
     

ΣΥΜΒΑΣΗ  

«Για την προμήθεια ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού» 

 

Στο Λαγκαδά, σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, 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., ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή» και, αφετέρου, της εταιρίας IONPLUS Σ.Γκουντρομίχος & ΣΙΑ Ε.Ε, με 

ΑΦΜ 999305115, που εδρεύει στην οδό Μοναστηρίου 90, ΤΚ 54827, Θεσσαλονίκη, 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 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 καθώς και την υπ΄ αριθμό 8272/10-9-2013 έγκριση της 4ης 
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. 407/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ε) Την από 2593/18-12-2015 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 

εργαστηριακού εξοπλισμού. 

ζ) Την από 2639/23-12-2015 προσφορά του Αναδόχου. 

η)Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2646/23-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

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

Ανάδοχο του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ειδών εργαστηριακού 

εξοπλισμού. 

θ) Την απόφαση 415/2015 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 

ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού. 



 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 αντικείμενο της σύμβασης 

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

415/2015 απόφαση του Δ.Σ  στην εταιρεία IONPLUS Σ.Γκουντρομίχος & ΣΙΑ Ε.Ε , 

που εδρεύει στην οδό Μοναστηρίου 90, ΤΚ 54827, Θεσσαλονίκη, την προμήθεια 

ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού, όπως αυτός εμφανίζεται αναλυτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

Α/α Περιγραφή ειδών Ποσότητα 

1 

WTW  

Photometer photoLab® and photoFlex® , 

stored test protocol N5/25 type, NO2‐N, 

Nitrite, for A, C, 0,010 ‐ 0,700 mg/l, 25 /pk 

 

3 

2 

WTW  

Cuvette test ‐System Ammonium 0,01‐2,00 

mg/l 25 /pk   

3 

3 

WTW 

Photometer photoLab® and photoFlex® , 

stored test protocol N6/25 type, PO4‐P, 

Phosphate description, for A,C, unit 

0,05 ‐ 5,00 mg/l, 25/pk 

3 

4 

WTW 

Photometer photoLab® and photoFlex® , 

stored test protocol type 14556, NO3‐N, 

Nitrate for B, C, 0,10-3,00 mg/l unit, 25 

determinations 

3 

5 

WTW 

Photometer photoLab® and photoFlex® , 

stored test programs type 14537, NO3‐N, 

Ntotal  Total Nitrogen for A, C, 0,5-15,00 

unit, 25 determinations 

1 

 

 

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 εξακοσίων ένα ευρώ και 

σαράντα έξι λεπτών (1.601,46 €), 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 ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ 

Πρόεδρος Δ.Σ                                                          

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

                     IONPLUS  

     Σ. Γκουντρομίχος & ΣΙΑ Ε.Ε 

                 

 

 


