
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Στο Λαγκαδά σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη 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 εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αισώπου 

24, Θεσσαλονίκη  και εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Προκοπίδη. 

Και αφού έλαβαν υπόψη : 

1) Το υπ’ αριθ. 2456/27-11-15 πρακτικό παραλαβής και ελέγχου 

προσφορών  του διαγωνισμού του έργου «Προσφορά για την 

προμήθεια ανταλλακτικών toner και μελανοταινιών» 

2) Την υπ’ αριθ. 370/2015 απόφαση της 164ης 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 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ η υποχρέωση να υλοποιήσει την άριστη και 

έγκαιρη, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, προμήθεια των παρακάτω 

υλικών που της κατακυρώθηκαν. 

Είδος Ποσότητες Συνεταιρισμός Φοροτεχνικών Ελλάδος 

Hp officejet 4 
pack 920 

4 σετ όλα 
τα 

χρώματα 
78,40 

Epson Stylus 
DX 8450 
εκτυπωτή – 
σκάνερ (Νο 
Τ0712) 

4 μπλέ 8,00 

Epson Stylus 
DX 8450 
εκτυπωτή – 
σκάνερ (Νο 

5 μαύρα 10,00 



Τ0711) 

Epson Stylus 
DX 8450 
εκτυπωτή – 
σκάνερ (Νο 
Τ0713) 

3 κόκκινα 6,00 

Epson Stylus 
DX 8450 
εκτυπωτή – 
σκάνερ (Νο 
Τ0714) 

2 κίτρινα 4,00 

Hp officejet  
J3680 All – in 
– One No 21 

4 τμχ 33,60 

Hp officejet  
J3680 All – in 
– One  Νο 22 

4 τμχ 50,40 

Εκτυπωτής 
Sharp ΜΧ-
M232D toner 

4 μονάδες 207,20 

OKI Super G3 
MB760DNFAX 

2 μονάδες 481,22 

 

ΑΡΘΡΟ 2-ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα της προμήθειας του ανωτέρω υλικού ανέρχεται στο ποσό  των 

χιλίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α (1.080,95€), σε βάρος του έργου «Διαχείριση και λειτουργία 

προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και Μακεδονικών 

Τεμπών». 

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 «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά που της 



κατακυρώθηκαν έως 24 Δεκεμβρίου 2015 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              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ 

         Πρόεδρος Δ.Σ.       


