
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικού επιστημονικού 

και φωτογραφικού εξοπλισμού» 

 

Στο Λαγκαδά, σήμερα την 24/12/2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ, αφενός, του Φορέα Διαχείρισης 
λιμνών Κορώνειας Βόλβης, που εδρεύει στο Λαγκαδά, Σ. Τσακάλη 21 και εκπροσωπείται νόμιμα 
από την κα Μπόμπορη Δήμητρα, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Δ.Σ., το οποίο στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και, αφετέρου, της εταιρίας 

Scientact A.E., με ΑΦΜ 094518396, που εδρεύει στην οδό Κανάρη 16, ΤΚ 54644, Θεσσαλονίκη,  

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Μαμάνη σύμφωνα με το ΦΕΚ 6797/Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ 
και ΓΕΜΗ/11-7-2012 η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 
Έχοντας υπόψη  

α) Τις σχετικές διατάξεις της 50550/15-11-2004 (ΦΕΚ/Β/1879/20-12-2004) απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη 
συμβάσεων  προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών 
Κορώνειας Βόλβης». 

β) Την υπ’ αριθ. 4594/14-6-2010 Απόφαση της Γεν. Γραμματέα της ΠΚΜ περί. Ένταξης του 
Έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και την 
εγγραφή του Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010,  Συλλογική 
Απόφαση ΣΑΕΠ 008/8, με κωδικό 2010ΕΠ00880015 καθώς επίσης τις με αριθμό 2860/24-5-
2011, 3449/21-6-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης για την 1η και 2η τροποποίηση του έργου, την με αριθμό 8787/6-11-2012 
απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την 3η τροποποίηση του 
έργου, την υπ΄ αριθμό 8272/10-9-2013 και την υπ΄ αριθμό 6641/1-9-2015 έγκριση της 4ης και 
5ης τροποποίησης της απόφασης επιχορήγησης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 
λιμνών Κορώνειας Βόλβης του 1ου υποέργου της ως άνω πράξης. 

γ) Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749(ΦΕΚ Β/540/27-3-2008) Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

δ) Την αριθμ. 245/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Την από 1939/23-9-2015 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 

ειδών συμπληρωματικού επιστημονικού και φωτογραφικού εξοπλισμού. 

ζ) Την από 1998/29-09-2015 προσφορά του Αναδόχου. 

η)Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2025/30-9-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον 

Ανάδοχο του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας συμπληρωματικού 

εξοπλισμού παρακολούθησης.  

θ) Την απόφαση 282/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (η) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση της προμήθειας 

συμπληρωματικού εξοπλισμού παρακολούθησης. 

Ι)την απόφαση 408/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τροποποιείται η από 20-10-2015 υπογεγραμμένη σύμβαση και διαμορφώνεται ως προς τα 
άρθρα 9, 22 ως εξής: 
 



 

Άρθρο 9 - Τροποποίηση  

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με 
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 22 - Συμβατικό Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή των υλικών, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 
Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.477,70€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθόλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης που 
αναλογούν στο συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο λυθεί προτού ολοκληρωθεί το χρονικό 
διάστημα των δεκαπέντε μηνών, η αποπληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 
αναλογικά. 
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