρη 2018. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου. 

 

  



 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
Ο διαχειριστής της CLIO MUSE ΙΚΕ 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Ιωάννης Νικολόπουλος 

 

 

 


