
Σελίδα 1 από 3 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 

 

Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 128332/3433 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  # 6.150 ευρώ # με το Φ.Π.Α. 

 

  Στον Πύργο σήμερα στις 08 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο του 

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Γεώργιος Γεωργιόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στον 

Πύργο, Μανωλοπούλου 31, ΑΦΜ 997824337, Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών, εξουσιοδοτημένος για την 

υπογραφή της σύμβασης με την υπ. αριθμ. 145/06-05-2015 απόφαση της Επιτροπής 

Αναπτυξιακής & Κοινωνικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και την υπ. αριθμ. 373/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2. Ο Ελευθέριος Βαρουξής, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜULTIPRODUCTION» - 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα το Πύργο Ηλείας, οδός Ξάνθου 2 & Υποκ.: 

Θεμιστοκλέους κ΄ Παπαφλέσσα, ΑΦΜ 999183224, Δ.Ο.Υ. Πύργου,  

 

                                συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

  Ο πρώτος συμβαλλόμενος Γεώργιος Γεωργιόπουλος ενεργώντας με την παραπάνω 

ιδιότητα και αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθμ. 145/06-05-2015 απόφαση της Επιτροπής 

Αναπτυξιακής & Κοινωνικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και την υπ. αριθμ. 373/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη μέχρι του ποσού των 

5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση διημερίδας από τη 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από 18-22 

Μαΐου, αντίστοιχης θεματολογίας με τη διημερίδα – άσκηση που διοργανώνει η 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος 

¨Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας – Κύπρου – Ολλανδίας & Νορβηγίας 2015 ¨της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                                  αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο 

 

1. τα έξοδα αγοράς – προμήθειας των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών (ήτοι φορητές 

μονάδες δίσκου  flash ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) μνήμης 2 GB έκαστη,πακέτα 
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διημερίδας αποτελούμενη από τσάντα , στυλό , μπλόκ σημειώσεων και κονκάρδες 

διημερίδας) για τους εβδομήντα  (70) προσκεκλημένους της διοργάνωσης. 

2. τα έξοδα για υπηρεσίες catering που αφορούν σε μπουφέ μικρογευμάτων και 

ροφημάτων ( ο οποίος θα περιλαμβάνει καφέ ,τσάι, χυμούς , νερό ,κέικ, κλπ) στους 

ανωτέρω 70 προσκεκλημένους.  

3. τα έξοδα φιλοξενίας για 8 άτομα ( ήτοι αεροπορικά εισητήρια, διαμονή, διατροφή, 

μεταφραστές κλπ) – εμπειρογνώμονες που προέρχονται τόσο από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία.) όσο και από Ελλάδα που 

λόγω της εξειδικεύμενης γνώσης και εμπειρίας τους επί των θεμάτων Πολιτικής 

Προστασίας και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, κρίθηκαν ως πλέον κατάλληλοι 

ώστε να αποτελέσουν τους κεντρικούς ομιλητές   της οργάνωσης . 

   Η δαπάνη των ανωτέρω επιμερίζεται ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ 
ΤΙΜΗ 

( χωρίς Φ.Π.Α) 

1 Τσάντα Συνεδρίου 500,00€ 

2 Catering 500,00€ 

3 Εισητήρια 2500,00€ 

4 Διαμονή -Διατροφή €1500,00 

Σύνολο 5,000 

 

α. Το συνολικό κόστος της σύμβασης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 6.150 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, τα τελικά παραστατικά 

θα εκδοθούν απολογιστικά.  

β. Το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα επιβαρυνθεί με φόρο 4% ή 8% ή 20% κλπ. Επίσης θα 

επιβαρυνθεί με κράτηση ποσοστού 0,10% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, 

υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.3, άρθρο 4 Ν.4013/ΦΕΚ 204/τ.Α/15-

9-2011), χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ευθύνεται και δεσμεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

που ανέλαβε με την παρούσα σύμβαση. 

  Η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα 

τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και τον ΚΑΕ: 02.03.151.0844.01.0006  της 

Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με την 1243/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ.          
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119952/30/04/2015, καταχωρημένη με α/α 384 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Ηλείας [ΑΔΑ:6ΠΗΕ7Λ6-Ν5Ρ & 

ΑΔΑΜ:15REQ002760322 2015-05-08] και θα καταβληθεί από την ΠΔΕ στον αφετέρου 

συμβαλλόμενο μετά την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης αρμοδίως κατά τα 

προβλεπόμενα στο νόμο. 

  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους. 

 

  Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα [4] αντίτυπα και υπογράφεται από τους 

συμβαλλομένους ως ακολούθως: 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 

Ο Ανάδοχος 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ      
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