
ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την ανάθεση του έργου 

«Εκτυπωτικές υπηρεσίες ετήσιων εκθέσεων» 

 

Στο Λαγκαδά, σήμερα την 30/12/2015, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ, αφενός, του Φορέα 
Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης ΑΦΜ 800177237, 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 εταιρείας : Copy City με ΑΦΜ 999475429 που εδρεύει 
στην οδό Κίτρους Νικ. Επισκόπου 7,Τ.Κ 54635, Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από  
τον κ.Σάββα Σαββίδη υπό την ιδιότητα, του προέδρου του Δ.Σ της παραπάνω εταιρείας βάσει 
του ΦΕΚ 2879/Τεύχος ΑΕ,ΕΠΕ/04-05-2006, (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη  

α. 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 Ευρωπαϊκό 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. 

β. Την υπ’ αριθ. 291/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού, για την ανάθεση με 

διαδικασίες διαπραγμάτευσης «Εκτυπωτικών υπηρεσιών ετήσιων εκθέσεων για τις ανάγκες 

του φορέα διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 

ανωτέρω Έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών 

Κορώνειας και Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών». 

γ. Την υπ’ αριθ. 348/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, 
δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
των Προσφορών.  

δ. Την από 2654/24-12-2015  προσφορά του Αναδόχου. 

ε. Το 2652/24-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης των Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του 
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εκτυπωτικές υπηρεσίες ετήσιων εκθέσεων».  

στ. Την 414/2015  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής 

με την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (ε) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής  

Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η 

ανάθεση του έργου «Εκτυπωτικές υπηρεσίες ετήσιων εκθέσεων για τις ανάγκες του 

φορέα διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης» στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε 

η Δήμητρα Μπόμπορη, Πρόεδρος Δ.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης. 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

 



Άρθρο 1 αντικείμενο της σύμβασης 

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης αναθέτει με την υπ’ αριθμ.  

414/2015 απόφαση του Δ.Σ  στην εταιρεία Copy City Σάββας Σαββίδης, που εδρεύει 

στην οδό Κίτρους Νικ. Επισκόπου 7, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη, την εκτύπωση 

ετήσιων εκθέσεων για το έτος 2015, οι προδιαγραφές των οποίων φαίνονται  

αναλυτικά παρακάτω: 

 

Εκτύπωση ετήσιων εκθέσεων στις οποίες θα παρουσιάζονται οι δράσεις του Φορέα 

Διαχείρισης. Όπου η δράση αφορά στην εκτύπωση 350 αντιτύπων εκθέσεων για το 

έτος 2015 με χαρτί βέλβετ 150γρ. και εξώφυλλο βέλβετ 250γρ., 55-59 σελίδες και 4 

του εξώφυλλου, μεγέθους Α4, τεράχρωμη εκτύπωση με ράχη κολλητό κατά 

προτίμηση ή αν δεν υπάρχει προσφορά με καρφίτσα. Εντός του κειμένου θα 

υπάρχουν 100-130 πίνακες – εικόνες. Θα διατεθεί και σε κατάλληλη μορφή για την 

ανάρτηση της έκθεσης στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης. Ο ανάδοχος θα 

αναλάβει τη γραφιστική επεξεργασία των κειμένων και εικόνων. 

 

Άρθρο 2 χρόνος και τόπος παραλαβής 

 

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά που της 

κατακυρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 

στο Λαγκαδά, οδός Σ. Τσακάλη 21. 

 

Άρθρο 3 τίμημα 

 

Το συμφωνηθέν τίμημα διαμορφώνεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων 

εβδομήντα έξι ευρώ (1.476,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 

Άρθρο 4 τρόπος πληρωμής 

 

 Η πληρωμή θα διενεργηθεί μετά την οριστική παραλαβή των παραπάνω ειδών και 

την αντίστοιχη έκδοση έγκρισης δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης. 

 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
ΒΟΒΛΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 

COPY CITY Ε.Π.Ε 
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΙΔΗΣ 

 
 



 
 

 


