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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 3 – 12- 2015
Αρ. Πρωτ: 90789

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ∆ΟΧΕΙΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ
& ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (2.932,32 €) ΜΕ ΦΠΑ 23%
Στη Λάρισα σήµερα 3-12-2015 ηµέρα Πέµπτη οι κάτωθι υπογεγραµµένοι κ.κ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Απόστολος, ∆ήµαρχος Λαρισαίων, ενεργώντας για λογαριασµό του ∆ήµου Λαρισαίων και ο
κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ Παναγιώτης ΑΦΜ 033188254 – Β’ ∆ΟΥ Λάρισας, κάτοικος Λάρισας, µε
έδρα τη Λάρισα, Φαρσάλων 273, ΤΚ 413 35, τηλ. 2410-618536, fax. 2410-623996,
εκπροσωπώντας νόµιµα την ατοµική του επιχείρηση, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων έχοντας υπόψη:
1. Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Ο.Τ.Α." (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.2ος αρ. 185/23-3-1993)
2. Ο Ν.2286/95 "Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων".
3. Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ 945/24-7-2002 τεύχος Β’),
µε την οποία καθορίστηκε ότι «η ετήσια συνολική δαπάνη των προµηθειών, για τις οποίες
η σύναψη σχετικών συµβάσεων θα µπορεί να διενεργείται µε διαδικασία
διαπραγµάτευσης µέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, µε Φ.Π.Α.,
κατά κωδικό αριθµό είδους αυτών» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε τους ν.
4281/2014 και ν. 4320/2015, καθώς και το διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 21437/05-05-2011.
5. την Πράξη 160/2013 του Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 µε την οποία κρίθηκε ότι: «…όσον αφορά
ειδικότερα στη διενέργεια δηµοτικών προµηθειών µε απευθείας ανάθεση κατά
παρέκκλιση της διαδικασίας του τακτικού διαγωνισµού, τέτοια αρµοδιότητα ανατίθεται στο
∆ήµαρχο όταν η προµήθεια σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, µε
τις προαναφερόµενες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
6. Το υπ’ αριθµ. 79967 / 30-10-2015 Πρωτογενές αίτηµα για διενέργεια της προµήθειας
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Μεταλλικών ∆οχείων), προς την Οικονοµική
Υπηρεσία του ∆ήµου Λαρισαίων.(Α∆ΑΜ:15REQ003234782/2015-10-30)
7. Την απόφαση υπ’ αριθµ. 537/05-11-2015 (Α∆Α: ΩΣΝΨΩΛΞ-ΞΡΣ) της Οικονοµικής
Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση διάθεσης πίστωσης και αφορά τον
Κ.Α.
20.6699.30001 του προϋπολογισµού του έτους 2015 και χρηµατοδότηση Ίδιοι πόροι
καθώς και την έγκριση του αιτήµατος µε Α∆ΑΜ 15REQ003267228/2015-11-09
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8. Την αριθ. 2690/ 11-11-2015 Απόφαση
∆ηµάρχου Λαρισαίων µε την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της εν λόγω προµήθειας µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης και οι Τεχνικές
προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 του ΕΚΠΟΤΑ.
9. Την µε αριθ. 88546/24-11-2015 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης όπως αυτή
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 27/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
10.Την αριθ. 2787/26-11-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου Λαρισαίων µε την οποία ανατέθηκε η εν
λόγω προµήθεια στον δεύτερο των συµβαλλοµένων (Α∆Α: 718ΩΩΛΞ-Ν29).
11. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Έναντι του ποσού των ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ
∆ΥΟ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (2.932,32 €) ΜΕ ΦΠΑ 23%, στον δεύτερο των συµβαλλοµένων
την προµήθεια “ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ∆ΟΧΕΙΑ”, σύµφωνα
και µε την υποβληθείσα προσφορά του ως ακολούθως:
Είδος προµήθειας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ∆ΟΧΕΙΑ)
Χρόνος παράδοσης:

Ποσότητα
(τεµάχια)

Τιµή µονάδος
σε €
(άνευ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ €
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ €
(µε τον ΦΠΑ 23%)

160

14,90

2.384,00

2.932,32

15 ηµερολογιακές ηµέρες από τη υπογραφή της σύµβασης

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει επί εδάφους στις αποθήκες της υπηρεσία στο
χώρο του δηµοτικού αµαξοστασίου.
Το κόστος µεταφοράς και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Επίσης, όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή εκτός του Φ.Π.Α. που
βαρύνει τον κύριο της προµήθειας, δηλαδή το ∆ήµο Λαρισαίων.
Η εξόφληση του τιµήµατος της προµήθειας θα γίνει σε ευρώ ύστερα από την προσκόµιση
των σχετικών παρασταικών (δελτίων αποστολής ειδών, τιµολογίων) και αποδεικτικών
εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προµηθευτή αφού έχει προηγηθεί
η οριστική ποσοτική και ποιτική παραλαβή των υλικών από την αρµόδια επιτροπή όπως
αυτή ορίστηκε µε την αριθ. 27/2015 απόφαση ∆.Σ.
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει µε το παρόν συµφωνητικό ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους προαναφερόµενους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από
την υπογραφή του.
Το παρόν αφού αναγνώσθηκε και το περιεχόµενό του έγινε πλήρως αποδεκτό από τους δύο
αντισυµβαλλόµενους υπογράφεται από αυτούς.
Για το ∆ήµο Λαρισαίων
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Για την προµηθεύτρια εταιρεία
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

