
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Στο Λαγκαδά σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή μεταξύ του 

Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών που 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από την Πρόεδρο 

του Δ.Σ. κ. Δήμητρα Μπόμπορη  και της εταιρείας «Διαμαντής catering», που 

εδρεύει στον Άγιο Αθανάσιο, 18ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αγίου Αθανασίου, 

Τ.Κ. 57003 (Α.Φ.Μ. 027415440), και εκπροσωπείται από τον Ζαφειράκογλου 

Αδαμάντιο. 

Και αφού έλαβαν υπόψη : 

1) Το υπ’ αριθ. 2362/1/-11-2015 πρακτικό παραλαβής και ελέγχου 

προσφορών  του διαγωνισμού του έργου «Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών εστίασης» 

2) Την υπ’αριθ. 352/2015 απόφαση της164 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα ανατίθεται στην ανάδοχο εταιρεία «Διαμαντής catering» η 

υποχρέωση να υλοποιήσει την άριστη και έγκαιρη, σύμφωνα με τους όρους 

της προκήρυξης, προμήθεια των παρακάτω υλικών που της κατακυρώθηκαν. 

Είδος Περιγραφή Τιμή 

Coffee break 
100 ατόμων 
από 12:00 π.μ 
– 12:30 μ.μ 

καφές φίλτρου με συνοδευτικά : κέϊκ 
διάφορες γεύσεις, κουλουράκια 

διάφορα (γλυκά & αλμυρά), 
τυροπιτάκια, αναψυκτικά διάφορα, 

νερό, χυμοί διάφοροι. 

Αξία μενού με 
Φ.Π.Α : 233,70 

ευρώ 

Ελαφρύ γεύμα 
100 ατόμων 
στις 14:20 μ.μ 

κρέπα ζαμπόν-κασέρι, σαντουτσάκια 
club, μπιφτεκάκια σχάρας, μίνι 

σουβλάκια χοιρινά σχάρας, φιλετάκια 
κοτόπουλο σχάρας, τυριά διάφορα σε 

δίσκο, πατάτα φούρνου λεμονάτη, 
ριγκατόνι α λα κρεμ με μπέικον, 

αγγουροντομάτα, πολίτικη σαλάτα, 
τυροσαλάτα  και επιδόρπιο διάφορα 

γλυκά μπουκιάς. Στο μενού 
περιλαμβάνονται και διάφορα ποτά. 

Αξία μενού με 
Φ.Π.Α : 984 ευρώ 

 



ΑΡΘΡΟ 2-ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα της προμήθειας του ανωτέρω υλικού ανέρχεται στο ποσό των 

χιλίων διακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (1.217,70 €), σε βάρος του έργου «Στήριξη 

λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης και δράσεων 

τεκμηρίωσης για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων για τη λίμνη Κορώνεια» που 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τον άξονα 

προτεραιότητας «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών 

2014» 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραπάνω υλικών, αφού 

υπογραφεί και από τα 2 μέρη το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής,  σε 

διάστημα περίπου 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσης.  

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

Η ανάδοχος εταιρεία «Διαμαντής catering αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

παραδώσει τα υλικά που της κατακυρώθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2015, ημέρα 

Σάββατο στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Λαγκαδά, οδός 

Σ.Τσακάλη 21. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή   Για την Ανάδοχο Εταιρεία 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ   ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 

         Πρόεδρος Δ.Σ.       


