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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών με 

Aντικείμενο: «Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα 

Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» 

(διαδικασία του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016,  

όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 50 του Ν. 4782/2021) 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού 

Έχοντας υπόψη: 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• το ν. 4782/2021 (Α΄36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” και συγκεκριμένα τις 

διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 3, περ. α’,  

• το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

Καλάβρυτα Αχαΐας, 25001 
Τηλ: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 
Email: fdxb@otenet.gr  
Πληροφορίες: Ελένη Κουμούτσου 

 Συντονίστρια Έργου/Περιβαλλοντολόγος 

MSc. 

Καλάβρυτα, 27-07-2021 
                       Αρ. Πρωτ.: 668  

 
 

ΠΡΟΣ:   
ΤΣΑΚΟ ΣΩΚΡΑΤΗ 

-SOCRATISTSACOS ARCHITECTURE-  
ΤΚ 26442 Πάτρα 

socratistsacos@gmail.com 
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• το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις”, 

• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

• την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

• 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,  

• το Ν. 3044/2002 περί ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

με τον υπ’ αριθ. Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25/20-02-2018), 

• το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 43 παρ. 2 αυτού, 

• την υπ’ αριθ.451/26-01-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 47/11-02-2010)  με την οποία ορίστηκε 

Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Ιατρού Γρηγόριος του Αντωνίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
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• 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 υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60413/1578/2/7/2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 

Χελμού-Βουραϊκού» (ΦΕΚ 2824/Β’/5-7-2019), 

• τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα οικ. έτους 2021 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/29-12-2020 

Υ.Α. (ΦΕΚ Β  ́5951/31-12-2020), 

• την αρ. πρωτ. 756/15-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ8Μ7Λ6-ΥΡΕ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του 

Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών 

ευθύνης του» με Κωδικό ΟΠΣ 5075953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 

• την με αριθ. 34501/23-3-2021 (ΑΔΑ 6ΞΣ846ΜΤΛΡ-ΒΟΡ) Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

περί ένταξης στο ΠΔΕ 2021 της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-

Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με ενάριθμο 

2021ΕΠ00110009 και MIS 5075953 στο Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ», 

• την με αρ. πρωτ. 8/08-04-2021 Απόφαση της 6ης/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Χελμού-Βουραϊκού, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) 

του Υποέργου (Α/Α) «Δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του 

Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκου» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» 

(ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: 6Ζ8Μ7Λ6-ΥΡΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5075953,  

• την με αριθμό 4/10-05-2021 Απόφαση της 9ης/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Χελμού-Βουραϊκού σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και η 

διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

• την με αριθμό 6/10-02-2020 Απόφαση της 3ης/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Χελμού-Βουραϊκού σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών 

Διαγωνισμών/Διαδικασιών απευθείας Αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Πράξης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069200, καθώς και η 

Επιτροπή Παρακολούθησης των παραδοτέων/παραλαβής  προμηθειών, 

• τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού», 

• την υπ’ αρ. πρωτ. 738/16.10.2020 Απόφαση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης «Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους λειτουργίας  

των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού», 
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• την υπ’ αρ. πρωτ. 851/17.11.2020 Απόφαση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης «Πλάνο εργασιών 

του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού…». 

• την καλή εκτέλεση έργων εκ μέρους του Τσάκου Σωκράτη (SOCRATISTSACOS ARCHITECTURE) σε 

προηγούμενες αναθέσεις του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, την επάρκειά του και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

 
Σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο 
«Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Χελμού-Βουραϊκού». 
Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση έως και την Τετάρτη 04  Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Υπηρεσίας  

Είδος Σύμβασης  Σύμβαση Υπηρεσίας 

Χρονική διάρκεια 
υλοποίησης 

Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  
 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
19.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 04/08/2021 Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 13:00 μμ 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, Τ.Κ. 25001, από την 
αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

CPV 92520000-2 Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες 

Χρηματοδότηση: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 
2021ΕΠ00110009 

Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Π.Δ.Ε. ΣΑEΠ 001/1 
Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ00110009 

Διάρκεια ισχύος 
προσφορών 

Τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών. 

Κρατήσεις Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 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. 

Πληροφορίες: Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού 
Καλάβρυτα Αχαΐας, Τ.Κ. 25001 

https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/72212224-5
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1. Δικαίωμα συμμετοχής  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός  

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους 

λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

του Ν. 4782/2021.  

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
ο Προσφέρον απαιτείται να διαθέτει τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα:  

-Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (Αρχιτέκτονα ή/και Πολιτικό 
Μηχανικό).  

Ο Προσφέρων για την εκπόνηση του Έργου θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς το σύνολο των αντικειμένων: 

α) της μελέτης και δημιουργίας υποδομών ενημέρωσης (π.χ. μουσείων, κέντρων πληροφόρησης) σχετικών 
με τη φύση, 

β) του σχεδιασμού μουσείων και εκθεσιακών χώρων, κέντρων πληροφόρησης σχετικών με τη φύση, 

γ) του σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τη φύση και τις 
προστατευόμενες περιοχές, 

δ) θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών, 

ε) θεμάτων χλωρίδας, βλάστησης και πανίδας, 

στ) θεμάτων γεωπάρκων.  

 

3. Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου της Πρόσκλησης  

Κύριος ρόλος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να λειτουργεί σαν κεντρικό σημείο αναφοράς για την 
ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου και Γεωπάρκου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και την προσέλκυση 
επισκεπτών. Ο σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης είναι η δημιουργία ενός δίαυλου 
επικοινωνίας για την άμεση και πλήρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, επισκεπτών και 
των χρηστών του Εθνικού Πάρκου. Το υφιστάμενο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης διαθέτει 
ανεπαρκείς υποδομές τόσο μουσειολογικά όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού. Η υφιστάμενη οργάνωση του 
εκθεσιακού χώρου κρίνεται ακατάλληλη να ανταποκριθεί, τόσο στη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος το 
οποίο πραγματεύεται, όσο και στις ανάγκες του υφιστάμενου αλλά και του δυνητικού κοινού της. Στόχος 

mailto:fdxb@otenet.gr
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του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εκθεσιακού χώρου είναι η ανανέωση των μέσων και του τρόπου 
έκθεσης, αλλά και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με νέα στοιχεία, με σκοπό την ανάδειξη του Κέντρου 
Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού σε μια σύγχρονη, δυναμική και βιώσιμη 
υποδομή, οργανωμένη βάσει των σύγχρονων εκθεσιακών πρακτικών. Πρόκειται για παροχή υπηρεσίας με 
τη μουσειολογική πρόταση, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της έκθεσης του Κέντρου 
Πληροφόρησης, τη λειτουργική οργάνωση του κτιρίου, μουσειογραφική περιγραφή εκθεσιακού χώρου, 
γενική διάταξη εκθεμάτων, τεχνική περιγραφή εκθεμάτων–προδιαγραφές, χρονοδιάγραμμα δημιουργίας 
και τοποθέτησης εκθεμάτων και αναλυτικό προϋπολογισμό δημιουργίας της νέας έκθεσης. Πιο αναλυτικά, 
με το συγκεκριμένο παραδοτέο, θα ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει τα εξής:   

o Αυτοψία (αποτύπωση) του χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης. Ανάλυση και αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης και του διαθέσιμου εκθεσιακού υλικού. 

o Επαναπροσδιορισμός των σκοπών του Κέντρου Πληροφόρησης στη νέα εποχή και τρόποι 
επίτευξης. 

o Σχέδια επίλυσης των χώρων του Κέντρου Πληροφόρησης. Παράδοση κατόψεων, όψεων 
και τομών όπου θα παρουσιάζονται η διαρρύθμιση του χώρου με τα προγράμματα 
χρήσης, σχηματικά προοπτικά, καθώς και όποιο άλλο σχέδιο κριθεί απαραίτητο.  

o Κεντρική Μουσειογραφική ιδέα που θα αφορά τη γενική διάταξη του εκθεσιακού χώρου 
(θεματικές ζώνες). 

o Σχέδια και μελέτη εφαρμογής των εγκαταστάσεων, των κατασκευών και των εκθεσιακών 
μέσων που θα εφαρμοσθούν στο Κέντρο Πληροφόρησης και αναλυτικές προδιαγραφές.  

o Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων εκθεμάτων και των μέσων που θα δημιουργηθούν. 
o Αναλυτικός προϋπολογισμός αναβάθμισης του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου 

Πληροφόρησης (που αποτελεί αντικείμενο του Υποέργου 2 «Αναβάθμιση και 
εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Χελμού-
Βουραϊκού» της Πράξης). 

o Χρονοδιάγραμμα δημιουργίας και εγκατάστασης του εκθεσιακού υλικού και του λοιπού 
εξοπλισμού (που αποτελεί αντικείμενο του Υποέργου 2 «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός 
του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Χελμού-Βουραϊκού» της 
Πράξης). 
 

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούνται, δίδονται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης. 

Το Κέντρο πληροφόρησης λειτουργεί και στεγάζεται στον 1ο όροφο της Έδρας του Φορέα Διαχείρισης και 

αποτελείται από δύο αίθουσες έκτασης 40,49 m2 η πρώτη και 53,01 m2 η δεύτερη, που συνδέονται 

μεταξύ τους με μία πόρτα πλάτους 1,8 m. Το κτίριο έχει παραχωρηθεί στον ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού μέχρι 

την 9η Ιουλίου 2097 με την υπ. αριθ. 542/24-09-2010 Απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας. 

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 92520000-2 Υπηρεσίες μουσείων και  συναφείς  υπηρεσίες. 

4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα  

https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/72212224-5
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Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και παράδοσης των παραδοτέων ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με 

το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή των παραδοτέων, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της σύμβασης. 

Παραδοτέα: Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 

Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Χελμού-Βουραϊκού», στην οποία θα 

αναφέρονται όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για την Αναθέτουσα Αρχή (όπως 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι), τα πορίσματα των εργασιών αυτών καθώς και τα σχέδια που θα 

προκύψουν στο χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Για την 

αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του ΦΔ Χελμού-

Βουραϊκού, απαιτείται έκθεση με τη μουσειολογική πρόταση, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της 

έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης, τη λειτουργική οργάνωση του κτιρίου, μουσειογραφική περιγραφή 

εκθεσιακού χώρου, γενική διάταξη εκθεμάτων, τεχνική περιγραφή εκθεμάτων – προδιαγραφές, 

χρονοδιάγραμμα δημιουργίας και τοποθέτησης εκθεμάτων και προϋπολογισμό δημιουργίας της νέας 

έκθεσης.  

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.  

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

5. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 19.354,84 

€ (δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 24.000,00€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του 

Περιφερειακού Ταμείου της ΣΑΕ 2021ΕΠ00110009. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας 

των περιοχών ευθύνης του» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 756/15-2-2021 

(ΑΔΑ: 6ΖΒΜ7Λ6-ΥΡΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους μέσω 

του ΠΔΕ. 
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6. Τρόπος πληρωμής  

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

Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ με τη παραλαβή των παραδοτέων. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 

έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 

εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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. 

7. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση υπηρεσιών  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη 

περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους 

δραστηριότητες 

50% 

Κ2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και 

αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου / 

Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος 

50% 
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Κ1 + Κ2) 100% 

Για το κριτήριο Κ1 αξιολογείται:  

• ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση υπηρεσίας, με 
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίησή του  

• η επισήμανση των προβλημάτων κι η υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισής τους  
Για το κριτήριο Κ2 αξιολογείται:  

• η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου.  

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.  

• ο καθορισμός των περιεχομένων των προσφερόμενων παραδοτέων. 

• η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος. 
 
Υπολογισμός της βέλτιστης σχέσης ποιότητος – τιμής  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Βi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση τον 

ακόλουθο τύπο :  

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki)  

όπου:  

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
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Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

8. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο.  

8.1. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣ 

«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ» 

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 35-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ. 25001 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 668/27-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Χελμού-Βουραϊκού» 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 04-08-2021, 13:00 μ.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

8.2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) (επισυνάπτεται 

υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ της παρούσης).  

β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος σε περίπτωση νομικού προσώπου, δηλαδή 

τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, 

από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα που 

δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).  

γ) Οικονομική προσφορά του προσφέροντος (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙΙ της 
παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.  
δ) Αναλυτική Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 3 και το Παράρτημα Ι της 
παρούσας πρόσκλησης.  
 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Παρούσης. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και 

ολογράφως.  
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2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για 

την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 1, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει:  

• τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του Υπεύθυνου Έργου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και σχετική βεβαίωση ότι θα καλύπτει επαρκώς 
το σύνολο των αντικειμένων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας πρόσκλησης.  
 

8. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών  

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

9. Ανάθεση σύμβασης 

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η υποβολή των 
ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 (απόσπασμα ποινικού μητρώου του 
προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος). 

Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση. 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οικονομικής Προσφοράς 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σχέδιο Σύμβασης 

 
Για τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Ιατρού Γρηγόρης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών (σύμφωνα με την παρ. 3) 

«Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Χελμού-Βουραϊκού» 

 
Τρόπος Υλοποίησης 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τα ακόλουθα:  
 
1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Κέντρου Πληροφόρησης: θα περιγραφεί και θα αξιολογηθεί 
η υφιστάμενη κατάσταση του Κέντρου, ως προς τον εκθεσιακό χώρο και τις υπηρεσίες που αυτό 
προσφέρει στο κοινό του. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εκθεμάτων του 
Κέντρου στη νέα έκθεση. 
2. Γενικός και ειδικοί σκοποί του Κέντρου Πληροφόρησης: θα γίνει διερεύνηση και καθορισμός των 
σκοπών στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί το Κέντρο. 
3. Κοινό - Ομάδες στόχοι του Κέντρου Πληροφόρησης: θα προσδιορισθούν και θα περιγραφούν οι ομάδες 
κοινού στις οποίες θα απευθυνθεί το Κέντρο. 
4. Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης: θα προσδιορισθούν και θα αναλυθούν οι 
υπηρεσίες που θα προσφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης στο κοινό.  
5. Κεντρική μουσειολογική ιδέα - Αναλυτικό σενάριο έκθεσης: θα αναλυθεί και θα τεκμηριωθεί η κεντρική 
ιδέα που θα διέπει την έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης. Θα συνταχθεί το αναλυτικό σενάριο 
παρουσίασης των θεμάτων που θα πραγματεύεται ο εκθεσιακός χώρος. 
6. Σχέδια επίλυσης του εκθεσιακού χώρου και των λοιπών χώρων του Κέντρου Πληροφόρησης: θα 
περιλαμβάνονται όλες οι κατόψεις και όψεις και οι απαραίτητες τομές, καθώς και κατ’ ελάχιστον τρία (3) 
σχηματικά προοπτικά, προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητή η προτεινόμενη λύση. Οι κλίμακες των 
σχεδίων θα είναι 1:50, 1:25, με όλα τα αναπτύγματα των εσωτερικών όψεων του κάθε χώρου. 
7. Σχέδια κατασκευαστικά του εκθεσιακού υλικού και των λοιπών κατασκευών του Κέντρου 
Πληροφόρησης: όπως πάγκοι, βιτρίνες, προθήκες, πανό κ.λπ., με προσδιορισμό των υλικών, του τρόπου 
κατασκευής, της ακριβούς θέσης, του τρόπου ανάρτησης και στερέωσης, της αποθήκευσης και μεταφοράς 
κ.λπ. σε κλίμακα 1:20, 1:10, 1:5. 
8. Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων εκθεμάτων και του λοιπού εξοπλισμού: θα αναφέρεται στα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής. 
9. Αναλυτικός προϋπολογισμός για τη δημιουργία και εγκατάσταση της έκθεσης και του λοιπού 
εξοπλισμού. 
10. Χρονοδιάγραμμα δημιουργίας και εγκατάστασης του εκθεσιακού υλικού και του λοιπού εξοπλισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

 
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 ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 

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 

(Εmail): 
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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:   

[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..,] για την κατάθεση 

προσφοράς στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 668/27-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της με αντικείμενο 

«Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» του Υποέργου 1 

της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5075953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως λόγω αναβολής, 

ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 

2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ΄ αρ. 668/27-07-2021 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε 

περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία …………….. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α 

και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του 

αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου].   

 
Ημερομηνία:     /    /2021 

 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ: Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού 

 

Για τις Υπηρεσίες με αντικείμενο: «Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του 

Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το Συνολικό Τίμημα για την προτεινόμενη παροχή των υπηρεσιών «Διευθέτηση του εκθεσιακού 
περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» ανέρχεται σε 
(ολογράφως και αριθμητικά*) ……………… Ευρώ πλέον ΦΠΑ και (ολογράφως και αριθμητικά*) ………………… 
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

  

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για Τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών. 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 (ΣΧΕΔΙΟ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ των Υπηρεσιών «Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου 
του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» αξίας ……….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 

……………… € (με 24% Φ.Π.Α) 

 
 
Στα Καλάβρυτα σήμερα την ………… του μηνός ……………. του έτους 2021, ημέρα ……………., στα γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού,  οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» με έδρα το Δήμο Καλαβρύτων (Αγίου Αλεξίου 35, Τ.Κ. 
25001, Καλάβρυτα) με Α.Φ.Μ. 800140569 (Δ.Ο.Υ. Αιγίου), νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 451/26-01-2010 (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11.02.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από 
τον κ. Γρηγόριο Ιατρού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, 
καλούμενος στο εξής Αναθέτουσα Αρχή και 

2. 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 «…………………», 
 
αφού έλαβαν υπόψη: 

i) το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ii) το ν. 4782/2021 (Α΄36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” και συγκεκριμένα τις 

διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 3, περ. α’,  

iii) το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

iv) το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

v) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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vi) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

vii) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

viii) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

ix) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

x) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

xi) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

xii) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

xiii) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

xiv) της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

xv) 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, 

xvi) το Ν. 3044/2002 περί ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθ. Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25/20-02-2018), 

xvii) το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 43 παρ. 2 αυτού, 

xviii) το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού 

για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» (υποέργο 1) με κωδικό ΟΠΣ 

5075953 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ» 2014-2020, 

xix) τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 756/15-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ8Μ7Λ6-ΥΡΕ) Απόφασης Ένταξης της ανωτέρω 

(xviii) Πράξης, 

xx) την με αριθ. 34501/23-3-2021 (ΑΔΑ 6ΞΣ846ΜΤΛΡ-ΒΟΡ) Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

περί ένταξης στο ΠΔΕ 2021 της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-

Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με ενάριθμο 

2021ΕΠ00110009 και MIS 5075953 στο Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ», 
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xxi) την υπ’ αριθ.451/26-01-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 47/11-02-2010)  με την οποία 

ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Ιατρού Γρηγόριος του Αντωνίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

xxii) 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, 

xxiii) την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60413/1578/2/7/2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 

Χελμού-Βουραϊκού» (ΦΕΚ 2824/Β’/5-7-2019),  

xxiv) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα οικ. έτους 2021 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/29-12-2020 

Υ.Α. (ΦΕΚ Β  ́5951/31-12-2020), 

xxv) την με αριθμό 4/10-05-2021 Απόφαση της 9ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-

Βουραϊκού σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και η διενέργεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, 

xxvi)  την υπ’ αριθμ. 668/27-07-2021 Πρόσκληση του Φορέα Διαχείρισης προς υποβολή Προσφορών, 

xxvii) την υπ’ αριθμ. ………………. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου ………………………………, 

xxviii) την υπ άριθμ. ……………. Απόφαση της ……………… Συνεδρίασης του ΔΣ, με την οποία αποφασίζεται η 

ανάθεση των Υπηρεσιών «Σχεδιασμός προστασίας των οικοτόπων στην περιοχή του Βουραϊκού 

ποταμού από πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς»  στον Ανάδοχο, το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν 

ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, 

xxix)  ότι αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμό 06/10-02-2020 Απόφαση της 

3ης/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού,  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), 
αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) τις Υπηρεσίες (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο 

«Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Χελμού-Βουραϊκού».  

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

1. Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τις Υπηρεσίες 

«Διευθέτηση του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα 
Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού», σύμφωνα με την παρ. 3, το Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. …………. Προσφορά του Αναδόχου.  
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2. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 92520000-2 Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες 
 

Άρθρο 2 
Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες 

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες από την 
υπογραφή της παρούσας. 

Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική 
παραλαβή των παραδοτέων. 

Άρθρο 3 
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται 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 132του 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 132του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 5 
Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου 

 
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των ……….. ευρώ και ………. λεπτών (………….. €) 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του 

Περιφερειακού Ταμείου της ΣΑΕ 2021ΕΠ00110009. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας 

των περιοχών ευθύνης του» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 756/15-2-2021 

(ΑΔΑ: 6ΖΒΜ7Λ6-ΥΡΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 

https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/72212224-5
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους μέσω 

του ΠΔΕ. 

Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ με τη παραλαβή των παραδοτέων. 
 
Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το τμήμα του έργου που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 

του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν4412/16.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

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 
Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα των δύο φάσεων και οι ειδικές προδιαγραφές τους ορίζονται και περιγράφονται στην υπ’ 
αρ. πρωτ.  668/27.07.2021 Πρόσκληση. 
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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.  
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. 
 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφτηκε σε κάθε σελίδα και 
υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα. Η 
παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

……………………….. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
…………………………. 

 
 

 

 

 




