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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
τεσσάρων ειδών δρυοκολαπτών της ΖΕΠ GR2410002».
«………….. ………………… ………..…….»
αξίας …….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ……… € (με 24% Φ.Π.Α.)

Στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας σήμερα, την …….. του μηνός …………., του έτους 2021, ημέρα
……………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που εδρεύει στην Αμφίκλεια
Φθιώτιδας (ΑΦΜ …. ΔΟΥ …), εκπροσωπούμενο από την κ. Τσιτσώνη Θέκλα, Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης που θα ονομάζεται στο εξής Αναθέτουσα
Αρχή και
2. ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………….., που εδρεύει ……………., με ΑΦΜ
…………….. της ΔΟΥ …., ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος
νόμιμα από τ.. ……………… ,
έχοντας 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),
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (Α 36) "Εκσυγχρονισμός,
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία", και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού για την απευθείας ανάθεση, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,
ii)
τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-12-2005), όπως ισχύει
iii)
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ 1708/Β/06-12-2005), 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 Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΦΕΚ
1708/Β/06-12-2005), όπως ισχύει.
v)
την υπ’ αριθμ. 33921/12-10-2010 (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/19-10-2010) απόφαση του
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3231/26-01-2010
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vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)
xiii)

(ΦΕΚ 24/ΥΟΔΔ/28-01-2010) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη
συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και
ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ η κ. Τσιτσώνη Θέκλα του Κίμωνα, όπως ισχύει.
την υπ’ αριθμ. 33921/12-10-2010 (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/19-10-2010) απόφαση του
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και των τροποποιήσεων αυτής [(Υ.Α.
(ΦΕΚ 227/ΥΟΔΔ/19-07-2011), (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/17-10-2011), (ΦΕΚ 392/ΥΟΔΔ/2007-2016)] και του άρθρου 11 του Ν.4519/2018 και της παρ. 2 του άρθρου 43
του Ν.4685/2020 δυνάμει των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου.
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11969/30-12-2019 (ΑΔΑ:
ΩΡΚΧ46ΜΤΛΡ-Χ7Α) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5032966
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη»2014-2020,
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7571/23-01-2020 Απόφαση ΥΠ.ΑΝ&ΕΠ/ΓΓΔΕΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων περί έγκρισης ένταξης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 275/1 του έργου
με κωδικό έργου 2020ΣΕ27510000 (ΑΔΑ: Ψ96Ξ46ΜΤΛΡ-ΡΜΩ).
την με αριθμό 86.3/2021 Απόφαση της 86ης/22-10-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και η διαδικασία
απευθείας ανάθεσης αυτών.
την με αριθμό 86.2/2021 Απόφαση της 86ης/22-10-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία
συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής.
την με αριθμό 86.5/2021 Απόφαση της 86ης/22-10-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σύμφωνα με την οποία
εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. για την έγκριση των Πρακτικών, της
εκάστοτε Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την έκδοση κάθε απαιτούμενης
απόφασης για την διενέργεια και ολοκλήρωση των Διαγωνισμών και την
υπογραφή με τους Αναδόχους των απαιτούμενων Συμβάσεων για την
υλοποίηση των έργων.
Την υπ’ αριθμ. 729/ 15-11-2021 Πρόσκληση του Φορέα Διαχείρισης προς
υποβολή Προσφορών.
την υπ’ αριθμ. …/2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου την υπ΄αριθμ. …
/2021 Απόφαση της …ης/.../…/2021 Απόφαση της Προέδρου Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, με την οποία αποφασίζεται η
ανάθεση της σύμβασης Υπηρεσίας «Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης
για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων ειδών δρυοκολαπτών
της ΖΕΠ GR2410002».
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xiv)

Το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά
της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης,

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 «Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης τεσσάρων ειδών δρυοκολαπτών της ΖΕΠ GR2410002».
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11969/30-12-2019 και έχει
λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5032966. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το συνολικό κόστος για
την παροχή των προμηθειών βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510000).
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
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ήτοι, επιστημονικό εξοπλισμό,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ……/2021 Οικονομική 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, ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης
και μέχρι τις 31/10/2023

2.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – παραδοτέα
Φάση Α’: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/01/2022.
Παραδοτέα Φάσης Α’:
•

•

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποδελτίωση των μελετών για την κατάσταση του
δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Παρνασσό και των
ρυθμιστικών διατάξεων δασικής διαχείρισης.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την οικολογία των υπό μελέτη ειδών
δρυοκολαπτών, κυρίως ως προς τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την
ποιότητα του ενδιαιτήματος τροφοληψίας και αναπαραγωγής τους.
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•

Διαμόρφωση μεθοδολογίας, σχεδιασμός περιοχών μελέτης, οργάνωση των
εργασιών πεδίου και ανάπτυξη των πρωτόκολλων συλλογής δεδομένων πεδίου για
την αφθονία των δρυοκολαπτών και την καταγραφή των χαρακτηριστικών του
ελατοδάσους.

Φάση Β’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και μέχρι τις 30/11/2022.
Παραδοτέα Φάσης Β’:
•
•

Συλλογή δεδομένων πεδίου για τη χωρική κατανομή των δρυοκολαπτών στις
περιοχές μελέτης.
Συλλογή δεδομένων πεδίου για τα χαρακτηριστικά του ελατοδάσους στις περιοχές
μελέτης. Συλλογή πυρήνων ξύλου για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της δομής
και της ανάπτυξης του ελατοδάσους.

Φάση Γ’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ και μέχρι τις 31/10/2023.
Παραδοτέα Φάσης Γ’:
•
•

•
•
•

3.

Συλλογή δεδομένων πεδίου για τη χωρική κατανομή των δρυοκολαπτών στις
περιοχές μελέτης.
Συλλογή δεδομένων πεδίου για τα χαρακτηριστικά του ελατοδάσους στις περιοχές
μελέτης. Συλλογή πυρήνων ξύλου για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της δομής
και της ανάπτυξης του ελατοδάσους.
Εκτίμηση της συσχέτισης της δασικής διαχείρισης με την χωρική κατανομή της
αφθονίας των ειδών δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.
Διατύπωση προτάσεων διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού
διατήρησης των δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.
Παράδοση συνοπτικού οδηγού για την οικολογία των δρυοκολαπτών, με έμφαση
στην περίπτωση του Παρνασσού, ως βασικό υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης
και εκπαίδευσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής, 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
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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 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 της προμήθειας, συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ
(ποσοστό 24% επί της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των …………….. ευρώ και αναλύεται ως
ακολούθως:
Φάση Α’: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/01/2022. Πληρωμή του 25%
του συμβατικού τιμήματος
Φάση Β’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και μέχρι τις 30/11/2022. Πληρωμή του 50%
του συμβατικού τιμήματος
Φάση Γ’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ και μέχρι τις 31/10/2023. Πληρωμή του 25%
του συμβατικού τιμήματος.
2. 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, όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021.
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
3. 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 Αναδόχου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια, 35002, Φθιώτιδα, Τηλ / FAX: 2234023529, info@parnassosnp.gr, www.parnassosnp.gr,

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.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα υποστηρίξει τον Ανάδοχο στη διαδικασία αναζήτησης των
αναγκαίων για την εκτέλεση της σύμβασης στοιχείων και πληροφοριών που είναι στην
κατοχή άλλων φορέων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα παρέχει
στον Ανάδοχο κάθε αναγκαία πληροφορία για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου του.
Τα παραδοτέα ανήκουν, μετά την παραλαβή τους, στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής,
η οποία μπορεί να τα χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε περίπτωση,
χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση του Αναδόχου. Συμφωνείται ρητά ότι ο
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Αναδόχου δικαιούται να χρησιμοποιήσει την παραγόμενη
από αυτόν γνώση στο πλαίσιο παρόντος έργου: (α) για αποκλειστικά μη εμπορικούς
ερευνητικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά η χρήση των δεδομένων στο πλαίσιο
μεταπτυχιακής ή/και διδακτορικής έρευνας, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και
παρουσιάσεις σε συνέδρια, οι οποίες και θα κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι
δημοσιεύσεις θα περιλαμβάνουν τη συγγραφική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και
στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην έρευνα. Οι εν λόγω
δημοσιεύσεις, διατριβές, αναρτήσεις, ανακοινώσεις κτλ. θα εμπεριέχουν πάντα τις
απαραίτητες αναφορές για το συγκεκριμένο έργο και την Αναθέτουσα αρχή ως φορέα
χρηματοδότησης. (β) για αποκλειστικά μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς ακαδημαϊκού
σκοπούς, όπως ενδεικτικά ακαδημαϊκές διαλέξεις, και (γ) για αποκλειστικά μη εμπορικούς
σκοπούς ευαισθητοποίησης του κοινού.
Άρθρο 7
Παράδοση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.
4412/16, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4782/2021, από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
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2. Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την
παραλαβή των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων.

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 τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4782/2021.
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

……………..

……………..

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
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