
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ <ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ > ΚΑΙ <ILFCONSULTING ΙΚΕ>

Σήμερα, την 28/08/2018, μεταξύ:

(α) Της επιχείρησης <ILFCONSULTING ΙΚΕ>, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Κηφισίας 127,με ΑΦΜ 
800554999 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, που εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αργυρό 
Ιωάννη και εφεξής θα αναφέρεται ως α' συμβαλλόμενος,

(β) Της <ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ>, που εδρεύει στους Αμπελοκήπους, οδός Λ. Κηφισίας 131, Αθήνα , 
με Α.Φ.Μ. 997170743, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, και αριθμό πιστοποίησης ΑΓΕΜΚΟ:000020603011 και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεωργιόπουλο 
Αριστομένη , και εφεξής θα αναφέρεται ως β' συμβαλλόμενος

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

1. Ο α' συμβαλλόμενος θα υποβάλει αίτηση ένταξης στη Δράση «Κέντρα Στήριξης της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της δράσης, που αφορά δαπάνες για συμβάσεις υπεργολαβίας 
είναι 25.000C

3. Ο β' συμβαλλόμενος αναλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις, όπου απαιτηθούν: 

Όροι Συιιβασικ:

Με την έγκριση του σχεδίου από την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ, 
παραχωρεί στον α' συμβαλλόμενο την υλοποίηση των επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας του 
υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του έργου που αφορά την Β' Δέσμη ενεργειών ο οποίος 
αναλύεται:

1. Δαπάνες προβολής -δημοσιότητας και δικτύωσης (αξίας 6.000C)
2. Υπηρεσίες προώθησης και εξωστρέφειας της δράσης (site-στρατηγική επικοινωνίας-social 

media αξίας 6.500C)

Επιπρόσθετα για της ανάγκες εκτέλεσης του έργου θα δοθεί στην διαχείριση του β' 
συμβαλλόμενου (1) θέση εργασίας υπαλλήλου της ILFconsulting IKE, με πολυετή εξειδικευμένη 
εμπειρία σε Αναπτυξιακά Επενδυτικά θέματα και καταρτισμένος σε εξειδικευμένα λογιστικά 
και φοροτεχνικά θέματα, για υποστήριξη σε συναφή με την υλοποίηση της Σύμβασης θέματα 
(κόστος 12.500C).



Ο α' συμβαλλόμενος, θα λάβει ως συνολική αμοιβή το ποσό των 25.000,00€ και θα εκδώσει Τ.Π.Υ., 
σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ, ανά δαπάνη έργου, κατά το παραπάνω ποσοστό επιχορήγησης και στον 
χρόνο που θα χορηγηθεί από την'Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Η πληρωμή του α' συμβαλλόμενου θα γίνει:

4-  Με προκαταβολή 40% της προϋπολογιζόμενης αμοιβής, εφόσον ο β' συμβαλλόμενος λάβει την 
προκαταβολή της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του σχεδίου και αφού έχει γίνει η έναρξη του 
προγράμματος.

Ι γ Με αποπληρωμή της υπολειπόμενης αμοιβής εφόσον ο β' συμβαλλόμενος λάβει την Β' δόση και 
εκκαθάριση της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος και αφού έχει γίνει η λήξη 
του προγράμματος κατάρτισης.

Ο β' συμβαλλόμενος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι του α' συμβαλλόμενου σε 
περίπτωση μη έγκρισης του προγράμματος.

Μετά την οριστική έγκριση του προγράμματος, οι δύο συμβαλλόμενοι θα συνάψουν οριστικό 
συμφωνητικό συνεργασίας, όπου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας, με βάση τους 
σχετικούς όρους υλοποίησης.

Αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά από τους δύο συμβαλλόμενους.

Για κάθε διαφορά την ευθύνη έχουν τα αρμόδια δικαστήρια. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα και δόθηκαν στον καθένα συμβαλλόμενο από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για ιον α' συμβαλλόμενο Για τον β' συμβαλλόμενο


