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   Αθήνα, 14.03.2019 

   Αρ. Πρωτ.: 6825 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Σύμβαση Ανάθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης Coffee Break για Εκδηλώσεις του ΤΕΕ 
ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) πλέον Φ.Π.Α 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 14/03/2019, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω 

συμβαλλομένων, ήτοι: 

α) Αφενός μεν  του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την 

επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της 

οδού Νίκης, αρ. 4, TK 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξής ως «ΤΕΕ», 

β) Αφετέρου δε της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «G.A.N Αφοι 
Μαυραγάνη Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Coffee Island» που εδρεύει στην Αγία 
Παρασκευή. επί της οδού Αχιλλέως, αρ. 14 και έχει υποκατάστημα στην Αθήνα, επί της 
οδού Σταδίου, αρ. 7, με Α.Φ.Μ  800753835, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ Χολαργού, και 
εκπροσωπείται νομίμως, από τον κ. Νικόλαο Μαυραγάνη του Αλεξίου  με ΑΔΤ ΑΗ 
226630, κάτοικο Αθηνών, αναφερόμενης στο εξής ως «Ανάδοχος», 

 
 

αφού ελήφθησαν υπόψη: 

 

 Το άρθρο 2 παρ. 31 και το άρθρο 118 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 H υπ’ αριθ. Α41/Σ6/2019  (ΑΔΑ:7ΝΩΩ46Ψ842-Ο8Π) απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής (ΔΕ) του ΤΕΕ, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η ανάθεση 

υπηρεσιών υποστήριξης coffee break για έκτακτες εκδηλώσεις του ΤΕΕ 

 Η με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/609/07/03/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΥΟΒ46Ψ842-ΠΒΝ) 

 Η από 13/02/2019 προσφορά του Αναδόχου(αριθ. πρωτ. ΤΕΕ:4573/13-02-2019)  

 

 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκ μέρους της Αναδόχου προς το ΤΕΕ παροχή των 

Υπηρεσιών Υποστήριξης Coffee Break  για Εκδηλώσεις του ΤΕΕ.  

Η παροχή των ανωτέρων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από τις 06.00 έως τις 20.00 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού των 
2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ (όποιο από τα δύο πραγματοποιηθεί πρώτο), από την 
υπογραφή της παρούσας.  

Η πιστοποίηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών από την Ανάδοχο στο ΤΕΕ θα 
γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ 
αρ. Α2/Σ40/2018 (ΑΔΑ :73Α246Ψ842-9ΦΑ)  απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ και όπως αυτή θα 
τροποποιηθεί στο μέλλον, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση.  

Η διαδικασία παραλαβής των προϊόντων θα γίνεται με την υπογραφή της απόδειξης 
από τους υπαλλήλους του ΤΕΕ οι οποίοι θα κρατούν και αντίγραφο αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00 €) πλέον Φ.Π.Α ποσού πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ  (576,00 €) ήτοι στο 
συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00 €) στο 
οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις.  

Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
παραστατικά, μετά την πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, την έκδοση Απόφασης για την έγκριση καταβολής από τη 
ΔΕ του ΤΕΕ και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0857.01 

Στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδεται τιμολόγιο με το σύνολο των ως άνω αποδείξεων, επί 
του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της σύμβασης καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις 
και η παρακράτηση φόρου.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά θέματα της 
παρούσας ισχύουν οι κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και προϋποθέσεις 
περί ανάληψης υποχρεώσεων και περί προμηθειών του Δημοσίου και ιδίως του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/99) «Περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού 
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφηκε, νόμιμα και ως 
έπεται, από τους συμβαλλόμενους, σε τρία (3) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, εκ των 
οποίων (2) έλαβε το ΤΕΕ και ένα (1) η ανάδοχος για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για το ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

 Γιώργος Ν. Στασινός 

 

Για την Ανάδοχο 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Νικόλαος Μαυραγάνης 

 

 

 

 




