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Τροποποίηση σύμβασης για την ανάθεση του έργου:  

 

«Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» με υπότιτλο: 

• τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή της Εγνατίας οδού,  

• την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό 

και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, 

• την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 

ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής». 

 

Στην Αθήνα σήμερα ……. του έτους 2020, μετά την υπ’ αριθμόν … απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του ….. 2020, 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 αφ ʼ ετέρου 

➢ αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”, η οποία εδρεύει στην 

Γλυφάδα, επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη 

Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο 

Χιώτη Χρήστο, εφ’ εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

συμφώνησαν την νέα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 06 

Μαρτίου 2019 και συγκεκριμένα των άρθρων 1,2,3 σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

αρχικής σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). Τα λοιπά άρθρα 

επαναλαμβάνονται ως είχαν. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση είχε τροποποιηθεί 

δύο ακόμη φορές (04-09-2019 και 27-11-2019).  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου: 

1. για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την 

Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, 

2. για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό 

και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που η επιχείρηση 

αδυνατεί την υλοποιήσει μόνη της, 

3. για την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που έχουν 

εγκριθεί από έως και την 30/09/2020 και αφορούν Ψηφιακές Εφαρμογές για 

την οικοδόμηση, προώθηση και λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής της 



Εγνατίας οδού. Αναλυτικά οι Πράξεις αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1 (Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020. / Αριθ. Απόφασης 

3/2020) Ενότητα 2.11 Ψηφιακές Εφαρμογές 

4. για την παραγωγή κειμένων για τους Πόλους και τα Σημεία Ενδιαφέροντος 

που θα συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της διαδρομής. 

5. για την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και λειτουργία 

όλων των παραδοτέων. 

 

1.  Για την ιστοσελίδα της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού θα 

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

• Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας. 

• Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας. 

• Έρευνα και αγορά Domain για δύο χρόνια. 

• Αγορά Server για την φιλοξενία της ιστοσελίδας για δύο χρόνια. 

• Σχεδίαση προδιαγραφών υλικού και καθοδήγηση του ατόμου που θα φτιάξει 

το περιεχόμενο. 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει η ιστοσελίδα: 

● Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

● Φιλοξενία φωτογραφιών και videο. 

● Ορθή λειτουργία της σε όλους τους browsers και τις συσκευές.  

● Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

● Προσβάσιμη ιστοσελίδα από ΑμΕΑ. 

● Θα υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες, που θα προβάλουν την διαδρομή, 

τα αξιοθέατα και τις επιχειρήσεις. 

● Θα φιλοξενεί στατιστικά στοιχεία της διαδρομής. 

● Θα λειτουργούν φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και επιχειρήσεων. 

 

2. Για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων παρουσίασης τους, σε 

περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί την υλοποιήσει μόνη της. 

 

Η εταιρεία θα αναλάβει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα 

ενταχθούν στο cluster (συστάδα επιχειρήσεων) της Πολιτιστικής Διαδρομής VIA 

EGNATIA, με σκοπό να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, σε περίπτωση που 

αδυνατούν να το κάνουν μόνες τους, έναν βασικό ιστότοπο που θα προβάλει τόσο την 

ίδια την επιχείρηση όσο και το σύνολο της διαδρομής. 

 

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχουν οι ιστοσελίδες: 

● Αρχική σελίδα, σελίδα Παρουσίασης της Επιχείρησης, σελίδα Νέων 

και σελίδα Επικοινωνίας. 



● Εύκολη διαχείριση περιεχομένου. 

● Δίγλωσση ιστοσελίδα (Ελληνικά, Αγγλικά). 

● Φιλοξενία φωτογραφιών και video για την προώθηση της επιχείρησης. 

● Αναφορά και προώθηση της Διαδρομής μέσα από την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. 

 

3. Η περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

● ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με 

αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής) 

● ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ. 

 

Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αποτελεί το δεύτερο βήμα στον ειδικό οδικό 

χάρτη που έχει επιμεληθεί η θερμοκοιτίδα D-HUB του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

περιγράφει τις διαδικασίες υλοποίησης των soft δράσεων των πολιτιστικών διαδρομών, 

όπως αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 
Εικ.1: ο δεκάλογος υλοποίησης των soft δράσεων. 

 

 

4. Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας 

 

Παραγωγή κειμένων, στην ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τους Πόλους και τα 

Σημεία Ενδιαφέροντος της ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας 

Οδού. Το περιεχόμενο θα είναι πληροφοριακό, με στόχο διττό: αφενός την ανάδειξη 

του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής αφετέρου τη δημιουργία ελκυστικής εικόνας 

για καθέναν από τους ξεχωριστούς Πόλους και Σημεία Ενδιαφέροντος, καθώς και της 

Πολιτιστικής Διαδρομής συνολικά. 

 



5. Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και 

λειτουργία όλων των παραδοτέων. 

 

Η εταιρεία θα αναλάβει να υποστηρίξει τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, δηλαδή να τους παρέχει όλη την απαιτούμενη 

τεχνογνωσία και εκπαίδευση για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των 

παραδοτέων που αναφέρονται στους όρους της παρούσας σύμβασης. 

 

Τα Παραδοτέα αυτού του έργου θα είναι τα εξής: 

1. Ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού 

2. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να 

την υλοποιήσει μόνη της. 

3. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που έχουν εγκριθεί 

από την ΠΑΜΘ έως και την 30/09/2020 και αφορούν Ψηφιακές Εφαρμογές 

για την οικοδόμιση, προώθηση και λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής 

της Εγνατίας οδού. 

4. Παραγωγή κειμένων για τους Πόλους και τα Σημεία Ενδιαφέροντος που θα 

συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της διαδρομής. 

5. Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την καλή εφαρμογή και λειτουργία 

όλων των παραδοτέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται έως 31 Δεκεμβρίου του 

2021. Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω 

χρονοδιάγραμμα: 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Διάρκεια  

Υλοποίησης 

Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη 

και Παρουσίαση 

λειτουργικότητας 

ιστοσελίδας στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ με 

περιεχόμενο από το 

Ψηφιακό Αποθετήριο της 

ΠΑΜΘ 

 Το έργο αυτό έχει 

ήδη ολοκληρωθεί 

2. Ολοκλήρωση της 

Περιγραφής του Φυσικού 

 Φεβρουάριος 2021 



Αντικειμένου των 

Πράξεων της ΠΑΜΘ 

3. Ολοκλήρωση της 

Παραγωγής και 

Επιμέλειας των κειμένων 

για τον εμπλουτισμό της 

ιστοσελίδας 

 Δεκέμβριος 2021 

4. Ολοκλήρωση 

Υποστήριξης των 

μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με στόχο το 

σχεδιασμό και τη 

δημιουργία ιστοσελίδων 

 Δεκέμβριος 2021 

5. Ολοκλήρωση 

Υποστήριξης α) της 

Περιφέρειας ΑΜΘ για 

την περιγραφή του 

Φυσικού Αντικειμένου 

των Πράξεων και β) των 

στελεχών της 

Περιφέρειας ΑΜΘ για 

την καλή εφαρμογή και 

λειτουργία όλων των 

παραδοτέων. 

 Δεκέμβριος 2021 

 

Το ΔΣ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφού παραλάβει τη μελέτη, την προσφέρει ως 

δωρεά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

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.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αρχική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου είχε οριστεί στο ποσόν 

των 15.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (ήτοι 18.600 ευρώ). Έχει ήδη 

καταβληθεί το ποσό των €9.000. Συνεπώς, απομένει το ποσό των €6.000 (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), το οποίο και θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως: 

 



● 50% με την παράδοση των κειμένων για την περιγραφή του Φυσικού 

Αντικειμένου των Πράξεων (πίνακας, α/α 2) 

● 50% με την παραγωγή του συνόλου των νέων κειμένων για την ιστοσελίδα.  

και την ολοκλήρωση της σύμβασης (πίνακας, α/α 3, 4 & 5) 

 

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

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη διατήρηση της ισχύς της αμοιβής και παραιτείται ρητά 

και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της λόγω 

οποιασδήποτε αλλαγής συνθηκών, εκτός από την περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τον αναλογούντα Φ.Π.Α..  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

χωρίς επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το 

πνευματικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου 

γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής 

για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 8   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το καταστατικό του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης 

τυχόν διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

 

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 

Ο διαχειριστής της  ατομικής 

επιχείρησης “Χιώτης Χρήστος” 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

 

Χιώτης Χρήστος 

 

 

 


