ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (A/A ….-2021)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
(ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΡΓΟ: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η
περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: ……..,.. € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος
……………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ,
ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: …/…-….-2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»
αξίας …….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ……… € (με 24% Φ.Π.Α.)
Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, την …….. του μηνός …………., του έτους 2021, ημέρα ……………., οι κατωτέρω
συμβαλλόμενοι:
1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας» με έδρα το Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), νομίμως
εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 51922 (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004), 26432 (ΦΕΚ
185/ΥΟΔΔ/23-04-2013) και 44469 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/09-10-2014), από τον κ. Μήλιο Δημήτριο, Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
καλούμενος στο εξής Αναθέτουσα Αρχή και
2. ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………….., που εδρεύει ……………., με ΑΦΜ ……………..(Δ.Ο.Υ.
……….), ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από ………………, …………….,
αφού έλαβαν υπόψη:
i)

τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού
για την απευθείας ανάθεση,
ii) τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/27.12.2004), όπως ισχύει.
iii) 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.
iv) 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.
v) την υπ’ αριθμ. 44469/24.9.2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/9.10.2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23.4.2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25.4.2013) απόφαση του
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vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)

xii)
xiii)
xiv)
xv)

xvi)

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, και τις αποφάσεις
126/23.10.2014 και 8.5/29.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου ανατίθενται αρμοδιότητες
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεών του, όπως ισχύει.
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.
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.
την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.
τη 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 κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων,
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»,
την με αριθμό 1.23/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας και η διαδικασία απευθείας ανάθεσης αυτών.
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 Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής,
και την με αριθμό 1.21/2021 Απόφαση της 1ης/28-01-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για την εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών
και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου λόγω λήξης της θητείας τους.
Την υπ’ αριθμ. 354/6-4-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης προς
υποβολή Προσφορών.
την υπ’ αριθμ. …/…-…-2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου …
την υπ΄αριθμ. … /…-…-2021 Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της σύμβασης
Προμήθειας «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού» στον Ανάδοχο ……...
το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 0011021049 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ) 2014-2020, από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 082/1,
το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας
απευθείας ανάθεσης,
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συμφωνούν και συναποδέχονται ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει
στον δεύτερο (Ανάδοχο) την προμήθεια (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «Ηλεκτρονικός
εξοπλισμός».
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1. Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/…-…-2021 Προσφορά του Αναδόχου.
2. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα
1.

Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από
την υπογραφή της παρούσας (ήτοι, μέχρι την ………….).

2.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής,
ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει
η παραταθείσα -κατά τα ανωτέρω- διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου
1.

Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί
της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των …….. ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)

………
………
………
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2.

Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης της
σύμβασης.

3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι
προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα
εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα
με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

4.

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 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.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας, το έργο που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.
Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με
τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7
Παράδοση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 8
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Για όποιο θέμα δε ρυθμίζεται
ειδικά από την παρούσα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική
περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205Α του ν.
4412/2016.
Άρθρο 9
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και
υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ

……………..

……………..
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