
 

 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 

Στο Άστρος σήμερα, 24/11/2011 ημέρα Πέμτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους, συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 41/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά 
με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης με 
απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011 και αποτελείται από τους: 

1. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο 
2. Πανταζή Αικατερίνη  
3. Μπόγλη Αργύριο 

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 837/18-11-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
Προμήθεια υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου 
Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την 
οικονομικότερη προσφορά για την Προμήθεια υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 837/18-11-2011 πρόσκλησης, παρέλαβε μία (1) αίτηση 
ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: 

Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΣΤΟΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  853/23-11-2011 Ηρ. Πολυτεχνείου 55 Εύοσμος 2310-641503 

 

Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Τέλος, ελέγχθηκε 
εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος των προσφερόντων 
περιλαμβάνουν την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων του υλικού ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης, δηλαδή: 

α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, 

β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα Στόϊτση Μαρία  

Αριθμός Πρωτοκόλλου 853/23-11-2011 

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη 

με την οικονομική προσφορά 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους 

αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές της πρόσκλησης 

ΝΑΙ 

 

Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 
των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την προσφορά της εταιρίας ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να 
επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η 
Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά της. 

Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη 
όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. 

Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π.Α. 2.969,22 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» και 
κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των 
ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

http://www.fdparnonas.g/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του Έργου 1 Υλικά προώθησης και 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011, στην εταιρία: 

• ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Χονδρικό Εμπόριο Διαφημιστικών Ειδών  

Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 2.969,22 € (δύο χιλιάδες 
εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. 

Την 24/11/2011 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να 
υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Πανταζή Αικατερίνη  Μπόγλης Αργύριος 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων  

του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

οικονομικού έτους 2011 

ΕΡΓΟ 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 4.625,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΘΑΛΕΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

Στο Άστρος, σήμερα την 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο 
Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Παραλίου 
Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα 
με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/11-2-2010 (ΦΕΚ 
47/ΥΟΔΔ/11-02-2010), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και  

B. της εταιρείας ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΟΤΟΠΟΣ, που εδρεύει στην Υγείας 12, Τ.Κ. 
10446, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 046625030, Δ.Ο.Υ. ΙΈ Αθηνών, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 1559/19.10.11 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή 
προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου 
του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους 2011. 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 795/4.11.11 Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 1960/22-11-2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΥΠΕΚΑ. 

3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 
μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. 838/18-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας Υλικών 
Προώθησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση του 
χρηματοδοτικού προγράμματος  «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών» στο πλαίσιο του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου 
Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011. 

5. Την με αριθμό 41/2011 απόφαση της 4ης /19-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της 
αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 

6. Την υπ’ αριθμ. 851/23-11-2011 Προσφορά της εταιρείας ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΟΤΟΠΟΣ, για την Προμήθεια υλικών προώθησης του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού 
ποσού 4.625,00€ (με Φ.Π.Α.). 

7. Το από 24-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Υλικών 
Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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8. Την με αριθμό 48/2011 Απόφαση της 5ης/6-12-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με 
την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια Υλικών Προώθησης του Φορέα Διαχείρισης, στην 
ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΟΤΟΠΟΣ. 

9. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα 
κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών προώθησης του Έργου 1 
«Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης για την 
υλοποίηση και παρακολούθηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Στήριξη Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω υλικών 
προώθησης: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Μικρά σημειωματάρια 110 

Μικρά σημειωματάρια 110 

Μικρά σημειωματάρια 60 

Μικρά σημειωματάρια 120 

Μικρά σημειωματάρια 100 

Μεγάλα σημειωματάρια 250 

Μεγάλα σημειωματάρια 250 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει την επιμέλεια και την αποστολή στον Ανάδοχο των 
γραφικών που θα τυπωθούν στα παραπάνω παραδοτέα βάσει των τεχνικών προδιαγραφών 
των προϊόντων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την 
παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω 
προμήθεια εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση 
λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
από το Δ.Σ. του Φορέα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια υλικών προώθησης του Έργου 1 «Υλικά προώθησης 
και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.625,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και 
καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και 
κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την 
άρτια εκτέλεση της Προμήθειας υλικών προώθησης του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου και των 
εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν 
καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις 
πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών 
των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. 

Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: 

 Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. 
 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων 

ειδών της Επιτροπής. 
 Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».  
 Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε». 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 2279 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2011 με δικαιούχο τον 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» . 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με 
τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την 
προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
έχουν συμφωνηθεί. 

3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού». 

4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να 
παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην 
εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την 
παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 

6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του 
«Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης του 
Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης 
για την υλοποίηση και παρακολούθηση του χρηματοδοτικού προγράμματος  «Στήριξη 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» που θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις 
περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας 
βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας 
σύμβασης. 

β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο 
χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.  

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 
των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.  

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική 
εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την 
απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Σε 
κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα 
σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από 
αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως 
αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να 
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να 
υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και 
υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει 
τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) 
ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη. 

β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος 
ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

Ζεϊμπέκη Θάλεια  
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 

Στο Άστρος σήμερα, 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους, συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 41/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά 
με την αξιολόγηση προσφορών για την Προμήθεια υλικών προώθησης με απευθείας ανάθεση, που 
υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια 
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», 
που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., 
οικονομικού έτους 2011 και αποτελείται από τους: 

1. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο 
2. Πανταζή Αικατερίνη  
3. Μπόγλη Αργύριο 

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 838/18-11-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
Προμήθεια υλικών προώθησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», που 
θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού 
έτους 2011, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 
προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την οικονομικότερη προσφορά για την Προμήθεια 
υλικών προώθησης. 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 838/18-11-2011 πρόσκλησης, παρέλαβε δύο (2) αιτήσεις 
ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: 

Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ  

Εκδόσεις Βιότοπος  

851/23-11-2011 Υγείας 12, 10446 Αθήνα  210-8821817 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Ολοκληρωμένες λύσεις 

Γραφικών Τεχνών Α.Ε.  

852/23-11-2011 Φρίξου 7, 54627 Θεσσαλονίκη 2310-229865 
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Οι εν λόγω αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Τέλος, 
ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των προσφερόντων 
περιλαμβάνουν την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων του υλικού προώθησης, όπως αυτά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης, δηλαδή: 

α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, 

β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ 

Εκδόσεις Βιότοπος 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Ολοκληρωμένες λύσεις 

γραφικών τεχνών Α.Ε. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 851/23-11-2011 852/23-11-2011 

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη 

με την οικονομική προσφορά 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους 

αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές της πρόσκλησης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 
των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς.  

Για την προσφορά της εταιρίας Εκδόσεις Βιότοπος που εκπροσωπείται νόμιμα από την ΘΑΛΕΙΑ 
ΖΕΪΜΠΕΚΗ δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου 
από την περαιτέρω διαδικασία.  

Για την προσφορά της εταιρίας Ολοκληρωμένες λύσεις γραφικών τεχνών Α.Ε. που εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΦΩΤΙΟ διαπιστώθηκε παράλειψη ως προς την προμήθεια των 
προσφερόμενων προϊόντων και συγκεκριμένα δεν συμπεριλήφθηκε η ακριβής περιγραφή των 
προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/ μέγεθος προϊόντος κλπ.). 

Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ Εκδόσεις Βιότοπος, 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική 
προσφορά της. 
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Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ Εκδόσεις 
Βιότοπος, συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το 
Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. 

Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ Εκδόσεις Βιότοπος 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π.Α. 4.625,00€ 

 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» και 
κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των 
ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ Εκδόσεις Βιότοπος 

 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών προώθησης για την υλοποίηση του Έργου 1 «Υλικά 
προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων 
του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011, στην εταιρία: 

• ΘΑΛΕΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ Εκδόσεις Βιότοπος 

Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 4.625,00 € (τέσσερις 
χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. 

Την 24/11/2011 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να 
υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Πανταζή Αικατερίνη  Μπόγλης Αργύριος 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων  

του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

οικονομικού έτους 2011 

ΕΡΓΟ 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 2.969,22 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Ανάδοχος 

ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

Στο Άστρος, σήμερα την 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο 
Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Παραλίου 
Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα 
με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/11-2-2010 (ΦΕΚ 
47/ΥΟΔΔ/11-02-2010), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και  

B. της εταιρείας ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Χονδρικό Εμπόριο Διαφημιστικών Ειδών, που εδρεύει στην 
Ηρώων Πολυτεχνείου 55 - Εύοσμος, Τ.Κ. 56224, Θεσσαλονίκη με Α.Φ.Μ. 049122954, Δ.Ο.Υ. 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 1559/19-10-11 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή 
προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου 
του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους 2011. 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 795/4-11-11 Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού η οποία εγκρίθηκε με την με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 1960/22-11-2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΥΠΕΚΑ. 

3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 
μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. 837/18-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας Υλικών 
Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση του χρηματοδοτικού προγράμματος  «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών» στο πλαίσιο του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου 
Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011. 

5. Την με αριθμό 41/2011απόφαση της 4ης /19-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της 
αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης.  

6. Την υπ’ αριθμ. 853/23-11-2011 Προσφορά της εταιρείας ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Χονδρικό Εμπόριο 
Διαφημιστικών Ειδών για την Προμήθεια υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του 
Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 2.969,22€ (με Φ.Π.Α.). 
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7. Το από 24-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Υλικών 
Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. 

8. Την με αριθμό 47/2011 Απόφαση της 5ης συνεδρίασης (6-12-2011) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με 
την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια Υλικών Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του Φορέα 
Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Χονδρικό 
Εμπόριο Διαφημιστικών Ειδών. 

9. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα 
κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του 
Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» που θα βαρύνει 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους 
2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω υλικών 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Σχολική κασετίνα  50 

Κούπα με χημική επίστρωση  150 

Puzzle  50 

Μπλουζάκια ανδρικά 100 

Μπλουζάκια γυναικεία  100 

Μπλουζάκια παιδικά  170 

Τσάντα πάνινη 200 

Ομπρέλα χειρός  50 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει την επιμέλεια και την αποστολή στον Ανάδοχο των 
γραφικών που θα τυπωθούν στα παραπάνω παραδοτέα βάσει των τεχνικών προδιαγραφών 
των προϊόντων.  
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την 
παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται 
αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
από το Δ.Σ. του Φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του Έργου 1 
«Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης από τον 
Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και 
είκοσι δύο λεπτών (2.969,22€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των 
νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, 
παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την 
άρτια εκτέλεση της προμήθειας του Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων 
μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν 
καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις 
πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών 
των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. 

Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: 

 Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. 
 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων 

ειδών της Επιτροπής. 
 Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».  
 Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε». 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 2279 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2011 με δικαιούχο τον 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού – Σύμβαση προμήθειας  

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.grwww.fdparnonas.gr 5 
 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που υπέβαλλε πρόταση στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» . 
 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με 
τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την 
προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
έχουν συμφωνηθεί. 

3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού». 

4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να 
παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην 
εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την 
παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 

6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του 
«Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης του 
Έργου 1 «Υλικά προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» του Φορέα Διαχείρισης 
για την υλοποίηση και παρακολούθηση του χρηματοδοτικού προγράμματος  «Στήριξη 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» που θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2011. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις 
περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας 
βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας 
σύμβασης. 

β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο 
χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.  

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 
των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.  

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική 
εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την 
απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να 
διατηρείται αναλλοίωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα 
σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από 
αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως 
αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να 
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να 
υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και 
υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει 
τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) 
ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη. 

β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος 
ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

ΣΤΟΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» 

 

Στο Άστρος σήμερα, 11/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 
22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης 
με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια 
γραφικής ύλης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια 
της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Πανταζή Κατερίνα 
2. Αναστασιάδη Αγνή  
3. Αρβανίτη Διαμαντή 

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 793/4-11-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης για την 
υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την 
οικονομικότερη προσφορά για την Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 793/4-11-2011 πρόσκλησης, παρέλαβε μία (1) 
αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: 

Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 

808/11-11-2011 Θέση Σληρή, Τ.Κ. 19600, 

Μαγούλα Αττικής 

8001112345 

210 

2895572 

 

Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. 
Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος των προσφερόντων 
περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων της γραφικής ύλης, όπως αυτά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης, δηλαδή: 

α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, 

β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 808/11-11-2011 

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη 

με την οικονομική προσφορά 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους 

αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές της πρόσκλησης 

ΝΑΙ 

 

Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 

των υπόψη δικαιολογητικών των προσφορών. Για την προσφορά της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του 

διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι η 

εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά της. 

Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του 
τεύχους της πρόσκλησης. 

Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π.Α. 808/11-11-2011 

 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» 
και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι 
εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια 
γραφικής ύλης» στα πλαίσια της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», στην 
εταιρία: 

• ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 3.415,38 € (τρείς 
χιλιάδες τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. 

Την 11/11/2011 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου 
να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Πανταζή Κατερίνα Αναστασιάδη Αγνή  Αρβανίτης Διαμαντής  
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Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 
 

 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 

ΕΡΓΟ: «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 3.415,38 (με Φ.Π.Α.) 

Ανάδοχος 

Νάστου Ελένη Νόμιμη Εκπρόσωπος της  

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 
Στο Άστρος, σήμερα την 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 
Α.  Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο 
Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. 
Παραλίου Άστρους), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως 
εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την 
Υπουργική Απόφαση 3246/11-2-2010 (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11-02-2010), από την κα. 
Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού, και  
B. της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην Θέση Σληρή, Τ.Κ. 19600, 
Μαγούλα Αττικής με Α.Φ.Μ. 094222211, Α.Μ.Π. 00301 Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Νάστου Ελένη σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του υπ’ αριθ. 3989/3-6-2010 ΦΕΚ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Την με αριθ. πρωτ. οικ.182350/29-9-2010 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το 
ανώτερο και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό και την εγγραφή του 
έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089. 

2. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και 
παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, 
υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
(ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004). 

3. Την με αριθμό 28/2011 απόφαση του 4ου/19-11-2011 πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ. 793/4-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας Γραφικής 
Ύλης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης 
«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο 
του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» 
που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 
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5. Την με αριθμό 22/2011απόφαση της 4ης /19-11-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την σύστασης της 
αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 

6. Την υπ’ αριθμ. 808/11-11-2011 Προσφορά της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε., για την Προμήθεια Συμπληρωματικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του Φορέα 
Διαχείρισης, συνολικού ποσού 3.415,38 € (με Φ.Π.Α.). 

7. Το από 11-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Γραφικής 
Ύλης του Φορέα Διαχείρισης. 

8. Την με αριθμό 49/2011 Απόφαση της 5ης συνεδρίασης (6-12-2011) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, 
σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια Γραφικής Ύλης του Φορέα 
Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε. 

9. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα 
μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια του Υποέργου 1 «Προμήθεια 
Γραφικής Ύλης» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της 
πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που 
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
HP Toner CB400A Black 3 
HP Toner CB401A Cyan 2 
HP Toner CB403A Magenta 2 
HP Toner CB402A Yellow 2 
Xerox Toner 108R00727 Black 6 τεμ. 3 
Xerox Toner 108R00723 Cyan 3 τεμ. 2 
Xerox Toner 108R00724 Magenta 3 τεμ. 2 
Xerox Toner 108R00725 Yellow 3 τεμ. 2 
HP Toner Q5949A Black 1 
Canon Toner FAX-T Black 1 
Χαρτί Φωτ/κό Α4 20 
Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32  20 
Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 4/32  15 
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Φάκελος Αλληλογραφίας 11x23cm 1 
Ετικέτες Διαφανείς Α4 (42,3x99,1mm) 2 
Ετικέτες Α4 (70x37mm) 1 
Ετικέτες Α4 (99,1X67,7mm) 1 
Τετράδιο Σπιράλ 80 Φύλλων 10 
Μολύβι Ξύλινο HB 15 
Γόμα για Μολύβι Λευκή  3 
Ξύστρα  6 
Διορθωτική Ταινία  6 
Ανταλλακτικό για Διορθωτική Ταινία 3 
Μαρκαδόροι Υπογράμμισης (σετ. των 4) 6 
Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος  1 
Καλάθι Αχρήστων Πλαστικό 10lt 7 
Μολυβοθήκη  7 
Βάση Οργάνωσης Γραφείου 8 Θέσεων  2 
Κύβος Σημειώσεων  6 
Πλαστική Χαρτοθήκη 26 
Αριθμομηχανή 10 Ψηφίων 8 
Διακορευτής (περφορατέρ) εγγράφων  8 
Βάση για Κολλητική Ταινία έως 33m 5 
Κολλητική Ταινία  5 
Αυτοκόλλητα Διπλής Όψης  1 
Χάρακας 30cm  8 
Κλιπ Μεταλλικά 42mm 2 
Κλιπ Μεταλλικά 19mm 2 
Ντοσιέ Σεμιναρίου με Κλιπ  6 
Θήκη Διαφανής 0.05mm με άνοιγμα Επάνω 1 
Φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο Πλαστικός  10 
Φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο Χάρτινος  10 
Σελιδοδείκτες 20Χ50mm  5 
Χαρτοταινία Απλή 57mmX60mm 1 
Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό  1 
Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 10mm  1 
Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 16mm  1 
Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 6mm  1 
Στυλό Διαρκείας  10 
Στυλό Υγρής Μελάνης  10 
Λάστιχα 60MMX1.5MM 1 
Μπλοκ με Εξώφυλλο Λευκό A4 10 
Ντοσιέ με 2 Κρίκους Πλαστικό  5 
Ψαλίδι 17cm 8 
Συρραπτικό Χειρός, Αποσυρραπτικό και σύρματα (σετ των 3) 8 
Θήκη Περιοδικών A4  10 
Διαχωριστικά 6 Θεμάτων 10 
Χαρτί Α4 1 
Κορνίζα με Κλιπ 50Χ70cm 12 
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την 
παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση 
του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια του Υποέργου 1 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης» 
του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (3.415,38€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και 
καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση 
φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. 
Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  
Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για 
την άρτια εκτέλεση της προμήθειας του Υποέργου 1 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης» 
συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράςκαι θα εξοφληθεί με την επικύρωση του 
Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. 
Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση 
καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης 
χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» 
αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να 
αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι 
σχετικές πιστώσεις. 
Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: 
 Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. 
 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων 

ειδών της Επιτροπής. 
 Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».  
 Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε». 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ07580089 της πράξης «Λειτουργία Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», που έχει ενταχθεί με την αριθ. 
πρωτ. οικ. 182350/29-9-2010 Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο 
ποσοστό. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα 

σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο 
την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που έχουν συμφωνηθεί. 

3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου 
της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού». 

4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να 
παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της 
παρούσης. 

5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην 
εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την 
παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 

6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του 
«Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης 
του υποέργου 1 της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το 
ανώτερο και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει 
ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις 
ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την 
υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 
β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του 
για εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για 
όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.  
γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν 
χώρα.  

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων 
της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις 
υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.  
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί 
σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για 
συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την 
απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται 
αναλλοίωτο. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την 
παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που 
απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει 
όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και 
να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  
Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε 
παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε 
μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και 
υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να 
δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης 
αυτής. 
Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα 
(10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη. 
β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα 
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε 
χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται 
βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε 
από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 
 
 
Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 
 
 

Νάστου Ελένη Νόμιμη Εκπρόσωπος της  
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 

Στο Άστρος σήμερα, 2/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 27/2011 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια συμπληρωματικού 
ερευνητικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του 
Υποέργου 1 «Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού» του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της πράξης «Λειτουργία Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Τρυφωνόπουλο Γιώργο 
2. Βαξεβανίδου Ρούλα 
3. Μπόγλη Αργύρη 

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 753/21-10-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης για την 
υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την 
οικονομικότερη προσφορά για την Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά υπ' αριθ. πρωτ. 753/21-10-2011 πρόσκλησης, παρέλαβε τρεις (3) 
αιτήσεις ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: 

Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη 

Α.Ε.  

780/31-10-2011 Αναξιμάνδρου 35-Ιερέα Π. 

Καρατάσιου 6, 54259 

Θεσσαλονίκη 

2310322525 

SCIENTACT A.E. 785/2-11-2011 Κανάρη 16, 54644 Θεσσαλονίκη 2310 

946126 

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 786/2-11-2011 21 χλμ Λ. Λαυρίου, 19400 Άλιμος  
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Α.Ε. 

 

Οι εν λόγω αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. 
Τέλος, ελέγχθηκε εάν είχε κατατεθεί άλλη αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των προσφερόντων 
περιλαμβάνουν την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων του ερευνητικού εξοπλισμού, 
όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης, δηλαδή: 

α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, 

β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη 

Α.Ε. 

SCIENTACT 

A.E. 

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 780/31-10-2011 785/2-11-2011 786/2-11-2011 

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη 

με την οικονομική προσφορά 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους 

αποδοχής και συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές της πρόσκλησης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 
των υπόψη δικαιολογητικών των προσφορών. Για την προσφορά της εταιρίας ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι 
Σελίδη Α.Ε. δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία.  Για την προσφορά της εταιρίας SCIENTACT 
A.E. διαπιστώθηκε ότι η αίτηση ενδιαφέροντος δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν 
καταγράφεται αν η προσφορά είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές. Τέλος, η προσφορά  της 
εταιρίας Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. περιλαμβάνει τμήμα μόνο του ερευνητικού εξοπλισμού της 
προκήρυξης. Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η εταιρία ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η 
οικονομική προσφορά της. 

Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 
συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του 
τεύχους της πρόσκλησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Με Φ.Π.Α. 2.597,68€ 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς» 
και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι 
εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 «Προμήθεια 
συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού» στα πλαίσια της πράξης «Λειτουργία Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», στην εταιρία: 

• ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 

Επειδή υπέβαλε την μοναδική πλήρη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 2.597,68 € (δύο 
χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εξήνταοκτώ λεπτά, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)]. 

Την 2/11/2011 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου 
να υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Τρυφωνόπουλος Γιώργος Βαξεβανίδου Ρούλα  Μπόγλης Αργύρης  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 

ΕΡΓΟ: «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια Συμπληρωματικού Ερευνητικού Εξοπλισμού» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 2597,68 (με Φ.Π.Α.) 

 

Ανάδοχος 

Θεόδωρος Σελίδης 

ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

Στο Άστρος, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), 
καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους 
Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 3246/11-2-2010 (ΦΕΚ 
47/ΥΟΔΔ/11-02-2010), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και  

B. της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε., που εδρεύει στην Αναξιμάνδρου 35-Ιερέα Π. 
Καρατάσιου 6, ΤΚ.54259, Θεσσαλονίκη με Α.Φ.Μ. 091569759, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», νομίμως εκπροσωπούμενη, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του υπ’ αριθμό ΦΕΚ 737/4-02-2008, από τον κ. Θεόδωρο Σελίδη. 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την με αριθ. πρωτ. οικ.182350/29-9-2010 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, Άξονα 
Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από το Ελληνικό 
Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089. 

2. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 
μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004). 

3. Την με αριθμό 27/2011 απόφαση του 4ου/19-11-2011 πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ. 753/21-10-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας 
Συμπληρωματικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013» που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς 
πόρους. 

5. Την με αριθμό 22/2011 απόφαση της 4ης /19-11-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά στη σύστασης της 
αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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6. Την υπ’ αριθμ. 780/31-10-2011 Προσφορά της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε., για την 
Προμήθεια Συμπληρωματικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού 
ποσού 2.597,68 € (με Φ.Π.Α.). 

7. Το από 2-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Συμπληρωματικού 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης. 

8. Την με αριθμό 50/2011 Απόφαση της 5ης συνεδρίασης (6-12-2011) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με 
την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια Συμπληρωματικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του 
Φορέα Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 

9.  Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα 
κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια του Υποέργου 1 «Προμήθεια 
Συμπληρωματικού Ερευνητικού Εξοπλισμού» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-
2013» που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Στερεομικροσκόπιο τύπου DV4 Carl Zeiss MicroImaging  1 
2. Επιπρόσθετο ζεύγος προσοφθάλμιων φακών W 10x/20 για το στερεομικροσκόπιο 1 
3. Επιπρόσθετος αντικειμενικός φακός 1,6x για το στερεομικροσκόπιο 1 
4. Eργαστηριακό μικροσκόπιο τύπου Primostar Carl Zeiss MicroImaging 1 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την 
παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται 
αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 
και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. 
του Φορέα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια του Υποέργου 1 «Προμήθεια Συμπληρωματικού 
Eρευνητικού Εξοπλισμού» του Φορέα Διαχείρισης από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξηνταοκτώ λεπτών (2.597,68€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει 
το σύνολο του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε 
εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια 
εκτέλεση της προμήθειας του Υποέργου 6 «Προμήθεια Συμπληρωματικού Ερευνητικού 
Εξοπλισμού» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την 
επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» δεν 
καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις 
πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών 
των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. 

Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: 

 Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. 
 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών 

της Επιτροπής. 
 Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».  
 Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε». 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ07580089 της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», που έχει ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. οικ. 182350/29-
9-2010 Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και 
από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
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Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με 
τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

2. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την 
προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
έχουν συμφωνηθεί. 

3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού». 

4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» αναλαμβάνει να παρέχει 
στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

5. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» υποχρεούται στην 
εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την 
παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα. 

6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό του 
«Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» εκτός της υλοποίησης του 
υποέργου 1 της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-
2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από το Ελληνικό 
Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις 
εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες 
προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο 
χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.  

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 
των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.  

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική 
εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την 
απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Σε 
κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα 
σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από 
αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως 
αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει 
την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί 
τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό 
που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους 
συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) 
ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη. 
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β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία 
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος 
ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

Θεόδωρος Σελίδης 

ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε. 
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