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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στη Μεγαλόπολη σήμερα στις 23-08-2011 μεταξύ του :
α) Παναγιώτη Γ.  Μπούρα Δημάρχου Μεγαλόπολης και του 
β) Γεώργιου Παναγόπουλου συμφωνήθηκαν τα εξής :

Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων,  ενεργώντας  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Μεγαλόπολης 
έχοντας υπόψη :

1. την με αρ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β΄) Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. την γραμμένη στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση με Κ.Α. 20-6662.001 προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2011

3. την  με  αριθμ  154/2011  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  τεχνικών 
προδιαγραφών – καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων

4. την από 19-07-2011 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού
5. την  με  αριθμ   11896/2011  Απόφαση  Δημάρχου  περί  έγκρισης  του  αποτελέσματος  του 

διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον  κ.  Γεώργιο  Παναγόπουλο  /   ΑΦΜ  020623882   Δ.Ο.Υ.  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  την 
προμήθεια των κάτωθι υλικών με την αντίστοιχη για τον καθένα τιμή :

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€)

Σύνολο (€)

1 Λάμπες ίσες 20W 2000 1,63 3260,00
2 Λάμπες γλομπέ 24W 4188 3,00 12564,00
3 Λάμπες υδραργύρου 125W 600 1,78 1068,00
4 Λάμπες Νατρίου 250 W 50 6,00 300,00
5 Λάμπες hgi 150 W 20 5,93 118,60
6 Λάμπες hgi 400 W 20 6,50 130,00
7 Λάμπες  για  γιρλάντες  β22 

5-7-15 W
3000 0,41 1230,00

8 Βάσεις ασφαλειών 100 0,81 81,00
9 Ντουί 300 0,81 243,00

Άθροισμα 18994,60
ΦΠΑ 23% 4368,75
ΣΥΝΟΛΟ 23363,35

Η παράδοση των ανωτέρω υλικών θα γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

Οι τεχνικές  προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην με αρ 
πρωτ 30096/24-06-11 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης και την προσφορά του 
προμηθευτή.
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Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής προσκόμισε την αριθμ 10566/03-08-
2011 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Γραφείο Παρακαταθηκών 
Μεγαλόπολης.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με 
βάση τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών ήτοι 
το  πρωτόκολλο  παραλαβής,  το  τιμολόγιο  του  προμηθευτή  που  να  αναφέρει  την  ένδειξη 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ  και  εξοφλητική  απόδειξη  του  προμηθευτή,  εάν  το  τιμολόγιο  δεν  φέρει  την 
ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

Ο προμηθευτής  βαρύνεται   όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις  πλην του ΦΠΑ που βαρύνει  το 
Δήμο.  Η  δαπάνη  για  την  δημοσίευση  της  περίληψης  διακύρηξης  στον  τύπο  βαρύνει  τον 
προμηθευτή.

Όλα  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  είναι  τελείως  καινούρια,  πρώτης  χρήσης,  εύφημου  και 
γνωστού αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, θα έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
(σήμανση CE ) και θα ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Ο  προμηθευτής  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  διακήρυξης  οι  οποίοι 
περιγράφονται στην αριθμ 154/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν και όρους 
της παρούσας σύμβασης.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 2 αντίτυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε νόμιμα 

και από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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