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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

 

 

(Αρ. Πρωτ.: 0000/XX-XX-2019) 

 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα την ...................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός ο Φορέας Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, που εδρεύει στο 4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, 
45445, Ιωάννινα, ΑΦΜ 090163356, ΔΟΥ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φίλλιπο Α. Φίλιο , 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αφετέρου η εταιρεία .........................................................................................., που εδρεύει στ 
…………………….., 

οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ ......................... και εκπροσωπείται νόμιμα 
από 

............................................. (εφεξής καλούμενος Ανάδοχος) 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

Η Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων προκήρυξε τη διεξαγωγή Συνοπτικού Διαγωνισμού 
με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει 
βάσει ποιοτικών κριτηρίων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7) (Αρ. Πρωτ. 603/26-06-2019) για την 
ανάθεση με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ 
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Νίτα υπάλληλο 
του Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος 
Ιωαννιτών.  

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Συνεδρίαση - Αριθμός : ………/…….2019, θέμα …, ΑΔΑ: ……………….), το 
σύνολο της ανάθεσης κατακυρώθηκε στην ως άνω εταιρία έναντι του ποσού των 24.193.55€ χωρίς ΦΠΑ 
(30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα 
«Αναθέτουσα Αρχή», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Ανάδοχος», 
την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
της Διακήρυξης και την υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου με τους ακόλουθους όρους: 

http://www.lakepamvotis.gr/
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1. Ο Ανάδοχος πρόκειται να παρέχει τις υπηρεσίες στο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες και εντολές του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Τυχόν έξοδα μεταφοράς 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

2. Η Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας και αναλαμβάνει 
την εκτελέσει των υπηρεσιών εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
οδηγίες και εντολές του Επιστημονικά Υπεύθυνου και όσο αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την ως άνω υπηρεσία έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
χιλιάδων Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή 
του, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου. Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται 
τμηματικά ανά φάση ως εξής: 

 20% της αξίας του έργου με την ολοκλήρωση και παράδοση της Α’ φάσης 

 40% της αξίας του έργου με την ολοκλήρωση και παράδοση της Β’ φάσης 

 40% της αξία του έργου με την ολοκλήρωση και παράδοση της Γ’ φάσης 

Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο στο έργο, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, από την Επιτροπή Παραλαβής του 
Έργου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Επιστημονικά Υπεύθυνου. 

4. Ο ανάδοχος παρέδωσε την υπ’ αριθμ …………………..…………….……. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, που εκδόθηκε από την Τράπεζα ……………………………………..…….…….. ποσού 
……….…………… € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας  χωρίς 
ΦΠΑ, με διάρκεια 3 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. 

5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

 Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

 H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το 
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

 H προβλεπόμενη κράτηση η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

6. Ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

7. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να προκύψει 
σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων. 

http://www.lakepamvotis.gr/
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8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης  αναρτώνται 
υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» καθώς και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 
4013/2011 όπως ισχύει. 

9. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο 

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

Για την εταιρεία 

«……………………………………………» 

 (σφραγίδα, υπογραφή) 

 

Φίλλιπας Α. Φίλιος 

 

………………………………… 
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