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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27,
50100 Κοζάνη

Στην Κοζάνη σήμερα, μεταξύ των:

Α.  Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ.), Δημοκρατίας 27, 50100 ΚΟΖΑΝΗ με ΑΦΜ 997769589,  

ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κ. Γεώργιο Κασαπίδη, βάσει του Ν. 3852/2010  
(στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») και

Β. του Οικονομικού Φορέα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΟΥΙΤΣ» ο οποίος 

εδρεύει Πλατεία Λασσάνη 14 50100 ΚΟΖΑΝΗ με ΑΦΜ: 066693202 ∆ΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ, (στο εξής «ο   
Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7//6/2010), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 

ισχύει

2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο 

Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) 

«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων».

3. Τον Ν.  4071/12 «Ρυθμίσεις για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση», όπως ισχύει.

4. Τον Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε 

συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τον Ν. 4257/14 «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.» όπως ισχύει.

6. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε 

συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.

9. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.» όπως ισχύει.

10. Το αρίθμ. πρωτ. 201728/24-12-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. 

11. Την αριθμ.  2044/21 (ΑΔΑ: ΨΠ2Δ7ΛΨ-7Ν0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 

12. Την αριθμ. 4417/21 (ΑΔΑ: ΩΦΛΦ7ΛΨ-1ΟΩ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.0845.

13. Την προσφορά Οικονομικού Φορέα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

ΣΟΥΙΤΣ»

14. Την αρίθμ πρωτ. 205341/31-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Γ7ΛΨ-1ΚΞ) απόφαση απευθείας ανάθεσης 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σε Οικονομικό Φορέα. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΟΖΑΝΗ, 31/12/2021
Α. Π.: 205437

ΑΔΑ: 6ΘΓΖ7ΛΨ-ΦΗΒ
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15. Tην αρίθμ πρωτ. 205427/31-12-2021 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης Δ/νση Οικονομικού 

ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

16. Την ανάγκη για την προμήθεια των εν λόγω.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, σύμφωνα και με την προσφορά του, προμήθεια των 

ειδών τα οποία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ) ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 3 kgr 40,00

2 ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ  70 ΤΕΜ 105,00

3 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ) 7 kgr 105,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 250,00

για την κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας από τα μέλη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελής Επιτροπή 

Παραλαβής του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, όλοι οι όροι της οποίας 

θεωρούνται ουσιώδεις, ή αδυναμίας  του Αναδόχου να εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας εν όλω ή εν μέρει 

ή δεν την εκτελέσει προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αμέσως 

μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση 

αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε 

ζημία που θα προκύψει από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 

Περιλαμβάνονται επίσης στο ανωτέρω συνολικό ποσό όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που βαρύνουν 

τον προμηθευτή ως εξής:

 Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07 %

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

 Κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%
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 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4%, επί του καθαρού ποσού (παρ. 2, άρθρο 64 Ν. 4172/13, 

όπως ισχύει, ΠΟΛ 1028/2014).

Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με την οποία τροποποιούνται τα ανωτέρω ποσοστά, 

θα ισχύουν τα νέα ποσοστά κρατήσεων και όπως ειδικότερα θα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαραίτητων 

παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής όπως ορίζονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016 καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τις υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, κατόπιν της οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση 

με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον  αντισυμβαλλόμενο, τους 

υπαλλήλους του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες 

οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την 

Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ μέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης, θα 

συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας για κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω, η οποία θα 

καθοριστεί στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη 

σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα καθ 

ύλη και τόπο Δικαστήρια της έδρας της  Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο.

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

                      
                        ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                   

           Γεώργιος Κασαπίδης                                                        Ευάγγελος Ευαγγελόπουλος 

ΑΔΑ: 6ΘΓΖ7ΛΨ-ΦΗΒ
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