
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ»  
 

Στο Άστρος σήμερα, 03/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της υπ’ αριθ. 18/2014 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, 
σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας παραγωγής ταινιών και 
ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του τμήματος του Υποέργου 1  
«Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
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. Αναστασιάδη Αγνή, Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Πανταζή Κατερίνα, Μέλος 
3. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρεί η Γραμματέας κα Δημάκου Φωτεινή.  
 
Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 683/12-05-2014 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία 
και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 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 δημόσια 
συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να προβεί στην 
παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων  συμμετοχής. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, καταρχήν έλεγξε ότι όλες οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.1 του τεύχους της 
διακήρυξης και παρέλαβε τους φακέλους συμμετοχής των προσφερόντων με τα παρακάτω στοιχεία: 

Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. 811/30-05-2014 Αριστοτέλους 176, Αθήνα, τ.κ. 112 51 210-8670478, 

210-8677828 
ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 830/02-06-2014 Λομβάρδου 20, Γέρακας, τ.κ. 153 44 210-6041523 

Οι φάκελοι συμμετοχής υποβλήθηκαν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.  
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εν συνεχεία έλεγξε ότι ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις (3) 
ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.2 του τεύχους της διακήρυξης. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του τεύχους της διακήρυξης, 
μονόγραψε και σφράγισε τους Κυρίως Φακέλους, καθώς και τους περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. 
Στη συνέχεια, ανοίχθηκαν οι φάκελοι των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για κάθε προσφέροντα και 
μονογράφηκαν κατά φύλλο όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που περιέχονταν σε αυτούς. 

Σε συνέχεια του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
έλεγξε εάν οι Κυρίως Φάκελοι των προσφερόντων περιλαμβάνουν τους επιμέρους φακέλους καθώς 
και το αν η υποβολή της οικονομικής προσφοράς έγινε σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 του Τεύχους της Διακήρυξης. 

Κατά το άρθρο 6 του τεύχους της διακήρυξης συνεχίστηκε η διαδικασία ελέγχου των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για κάθε προσφέροντα και παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα 
της ορθότητας και της πληρότητας των Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Οι προσφέροντες για την ανάθεση του τμήματος του Υποέργου 1 «Παραγωγή ταινιών και 
ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» ήταν: 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 1:  «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.» 

Ο εν λόγω φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Στη 
συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ονοματεπώνυμο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. 

Αριθμός πρωτοκόλλου 811/30-05-2014 

Διεύθυνση Αριστοτέλους 176, Αθήνα, τ.κ. 112 51 

Τηλέφωνο 210-8670478, 210-8677828 

 Δικαιολογητικά                 Διατίθεται 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό [Σύμφωνα με την παρ. 2.1.1 και 2.1.2 για τις 
ενώσεις/κοινοπραξίες].  

 

Δικαιολογητικά προς απόδειξη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2.1.3 
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Περιγραφή και γενικές πληροφορίες: επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, χαρακτηριστικά, τη 
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λογισμικό, προσωπικό), το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης. 
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Απαιτούμενη προηγούμενη εμπειρία: Επιτυχής ολοκλήρωση μέσα στην τελευταία 6 ετία που 
προηγείται του διαγωνισμού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ένα τουλάχιστον έργο αναλόγου 
φύσεως και μεγέθους. Αναλόγου μεγέθους έργο θεωρείται έργο τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου 
προϋπολογισμού από αυτόν του έργου.    

 

Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα 
οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την προηγούμενη εξαετία με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, 
του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συμμετοχής 
του διαγωνιζομένου σε αυτό. 

 

Τα παραπάνω θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί της αλήθειας 
των αναγραφομένων.  

 

Επαρκή Ομάδα Έργου: 

• Βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας, από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι 
εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. 

 

• Συμπληρωμένο Πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα μέλη της Ομάδας Έργου που προτείνονται 
καθώς και τα καθήκοντα που θα αναλάβει το κάθε ένα στην υλοποίηση του έργου [Σύμφωνα με τον 
Πίνακα της παρ. 2.1.3.1]  

 

• Ορισμός Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου (project leader). Υπεύθυνη Δήλωσή του περί α) χρονικής 
δέσμευσής του για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως συντονιστή του έργου σε όλα τα στάδια 
υλοποίησής του έως τη λήξη της σύμβασης του Αναδόχου και  β) περί αποδοχής των όρων της 
παρούσας προκήρυξης.  

 

Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να ανατεθεί σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας. 

Έγγραφη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παροχή 
του αντίστοιχου τμήματος της υπηρεσίας σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού στον προσφέροντα.  

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω έγγραφα παρέχονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

Υπεύθυνη δήλωση Ι [Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»]  

Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το 
ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για 
κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Επιπλέον, η Προσφορά υπογεγραμμένη υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή 
από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας:  

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

• να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/ Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα 
αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

• να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

• να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, 

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 
στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, 

• να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

• στην Ένωση/ Κοινοπραξία 
• στο Διαγωνισμό 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.», δεν 
διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς της και η Επιτροπή 
κρίνει ότι η «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.» παρέδωσε έναν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 2: «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

Ο εν λόγω φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Στη 
συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Αριθμός πρωτοκόλλου 830/02-06-2014 

Διεύθυνση Λομβάρδου 20, Γέρακας, τ.κ. 153 44 

Τηλέφωνο 210-6041523 

 Δικαιολογητικά                         Διατίθεται 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό [Σύμφωνα με την παρ. 2.1.1 και 2.1.2 για τις 
ενώσεις/κοινοπραξίες].  

 

Δικαιολογητικά προς απόδειξη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 
2.1.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 
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Περιγραφή και γενικές πληροφορίες: επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, χαρακτηριστικά, τη 
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λογισμικό, προσωπικό), το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης. 

 

Απαιτούμενη προηγούμενη εμπειρία: Επιτυχής ολοκλήρωση μέσα στην τελευταία 6 ετία που προηγείται 
του διαγωνισμού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ένα τουλάχιστον έργο αναλόγου φύσεως και 
μεγέθους. Αναλόγου μεγέθους έργο θεωρείται έργο τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού 
από αυτόν του έργου.    

 

Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα 
οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την προηγούμενη εξαετία με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, 
του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού 
συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.  

 

Τα παραπάνω θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί της αλήθειας 
των αναγραφομένων.  

 

Επαρκή Ομάδα Έργου: 

• Βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία 
και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. 

 

• Συμπληρωμένο Πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα μέλη της Ομάδας Έργου που προτείνονται 
καθώς και τα καθήκοντα που θα αναλάβει το κάθε ένα στην υλοποίηση του έργου [Σύμφωνα με τον 
Πίνακα της παρ. 2.1.3.1]  

 

• Ορισμός Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου (project leader). Υπεύθυνη Δήλωσή του περί α) χρονικής 
δέσμευσής του για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως συντονιστή του έργου σε όλα τα στάδια 
υλοποίησής του έως τη λήξη της σύμβασης του Αναδόχου και  β) περί αποδοχής των όρων της 
παρούσας προκήρυξης.  

 

Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να ανατεθεί σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας. 

Έγγραφη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παροχή του 
αντίστοιχου τμήματος της υπηρεσίας σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού στον προσφέροντα.  

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω έγγραφα παρέχονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Υπεύθυνη δήλωση Ι [Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»]  

Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 
Προσφορά ή/και παρίσταται κατά το άνοιγμά της δεν είναι ο ίδιος ο Προσφέρων ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το 
ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας. 
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Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται 
για κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Επιπλέον, η Προσφορά υπογεγραμμένη υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή 
από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 Επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας:  

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

• να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/ Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα 
αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

• να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

• να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 
στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, 

• να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

• στην Ένωση/ Κοινοπραξία 
• στο Διαγωνισμό 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς της και η Επιτροπή 
κρίνει ότι η «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» παρέδωσε έναν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

 

Τα   Μέλη της Επιτροπής 

 

Αναστασιάδη Αγνή           Πανταζή Κατερίνα   Τρυφωνόπουλος Γεώργιος                 

 

Η Γραμματέας 

 

Δημάκου Φωτεινή 
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Άστρος, 11/04/2014 
Αριθ. Πρωτ.: 485  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ          
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» 

 

Στο Άστρος σήμερα, 11/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 32/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με 
την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής 
πανίδας με απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 
αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
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. Αναστόπουλο Δήμο 
3. Δημητρακόπουλο Ιωάννη 
 

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 426/31-03-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
Προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας του Φορέα Διαχείρισης για την 
υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
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 αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας. 

 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά την υπ' αριθ. πρωτ. 426/31-03-2014 πρόσκληση, παρέλαβε δύο (2) 
αιτήσεις  ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: 
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Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

BIOSENSE/Ιατρικά 

μηχανήματα-αντιπροσωπείες 

ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ 

468/08-04-2014 Παπαδιαμαντοπούλου 14, 

ΤΚ 115 28, Αθήνα 

2107254420-2 

GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - 

Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ 

479/10-04-2014 Άνω Τζουμαγιάς 36,             

ΤΚ 544 53, Θεσσαλονίκη 

2310953353 

 

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 των αυτόματων φωτογραφικών 
μηχανών καταγραφής πανίδας, 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 

BIOSENSE/Ιατρικά μηχανήματα-

αντιπροσωπείες ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - 

Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 468/08-04-2014 479/10-04-2014 

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 των προσφορών. Και για τις δύο (2) προσφορές δεν διαπιστώθηκε ουδεμία 
παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό των διαγωνιζομένων από την περαιτέρω διαδικασία.  
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Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι όλοι οι Προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά. 

Εξέτασε στη συνέχεια αν οι αιτήσεις ενδιαφέροντος των εταιριών συνοδευόμενες με την Οικονομική 
Προσφορά είναι συνταγμένες όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Οι αιτήσεις 
των δύο προσφερόντων "BIOSENSE/Ιατρικά μηχανήματα-αντιπροσωπείες ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ" και " 

GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ " ήταν σωστά συνταγμένες 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 BIOSENSE/Ιατρικά 

μηχανήματα-αντιπροσωπείες 

ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ 

GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. 

ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π.Α. 5.535,00€ 4.900,00€ 

 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η 
«Οικονομική Προσφορά» των δύο προσφερόντων κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του 
συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Επιπλέον, o προσφέροντας GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. 
ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ περιλαμβάνει επιπρόσθετο εξοπλισμό δωρεάν με την προμήθεια των αυτόματων 
φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας (κάρτες μνήμης), εξοπλισμός που είναι χρήσιμος για τη 
λειτουργία των  αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας. 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ 

2 BIOSENSE/Ιατρικά μηχανήματα-αντιπροσωπείες ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του τμήματος του έργου «Προμήθεια 
αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας του 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: 

• GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΟΕ  
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Επειδή υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 4.900,00€ (τέσσερις χιλιάδες 
εννιακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. 

Την 11/04/2014 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να 
υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Τρυφωνόπουλος Γιώργος Αναστόπουλος Δήμος  Δημητρακόπουλος Ιωάννης  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 
 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

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

ΕΡΓΟ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 4.900,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 

Ανάδοχος 

GEOSENSE / Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» 
 

Στο Άστρος, σήμερα την χχη Απριλίου 2014, ημέρα χχχχχχχ, 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. Τριπόλεως), καλούμενος 
στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 26432 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25-04-2013), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και  

B. Η εταιρεία GEOSENSE / Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε., που εδρεύει στην Άνω 
Τζουμαγιάς 36, ΤΚ 54453, Θεσσαλονίκη με Α.Φ.Μ. 999972028, Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον κ. Ράμναλη  Δημήτριο.  

 

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 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089. 

2. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 174046/29-11-2011 Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 
& Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και την εγγραφή 
του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089. 

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 με αριθμό 23/2014 απόφαση του 2ου/21-03-2014 πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 426/31-03-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας αυτόματων 
φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της 
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 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 από το ΕΤΠΑ. 
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6. Την με αριθμό 32/2014 απόφαση της 2ου/21-03-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά στη σύσταση της αρμόδιας 
Επιτροπής Ανάθεσης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 479/10-04-2014 Προσφορά της εταιρείας GEOSENSE / Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. 
ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε., για την Προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής 
πανίδας του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 4.900,00 € (με Φ.Π.Α.). 

8. Το υπ’ αριθμ. 485/11-04-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας 
αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας του Φορέα Διαχείρισης. 

9. Την με αριθμό χχ/2014 Απόφαση της 3ης συνεδρίασης (23-04-2014) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με 
την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής 
πανίδας του Φορέα Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία GEOSENSE. 

10.  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 η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την 
προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας του Υποέργου 1 
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης για 
την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ. 

 

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

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Φωτογραφική μηχανή ACORN LTL-5210MM  10 
2. Κάρτα μνήμης 16GB SD  10 
3. Φορτιστής για 1-4 ΑΑ,ΑΑΑ  5 
4. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου ΑΑ 1.2V 2600-2700mAh Ni-Mh 80 

 

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 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την 
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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 τμήματος  για την προμήθεια του έργου 
«Προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας» του Υποέργου 1 
«Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» από τον Ανάδοχο από τον 
Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00 €) 
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 «Προμήθεια αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής 
πανίδας» 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 η «Αναθέτουσα Αρχή»  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 «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού», που έχει τροποποιηθεί με την 
αριθ. πρωτ. οικ. 174046/29-11-2011 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης 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 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 
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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 της «Αναθέτουσας 
Αρχής». 

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 της «Αναθέτουσας Αρχής». 

4. Η «Αναθέτουσα Αρχή» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

5. Η «Αναθέτουσα Αρχή» 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 της 
«Αναθέτουσας Αρχής» εκτός της υλοποίησης του τμήματος του υποέργου 1 της πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-
2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

 

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.  
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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, η «Αναθέτουσα Αρχή» 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 στην «Αναθέτουσα Αρχή»  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.  
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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 στην «Αναθέτουσα Αρχή» 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 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

Ράμναλης Δημήτριος 
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Άστρος, 11/04/2014 
Αριθ. Πρωτ.: 493 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» 

 

Στο Άστρος σήμερα, 11/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Ανάθεσης, βάσει της υπ’ αριθ. 32/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με 
την αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης με 
απευθείας ανάθεση, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια επιπρόσθετου 
εξοπλισμού παρακολούθησης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της 
πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 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 Γεώργιο 
2. Μπόγλη Αργύριο 
3. Αρβανίτη Αδαμάντιο 
 

Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 442/01-04-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
Προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση 
και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 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 
επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά την υπ' αριθ. πρωτ. 442/01-04-2014 πρόσκληση, παρέλαβε μια (1) αίτηση  
ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: 
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Ενδιαφερόμενος Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

492/11-04-2014 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 20, ΤΚ 21 

200, ΑΡΓΟΣ 

2751061936 

 

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. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανάθεσης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντος 
περιλαμβάνει την προσφορά των τεχνικών προδιαγραφών του επιπρόσθετου εξοπλισμού 
παρακολούθησης 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: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα 
ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /  ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

- ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 492/11-04-2014 

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 μια προσφορά δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη 
που να επιφέρει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την περαιτέρω διαδικασία.  
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Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι ο Προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά. 

Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος του Προσφέροντος συνοδευόμενη με την 
Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Η 
αίτηση του Προσφέροντος ήταν σωστά 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 ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /  ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

με Φ.Π.Α. 

7.400,00€ 

 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 

1 ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

 

και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια επιπρόσθετου 
εξοπλισμού παρακολούθησης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», 
στην εταιρεία: 

 ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 

Επειδή υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά [Οικονομική Προσφορά: 7.400,00€ (Επτά χιλιάδες 
τετρακοσίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)]. 
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Την 11/04/2014 οι προαναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος συνήλθαμε προκειμένου να 
υπογράψουμε το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Μπόγλης Αργύριος  Αρβανίτης Αδαμάντιος  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

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

ΕΡΓΟ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 7.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 

Ανάδοχος 

ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ » 

 

Στο Άστρος, σήμερα την χχη Απριλίου 2014, ημέρα χχχχχχχ, 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. Τριπόλεως), καλούμενος 
στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 26432 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25-04-2013), από την κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, και  

B. Η εταιρεία “ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ”, 
που εδρεύει στο Άργος, Καποδιστρίου 20, ΤΚ. 45500, Άργος με Α.Φ.Μ. 045031973, Δ.Ο.Υ. 
ΑΡΓΟΥΣ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον κ. Κοσκινά Αθανάσιο του Σπυρίδων. 

 

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 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089. 

2. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 174046/29-11-2011 Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 
& Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και την εγγραφή 
του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089. 

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 με αριθμό 20/2014 απόφαση του 2ου/21-03-2014 πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 442/01-04-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας επιπρόσθετου 
εξοπλισμού παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 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 από το ΕΤΠΑ. 
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6. Την με αριθμό 32/2014 απόφαση της 2ου/21-03-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά στη σύσταση της αρμόδιας 
Επιτροπής Ανάθεσης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 492/11-04-2014 Προσφορά της εταιρείας ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
/ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, για την Προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού 
παρακολούθησης, συνολικού ποσού 7.400,00 € (με Φ.Π.Α.). 

8. Το υπ’ αριθμ. 493/11-04-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας 
επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης. 

9. Την με αριθμό χχ/2014 Απόφαση της 3ης συνεδρίασης (23-04-2014) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με 
την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης του 
Φορέα Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία “ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ”. 

10.  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 η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την 
προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την 
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους 
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ. 

 

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

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές   20 
Κυάλια 20 
Τρίποδο μηχανής με κεφάλι 1 
Φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR 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 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
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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 Διαχείρισης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια του έργου «Προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού 
παρακολούθησης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (7.400,00€) 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 «Προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης » του 
Υποέργου 1 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 η «Αναθέτουσα Αρχή» 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 «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού», που έχει τροποποιηθεί με την 
αριθ. πρωτ. οικ. 174046/29-11-2011 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης 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 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 
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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 της «Αναθέτουσας 
Αρχής». 

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 της «Αναθέτουσας Αρχής». 

4. Η «Αναθέτουσα Αρχή» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

5. Η «Αναθέτουσα Αρχή» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους 
όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι 
διαθέσιμες πιστώσεις. 

6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό της 
«Αναθέτουσας Αρχής» εκτός της υλοποίησης του τμήματος του υποέργου 1 της πράξης 
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-
2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

 

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.  
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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, η «Αναθέτουσα Αρχή» 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 στην «Αναθέτουσα Αρχή» 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.  
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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 της «Αναθέτουσας Αρχής» θα υποβληθεί ένα στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

Κοσκινάς Αθανάσιος 
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων 
δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία 
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«Παροχή Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην 
ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

A)Ανάλυση φυσικοχημικών παραμέτρων εσωτερικών υδάτων Περιοχής Απολύτου Προστασίας «Υγρότοπος 
Μουστού», σε τέσσερις (4) τοποθεσίες ανά τετράμηνο (συνολικά 16 αναλύσεις δειγμάτων). 

Β)Σύνταξη Μελέτης επί του έργου για την παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων 
δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού με τα παρακάτω περιεχόμενα: 

 Εισαγωγή: Θεσμικό πλαίσιο (Φορέας - αναθέτουσα αρχή), ανάδοχος, πηγή χρηματοδότησης. 
 Στόχος και αντικείμενο μελέτης (π.χ. η παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμός 

σημείων δειγματοληψίας) 

 Περιγραφή περιοχής μελέτης 
 Προγραμματισμός εργασιών πεδίου 
 Αποτελέσματα δειγματοληψιών-παρακολούθησης. 

 Πρόταση προγράμματος παρακολούθησης 
 Φωτογραφική τεκμηρίωση θέσεων δειγματοληψίας 
 Χάρτες 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αποδώσουν τα ενδιάμεσα (προσχέδια) και τα τελικά τους παραδοτέα μέσα στο 
διάστημα που θα ακολουθήσει την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/10/2015 και σε χρόνους που θα 
υποδειχθούν επακριβώς από τον φορέα διαχείρισης.  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με την προϋπόθεση πως η Ομάδα Έργου 
του υποψήφιου αναδόχου πληροί την ελάχιστη εμπειρία, όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 
ανακοίνωσης. 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού 
Πληροφορίες: Γεώργιος Τρυφωνόπουλος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 
Email:  gtryfon@fdparnonas.gr   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Άστρος, 2/5/2012 

Αρ. Πρωτ. 333 

Π Α
 Ρ

 Α
 Ρ

 Τ 
Η Μ

 Α



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 2 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι 7 Μαΐου 2014 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Γεωργίου 
Τρυφωνόπουλου). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές  
Είδος Υπηρεσίας Αναλυτικές προδιαγραφές 
Αναλύσεις σε κάθε 
δείγμα 

PH 
Έλεγχος Υπολειμματικού Χλωρίου 
Αγωγιμότητα 
Ολική Σκληρότητα 
Αλατότητα 
SAR 
SO4 
Ορθοφωσφορικά 
Φώσφορος 
NH4+ 
NO3- 
NO2- 
Fe 
K 
NA 
CA 
Mg 
CLPb 
 
Διευκρινήσεις: 
Τα δείγματα προς ανάλυση θα λαμβάνονται από εξειδικευμένο προσωπικό που θα ανατεθούν οι 
ανωτέρω αναλύσεις. Οι θέσεις δειγματοληψίας θα υποδειχτούν από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης.  
Για την αποτελεσματικότερη μέτρηση του ελεύθερου χλωρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
μετρήσεις στο πεδίο με χρήση εξειδικευμένου δειγματολήπτη. 
Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται τα έξοδα δοχείων δειγματοληψίας, ψυγείου 
μεταφοράς και όποιον επιπλέον απαραίτητων αναλωσίμων. 
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Μελέτη 
(περιεχόμενα) 

Εισαγωγή: Θεσμικό πλαίσιο (Φορέας - αναθέτουσα αρχή), ανάδοχος, πηγή χρηματοδότησης. 
Στόχος και αντικείμενο μελέτης  
Περιγραφή περιοχής μελέτης: 
Γεωγραφική θέση - υγρότοπος και οι ζώνες προστασίας, περιοχές Natura 2000. 
Ανθρωπογενές περιβάλλον – χρήσεις γης. 
Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, π.χ. κλιματολογικά, χλωρίδα-πανίδα, υδρολογικά, γεωλογικά 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων και από τον Φορέα). 
Πιέσεις-πηγές ρυπαντών –υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης (είτε από στοιχεία ή από 
βιβλιογραφία). 
Υφιστάμενη κατάσταση - στοιχεία ποιότητας υδάτων υγροτόπου (αν υπάρχουν δεδομένα από 
Φορέα από άλλες μελέτες-προγράμματα-βιβλιογραφία, θα μπουν στοιχεία και από το εγκεκριμένο 
Διαχειριστικό (2000/60/ΕΚ) για την κατάταξη ποιότητας κτλ.). 
Προγραμματισμός εργασιών πεδίου: 
Τύπος πρωτογενών δεδομένων δειγματοληψίας: περιγραφή των φυσικοχημικών παραμέτρων. 
Μεθοδολογία δειγματοληψίας: τύπος οργάνων-αιθητήρων αν χρησιμοποιηθούν και πρότυπα 
αναλύσεων για κάθε παράμετρο στο εργαστήριο. 
Αριθμός και χωροθέτηση σημείων δειγματοληψίας. 
Προγραμματισμός δειγματοληψίας (χρονοδιάγραμμα). 
Αποτελέσματα δειγματοληψιών-παρακολούθησης: 
Παρουσίαση μετρήσεων (πίνακες, γραφήματα, απλή στατιστική ανάλυση (μέσοι όροι κτλ.). 
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 
Πρόταση προγράμματος παρακολούθησης: 
Αριθμός και χωροθέτηση θέσεων δειγματοληψίας (π.χ. οι ίδιες ή αφαίρεση-συμπλήρωση). 
Επιλογή φυσικοχημικών παραμέτρων (π.χ. οι ίδιες ή αφαίρεση-συμπλήρωση) και ίσως 
επιπρόσθετα και βιολογικών στοιχείων (π.χ. φυτοπλανγκτόν, μακροασπόνδυλα, ιχθυοπανίδα). 
Βιβλιογραφία. 
Παράρτημα: 
Φωτογραφική τεκμηρίωση θέσεων δειγματοληψίας. 
Χάρτες: 
Περιοχή μελέτης με όρια υγροτόπου, Natura 2000 και ζωνών προστασίας. 
Θέσεων  δειγματοληψίας.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ελάχιστη εμπειρία Ομάδας Έργου 

 Αναλυτική Περιγραφή 
Ελάχιστη εμπειρία 
Ομάδας Έργου 

 Στην ομάδα θα μετέχουν επιστήμονες με αποδειγμένη πρότερη εμπειρία στα προαναφερόμενα 
είδη υπηρεσιών.  
Οι Αναλύσεις Φυσικοχημικών Παραμέτρων νερού θα πραγματοποιηθούν από 
ειδικά διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2005 και σύγχρονα εξοπλισμένο 
εργαστήριο σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΣΥ?. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 
4. Αποδεικτικά στοιχεία για την πρότερη εμπειρία του ενδιαφερόμενου. 
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[Στοιχεία προσφέροντα] 
 

Ημερομηνία, ………………. 

Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & 
καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού  με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα 
ειδών, ποσοτήτων και τιμών: 

Είδος 
προμήθειας 

Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές Προσφορά 
σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας 

ΣΥΝΟΛΟ 
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Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας 
Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε 02.01.01 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του 
Υγροτόπου Μουστού ΚΩΔ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ) 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Βιολόγος Προσ Διαχ.-Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ Πρόεδρος Επιτροπής 

Μπόγλης Αργύριος Δασολόγος Συντονιστής  

Αναστόπουλος Δήμος Μηχανικός Περιβάλλοντος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ Διαχ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ
Α) 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

Λυτρίβης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

Κωλέττης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ) 

Αναγνωστοπούλου Μαρία Βιολόγος Πρόεδρος ΔΣ  Πρόεδρος Επιτροπής 

Χρυσομάλλης Χρήστος Αρχιτέκτων Μηχανικός Μέλος ΔΣ  

Αναστασιάδη Αγνή Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ
Α) 

Αρβανίτης Αδαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ  

Δήμα Αγγελική  Οικονομολόγος/Λογίστρια Οικονομικών & Διοικητικών  

Μαχαίρας Παναγιώτης Δασολόγος Μέλος ΔΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Βιολόγος Προσ Διαχ.-Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ Συντονισμός ομάδας - Επίβλεψη παρακολούθησης έργου 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
Αναστόπουλος Δήμος Μηχανικός Περιβάλλοντος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ Διαχ  Ενημέρωση-επικοινωνία με Ανάδοχο, φορείς, προσωπικό 

Μπόγλης Αργύριος Δασολόγος Συντονιστής Υπεύθυνος υποδομών/εξοπλισμού παρακολούθησης 
έργου Π Α
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ) 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Βιολόγος Προσ Διαχ.-Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ Πρόεδρος Επιτροπής 

Μπόγλης Αργύριος Δασολόγος Συντονιστής  

Αναστόπουλος Δήμος Μηχανικός Περιβάλλοντος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ Διαχ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ
Α) 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

Λυτρίβης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

Κωλέττης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημάκου Φωτεινή Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    

    

ΣΥΝΤΑΞΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ 

Μπόγλης Αργύριος 
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Άστρος, 24/06/2014 

Αριθ. Πρωτ.:970  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

Σύμφωνα με την από 19/11/2012 Σύμβαση για την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών 

πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», την 

από 20/06/2014 παράδοση και την από 23/06/2014 τοποθέτηση τμήματος των Παραδοτέων του Σταδίου 2 σε 

επιλεγμένες θέσεις πλησίον του υγροτόπου Μουστού και της Μονής Μαλεβής, οι οποίες υποδείχθηκαν στον 

Ανάδοχο από το Φορέα Διαχείρισης, και μετά από ποιοτικό και ποσοτικό σχολαστικό έλεγχο των ειδών αυτών, 

τα οποία σύμφωνα με την Σύμβαση είναι τα ακόλουθα:  

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Πινακίδες επεξήγησης θέας συνολικού ύψους 1,80 μ. υπό μορφή αναλογίου. 

Η πινακίδα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία επικολλάται η επιφάνεια, στην οποία αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και 
ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 

Το μέγεθος της πινακίδας είναι 110 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 

Η επιφάνεια τοποθετήθηκε στη μία πλευρά 0,70 μ. και στην άλλη 1.10 μ. από το έδαφος. 

Οι oρθοστάτες είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους έγινε επί του εδάφους με εκσκαφή σε 
βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 

Οι ξύλινες επιγραφές φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης 

Τα ξύλινα τμήματα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα είναι πισσαρισμένα. 

Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων κατασκευάστηκε από εμποτισμένη πριστή 
ξυλεία καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 

Η πληροφορία δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού), πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, το οποίο παρέχει 
τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων και 
των περιπτώσεων βανδαλισμού. Είναι πλήρως στεγανή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει 
διαρροή νερού. 

15 
 

 

η Επιτροπή Παραλαβής, αφού διαπίστωσε ότι οι πινακίδες δεν παρουσιάζουν καμία απόκλιση από τις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, παραλαμβάνει τα Παραδοτέα στο σύνολό τους ποιοτικά και ποσοτικά. 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Γιάννης Αναστόπουλος Δήμος Φωτεινή Δημάκου 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΤΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 

 

Αριθμός συνεδρίασης: 6/2014 

Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 4 Ιουνίου ώρα 17:00 

Τόπος: Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Ιούνιο 2014 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Δ.Σ κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου ελέγχει τις παρουσίες 
των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού που έχουν ορισθεί σύμφωνα την αριθ.108/2013  
απ. της 4ης συνεδρίασης του Δ.Σ στις 19-12-2013 και τους καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας 
τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση της Επιτροπής ως εξής:  

 

Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης  για το Υποέργο 1, τους: 

1. κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2. Κο Χρήστο Χρυσομάλλη, ως μέλος της Επιτροπής. 
3. κ. Σωτηρίου Γεώργιο, μέλος της Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την Απόφαση του Δ.Σ με την 
οποία είχε αποφασισθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Η κα Αναγνωστοπούλου παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και συγκεκριμένα των: 

1. Αγνή Αναστασιάδη 

2. Δήμο Αναστόπουλο 

3. Διαμαντή Αρβανίτη 

4. Αγγελική Δήμα 

5. Φωτεινή Δημάκου 

6. Ιωάννη Δημητρακόπουλο 

7. Αγγελική Δημητρακοπούλου 

8. Γεώργιο Κωλέττη 

9. Γεώργιο Λυτρίβη 

10. Αργύριο Μπόγλη 

11. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 

12. Αικατερίνη Πανταζή 
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για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και 
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ με 
κωδικό 296761. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 
Η Επιτροπή  έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την  θετική εισήγηση της στο Δ.Σ του 
ΦΔ και μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραδοτέων, την έγκριση των εκθέσεων 
αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε υπαλλήλου για το μήνα Ιούνιο 2014 και οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. 

 

Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία και θα εισηγηθεί σχετικά στο 
Δ.Σ για τις δικές του ενέργειες.  

 

Τα Μέλη της Επιτροπής : 

 

1. κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 

 

2. κ Χρήστο Χρυσομάλλη, ως μέλος της Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 

 

3. κ. Μαχαίρας Παναγιώτης, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής  
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