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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ 3.2 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΦΔΛΠΙ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» 

ΤΟΥ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5033028. 



Σελίδα 2 από 10 
 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ 3.2 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔΛΠΙ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΟΥ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5033028. 
 

Στο Πέραμα Ιωαννίνων σήμερα, την …… του μηνός ………………, του έτους 2020, ημέρα ………………………, οι 
ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

A. το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» που εδρεύει στο 
Πέραμα Ιωάννινων (4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45) με Α.Φ.Μ. 
999702317 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), νομίμως εκπροσωπούμενο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 απόφαση (ΦΕΚ 6/ΥΟΔΔ/09-01-19), από τον κ. Φίλιππο Α. Φίλιο, πρόεδρο του 
ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, που θα ονομάζεται στο εξής Αναθέτουσα 
Αρχή, και 

B. ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ……………….….., που εδρεύει ………………… με ΑΦΜ …………….., το 
οποίο θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από ………………, ……………., 
ενεργώντας για τον ίδιο και για λογαριασμό του «…………………», 

λαμβάνοντας 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 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 Ν. 
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) και ισχύει, 

iii) Την υπ’ αριθμ.137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) υπουργική απόφαση σε αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”», 

iv) Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων , 

v) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαση «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» όπως ισχύει,  

vi) Την υπ’ αριθμ. 51724/20.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1879) υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμού για την 
εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του 
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Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.», 

vii) Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφασης 8493) απόφαση ένταξης 
της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5033228 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,  

viii) Την με αριθμ. 2889 Απόφαση (αριθμ. Πρωτ. 132267/19.12.2019) του ΥΠΑΝΕ/ΓΓΔΕ-
ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 275/1 του έργου «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων», με κωδικό έργου 2019ΣΕ27510137 (ΑΔΑ: Ω85Ζ46ΜΤΛΡ-ΛΜΗ), 

ix) Το με κωδ. ΑΔΑΜ ……………………Πρωτογενές Αίτημα και το …………….. Εγκεκριμένο Αίτημα που 
αφορούν στην πρόθεση του Φορέα να προβεί στην συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών 

x) Την Α.Α.Υ. ……/...-…-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ………………………..) 

xi) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……/…-…-2020 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. : 
……………………) 

xii) Τη με αριθμ. πρωτ. ………………. απόφαση του ………………., με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση της 
εκπόνησης του ανωτέρω έργου στο ……………, 

xiii) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

συμφωνούν και συναποδέχονται ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει 
στον δεύτερο (Ανάδοχο) την υπηρεσία (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «ΠΕ 3.2 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔΛΠΙ».  

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

1. Η υπηρεσία που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της 
παρουσίας, την καταγραφή, την εποπτεία και την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των σπανίων 
και απειλουμένων ειδών της ορνιθοπανίδας και ιδιαιτέρως των ειδών των προστατευόμενων 
περιοχών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης. Θα συνδράμει και θα 
υποστηρίξει το επιστημονικό πεδίο των στελεχών του Φ.Δ.Λ.Π.Ι. στην υλοποίηση των επί μέρους 
εργασιών των δράσεων παρακολούθησης ειδών ορνιθοπανίδας, όπως ενδεικτικά, συλλογή 
πληροφοριών και δεδομένων πεδίου, αξιολόγηση των δεδομένων, συμπληρωμένα πρωτόκολλα και 
εκθέσεις αναφοράς, κ.ά., υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των στελεχών του Φ.Δ.. Στα είδη στόχους 
συμπεριλαμβάνονται απειλούμενα είδη (κατηγορίας VU,EN,CR) σύμφωνα με την IUCN και το Ελληνικό 
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Κόκκινο Βιβλίο, είδη που ανήκουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και είδη 
ορνιθοπανίδας των οποίων τα κατάλληλα ενδιαιτήματα καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό στις 
περιοχές μελέτης και η συλλογή δεδομένων για αυτά κρίνεται σημαντική.  

Η Το εν λόγω του Πακέτο Εργασίας 3.2 δύναται να συνδράμει και να συνεπικουρήσει την 
προγραμματιζόμενη δράση, Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος και σύνταξης της 6ετούς εθνικής έκθεσης, που προτίθεται να υλοποιήσει η Διεύθυνση 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

Εν όψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι το εν λόγω ΠΕ 3.2.σε καμία περίπτωση δεν επικαλύπτει 
την προγραμματιζόμενη δράση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρά 
μόνο ως στόχο έχει την τροφοδότηση με δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών, λειτουργώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο συνεπικουρικά. 

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την υπηρεσία αυτή και δεσμεύεται κατά την 
εκπόνησή της να εφαρμόσει όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνική Περιγραφή – Παραδοτέα 
της υπ’ αριθ. …… /…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φ.Δ.Λ.Π.Ι. . 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει εις …….πλούν και σε ψηφιακή μορφή τα παραδοτέα του έργου. 

4. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (……………) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι 
προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή, την αλλαγή της 
έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της 
Αναθέτουσας Αρχής στην προηγούμενη έδρα. 

6. Η παρούσα σύμβαση ανάθεσης αποτελεί ένα από τα τεύχη της σύμβασης για την εκπόνηση της ως 
άνω υπηρεσίας, τα οποία αναλυτικά και κατά τη σειρά ισχύος τους είναι τα εξής: 

I. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης. 

II. Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 

III. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

IV. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 2 
Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα 

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών από την υπογραφή της παρούσας.  

Το έργο διαιρείται σε τρεις φάσεις όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι: Τεχνική 
Περιγραφή – Παραδοτέα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 

Α’ ΦΑΣΗ: Διάρκεια 8 μήνες, Β’ ΦΑΣΗ: Διάρκεια 11 μήνες, Γ’ ΦΑΣΗ: Διάρκεια 5 μήνες. 

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλλει 
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επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του έργου, αναλόγως με τις απαιτήσεις. Το 
χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του Αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων των 
επιμέρους ενεργειών και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. 

3. 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 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία 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. 
4412/16. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, να ορίσει ως επόπτη υπάλληλό της, με αρμοδιότητα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 216 του ν.4412/16 και ιδίως τη διαρκή παρακολούθηση του Αναδόχου στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του και τη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, τον έλεγχο της πληρότητας και την παραλαβή των παραδοτέων.  

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη, η υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να 
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Άρθρο 4 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

1. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρος και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

2. 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. 

Άρθρο 5 
Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου 
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1. Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος  ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της 
αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των ……………. Ευρώ, θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, και αναλύεται ως ακολούθως: 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
Φ.Π.Α. 24%  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)  

2. Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται τμηματικά κατά τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος «9. Τρόπος πληρωμής» με την παραλαβή και έλεγχο των παραδοτέων του 
έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής και την έγκριση από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

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 τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής που αφορά στο συμβατικό 
αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

4. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 2014-
2020, στα πλαίσια της αριθ. 11404/16-12-2019 (ΑΔΑ: 9ΙΦΠ46ΜΤΛΡ-7ΚΟ) Απόφασης Ένταξης της 
Πράξης «Επιχορήγηση Του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων» με Κωδ.ΣΑ 2019ΣΕ27510137 για την υλοποίηση 
του Υποέργου 1 «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας». 

5. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η 
Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής 
δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Εργοδότη 

1. Η υπηρεσία θα παράσχει στον Ανάδοχο τις προδιαγραφές του έργου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στο τεύχος τεχνικών δεδομένων της οικείας διακήρυξης και θα τον υποστηρίξει στη διαδικασία 
αναζήτησης των αναγκαίων για την εκτέλεση της σύμβασης στοιχείων και πληροφοριών που είναι 
στην κατοχή άλλων φορέων. 

2. Η υπηρεσία θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε 
αναγκαία πληροφορία για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου του. 

3. Τα παραδοτέα ανήκουν, μετά την παραλαβή τους, στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
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Αρχής, η οποία μπορεί να τα χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση του Αναδόχου. 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου 

1. 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. 

2. 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. 

3. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα του παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά και 
μόνο για τις ανάγκες του έργου. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως και μετά 
τη λήξη της η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αμοιβή, η παραχώρηση ή 
η χρησιμοποίηση για άλλο έργο ή η δημοσίευσή τους σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. 

4. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο 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. 

5. 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. 

6. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο (και τους 
προστεθέντες του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στον χρόνο που προβλέπεται στον 
νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής και είναι μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής για τη λειτουργία της επιχείρησής 
του, σύμφωνα με τον νόμο, αποκλειομένης κάθε σχετικής ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει ακριβόχρονα και προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εκτελεσθείσες εργασίες με βάση το τίμημα που 
συμφωνείται στην παρούσα, που θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης, χωρίς να 
δύναται να μεταβληθεί. 

10. Στο συμφωνηθέν τίμημα περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου, οι οποιοιδήποτε φόροι και 
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κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την εκτέλεση της σύμβασης. 

11. Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει με δαπάνη του σε όλες τις συσκέψεις ή συγκεντρώσεις, στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή αλλού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος συμφωνητικού, καθώς και στις διαδικασίες δημοσιοποίησης των εργασιών τα σύμβασης, 
εφόσον καλείται από την υπηρεσία που διοικεί το έργο. 

12. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των τελικών παραδοτέων με την 
ολοκλήρωση του έργου, με τον τρόπο που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι Τεχνική 
Περιγραφή – Παραδοτέα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα παραδοτέα θα παραδοθούν 
τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

Άρθρο 8 
Υποχρέωση εχεμύθειας 

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα 
ανακαλύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενο με 
αυτόν πρόσωπο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό της έχει παρασχεθεί κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης 
αυτής. 

Άρθρο 9 
Παραδοτέα 

1. Τα παραδοτέα των τριών φάσεων και οι ειδικές προδιαγραφές τους ορίζονται και περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι: Τεχνική Περιγραφή – Παραδοτέα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την 
εγκρίση της κάθε φάσης, τις παραλαβές και τις διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου ακολουθούνται 
τα όσα ορίζονται στα άρθρα 219 και 221 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10 
Ανωτέρα Βία 

2. Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, ως 
τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και  τα οποία 
αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης 
επιμέλειας. 

3. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όμως να ενημερώσει εγγράφως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών αφότου εκδηλωθούν τα περιστατικά που 
την συνιστούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 
απαντήσει εντός 10 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 
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πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

4. Η επέλευση γεγονότων ανωτέρας βίας θα παρατείνει αυτόματα την σύμβαση για όσο χρόνο διαρκεί 
με ανώτατο όριο παράτασης σε εξήντα (60) μέρες. Εφόσον η διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας 
υπερβεί τις εξήντα (60) μέρες, η σύμβαση λύεται αζήμια και για τα δύο μέρη. 

Άρθρο 11 
Εκχώρηση Σύμβασης – Δικαιωμάτων 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας), χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της παρούσας Σύμβασης 
θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. 

Άρθρο 12 
Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά την προς 
τούτο όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και 
υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της, 

ii. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής, 

iii. σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 1 α, β ή γ του Ν. 4412/2016. 

2. 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. 

Άρθρο 13 
Εκτέλεση – Ολοκλήρωση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

i. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα Άρθρα 1 & 2. 
ii. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 
iii. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
iv. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

2. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16, από 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
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την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Άρθρο 14 
Επίλυση Διαφορών 

1. 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 15 
Εφαρμοστέο Δίκαιο– Γλώσσα επικοινωνίας  

2. Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και 
γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο 
κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

Άρθρο 16 
Ακροτελεύτιο 

1. Για όσα θέματα δεν καλύπτονται στην παρούσα σύμβαση ανάθεσης εφαρμόζονται τα λοιπά, κατά 
περίπτωση και σειρά ισχύος, τεύχη της σύμβασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης, καθώς 
και οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/16. 

2. Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και 
υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα. 

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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