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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. 530/28-05-2020 Διακήρυξης διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΧΖΤ46Μ9Θ5-906, ΑΔΑΜ: 20PROC006779290) και κατακύρωση της
σύμβασης για την προμήθεια «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσηςευαισθητοποίησης».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
4. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ69/Α/02-07-2015) και ισχύει.
5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ 1925/Β/27-12-2004), όπως ισχύει.
6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ 1926/Β/27-12-2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1780/Β/12-11-2010), και ιδίως
την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει.
7. 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), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 44469/24-09-2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/09-10-2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23-04-2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25-04-2013) απόφαση του
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Μήλιος Δημήτριος του Αθανασίου, όπως ισχύει.
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9. Το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2016, το
άρθρο 16 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 48 του N. 4508/2017 και το άρθρο 11 του Ν.4519/2018 δυνάμει
των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Την με αριθμό 126/2014 Απόφαση της 8ης/23-10-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που αφορά στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ισχύει.
11. Την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.
12. Η με αριθμ. πρωτ. 3002/11-09-2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πράξης «Υποστήριξη δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος
Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011021049), στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»,
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5:
«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικόοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι,
γεφύρια)»,
13. Την με αριθμό 1.22/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η Επιτροπή Ενστάσεων και η Επιτροπή Παρακολούθησης &
Παραλαβής.
14. Την με αριθμό 1.25/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Φορέα Διαχείρισης να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού,
καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την διενέργεια και ολοκλήρωση του
Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1208/13-05-2020 Προέγκριση Προέγκριση διακήρυξης της προμήθειας
«Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης
Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασιάς στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο19.2, Υποδράση 19.2.4.5, ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0011021049, από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ9ΙΘ7Λ1-166).
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 530/28-05-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
προμήθειας «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα
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17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ
0011021049 και ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1 (ΑΔΑΜ: 20PROC006779290).
Το από 11-06-2020 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού,
Το από 18-06-2020 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και τελικής αξιολόγησης της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθμ. 642/19-06-2020 απόφαση, σύμφωνα με την οποία επικυρώθηκαν τα Πρακτικά Ι και ΙΙ
σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά» από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και
αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος.
Την υπ’ αριθμ. 643/19-06-2020 επιστολή διαβίβασης Απόφασης επικύρωσης Πρακτικών Ι και ΙΙ της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού προς τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν
προσφορά.
Την υπ’ αριθμ. 644/19-06-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου προς
την εταιρεία «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ».
Την υπ’ αριθμ. 758/09-07-2020 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εταιρείας
«ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ».
Το από 10-07-2020 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, με το
οποίο η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. πρωτ. 530/28-052020 (ΑΔΑ: ΩΧΖΤ46Μ9Θ5-906, ΑΔΑΜ: 20PROC006779290) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα «…την κατακύρωση της Σύμβασης «Παραγωγή και σχεδίαση
ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Την έγκριση του από 10-07-2020 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού των προσφορών της με αρ. πρωτ. 530/28-052020 (ΑΔΑ: ΩΧΖΤ46Μ9Θ5-906, ΑΔΑΜ: 20PROC006779290) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την Προμήθεια «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης».

2.

Την κατακύρωση της σύμβασης για την παροχή της Προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή και σχεδίαση
ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης», στην εταιρεία ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ» (ΑΦΜ: 800908524, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, που εδρεύει
στον Άγιο Ιωάννη, ΤΚ 22 200, Κιάτο, τηλ. 27420-29333 και την ανακήρυξή της ως οριστικού Αναδόχου,
έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος ύψους ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ
73.160,00€ (καθαρή αξία: 59.000,00€ και Φ.Π.Α. 24%: 14.160,00€) και διάρκεια που ορίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της έως την 31η Σεπτεμβρίου 2022 (παρ. 6.2. της διακήρυξης).

3.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή/ εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, προωθητικών υλικών
δημοσιότητας, εκδόσεις μελετών και ερευνητικών υλικών και ειδικών εκδόσεων.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
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Οδηγός Πεταλούδων με τίτλο «Οι πεταλούδες στον Πάρνωνα»

Περιγραφή αντικειμένου: Η έκδοση του Οδηγού πεταλούδων θα έχει ως στόχο την ενημέρωσηευαισθητοποίηση των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής για τον πλούτο της πανίδας των
πεταλούδων της περιοχής του Πάρνωνα.
•

Οδηγός με τίτλο «Απόθεμα Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα. Πολιτισμός και
φυσική κληρονομιά»

Περιγραφή αντικειμένου: Ο οδηγός θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες στον αναγνώστη προκειμένου
να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα για την περιοχή του αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα –
Κάβου Μαλέα, τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή και τα ειδικά
χαρακτηριστικά τους καθώς και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και ασκούνται στις περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000 και την περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας.
•

Χάρτης για την «Περιοχή Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα»

Περιγραφή αντικειμένου: Χάρτης της περιοχής Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα.
Ο χάρτης, παράλληλα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό, αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως η ιστορία, η φύση και ο πολιτισμός.
•

Εγχειρίδιο παρουσίασης οικοτόπων/οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών για την
«Περιοχή Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα»

Περιγραφή αντικειμένου: Το ενημερωτικό εγχειρίδιο αφορά στην ενημέρωση των κατοίκων για την
περιοχή, για τα κύρια είδη οικοτόπων και τα προστατευόμενα είδη. Σκοπός του είναι η σωστή ενημέρωση
πάνω σε θέματα βιοποικιλότητας. Επιπλέον, θα περιέχει μια γενική παρουσίαση της περιοχής, των
προστατευτέων αντικειμένων αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία της.
•

Πεντάπτυχο Φυλλάδιο Περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα
«Το φυσικό περιβάλλον του Αποθέματος Βιόσφαιρας».

Περιγραφή αντικειμένου: Σκοπός του φυλλαδίου είναι η γενική ενημέρωση σχετικά με την περιοχή του
Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα, με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον.
•

Πεντάπτυχο Φυλλάδιο Περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα
«Η πολιτιστική κληρονομιά του Αποθέματος Βιόσφαιρας».

Περιγραφή αντικειμένου: Σκοπός του φυλλαδίου είναι η γενική ενημέρωση σχετικά με την περιοχή του
Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα, με έμφαση στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 22000000-0: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα και 22100000-0: Τυπωμένα βιβλία,
διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα»
η οποία έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για

4
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6ΗΡ846Μ9Θ5-ΘΞΗ

20AWRD007013438
2020-07-13
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου
και Μονεμβασίας

τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες &
Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων,
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)», με βάση την με αρ. πρωτ.
3002/11-09-2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049.
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ) 2014-2020, από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 082/1).
4.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
-

-

-

Εξόφληση του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο κόστος υλοποίησης του πρώτου,
δεύτερου και τρίτου Παραδοτέου (Π1, Π2 και Π3), με την ολοκλήρωση και παραλαβή των
παραδοτέων, Π1, Π2 και Π3, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι – Μέρος Α της διακήρυξης.
Το κόστος σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται σε 29.760,00 € (με
Φ.Π.Α.).
Εξόφληση του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο κόστος υλοποίησης του τέταρτου και
πέμπτου Παραδοτέου (Π4 και Π5), με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων, Π4 και
Π5, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι – Μέρος Α της διακήρυξης. Το κόστος σύμφωνα με
την οικονομική προσφορά του Αναδόχου ανέρχεται σε 19.840,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εξόφληση του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο κόστος υλοποίησης του έκτου
Παραδοτέου (Π6), με την ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου, Π6, όπως περιγράφεται
στο Παράρτημα Ι – Μέρος Α της διακήρυξης. Το κόστος σύμφωνα με την οικονομική προσφορά
του Αναδόχου ανέρχεται σε 23.560,00 € (με Φ.Π.Α.).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος θα καταβληθεί στον Ανάδοχο χωρίς ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής
απευθείας από την ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης CLLD/LEADER) με
πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού (παρ. 9 του άρθρου 5 της Σύμβασης μεταξύ της ΟΤΔ και της
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Αναθέτουσας Αρχής). Μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας τη σχετική απόδειξη είσπραξης ώστε να
ενημερωθεί σχετικά η ΟΤΔ.
5.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με
την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άλλος
προσφέρων που να έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, και συνεπώς
δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στη δεύτερη και τρίτη υποπαράγραφο της παρ. 3.3
της Διακήρυξης.

6.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προσκαλέσει τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού
που έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ 2.950,00€.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το πέρας του
συμβατικού χρόνου παραλαβής της προμήθειας.
Η πρόσκληση θα αποσταλεί κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης από
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

7.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.

Για τον Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μήλιος Δημήτριος
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