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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  ΛΑΡΙΑ , 31/12/2020 
ΓΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ                                                Αξ.Πξση.: 53247 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ: ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΔΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 
TΑΥ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΙΩΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΗ 1 
ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ: 41222 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 2413500327                     
 FAX: 2410 250372 
 

ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 24.800,00 €  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 

ηε Λάξηζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 31 Γεθεκβξίνπ 2020 εκέξα Πέκπηε νη θαησηέξσ 
ζπκβαιιφκελνη: α) Ο ΓΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ ν νπνίνο εδξεχεη ζηε Λάξηζα, επί ηεο νδνχ Ίσλνο Γξαγνχκε 1 

Σ.Κ.41222, κε ΑΦΜ 997844860 ηεο ΓΟΤ Λάξηζαο, θαη πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή 
ζπκβνιαίσλ – ζπκβάζεσλ γεληθά απφ ηνλ θν. Απφζηνιν ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Γήκαξρν Λαξηζαίσλ, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 86 & 87 ηνπ Ν.3463 /2006 (Κ.Γ.Κ.) ή ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ζηνλ νπνίν κε απφθαζή ηνπ έρεη 

κεηαβηβάζεη  ηηο αλάινγεο αξκνδηφηεηεο θαη β) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «LEVER ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Δ.», κε έδξα 26εο Οθησβξίνπ 43, Θεζζαινλίθε Σ.Κ 54627 , ΑΦΜ: 997759560, ΓΟΤ ΦΑΔ 

Θεζζαινλίθεο, ηει. 2310 552113, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ θν. Θεφδσξν Καξηπίδε ζπκθψλεζαλ 
θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο : 

 Ο πξψηνο απφ απηνχο, έρνληαο ππ' φςε :  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ). 
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ  116, 118 θαη 120.. 
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1ε θαη 2, άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4623/2019. 
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019. 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 3011/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ Λαξηζαίσλ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ. 
9. Σελ ππ’ αξηζ. 3012/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ Λαξηζαίσλ πεξί αλάζεζεο θαζεθφλησλ ζε δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ. 
10. Σελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ΚΑ:  

70.6117.90035 (ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ  ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΠΟΛΗ ΛΑΡΙΑ). 
11. Σελ αλάγθε ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκβνχινπ γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πφιεο ηεο 
Λάξηζαο. 

12. α) Σελ ππ΄αξηζκ. 4531/2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Λαξηζαίσλ (ΑΓΑ: 

6ΠΙ9ΩΛΞ-ΡΚΒ) ζπλνιηθνχ πνζνχ 24.800,00 € κε ΦΠΑ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ ηεο αλσηέξσ δαπάλεο 
θαη β) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 
παξ.1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο 

αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α: 1761/2020. 
13. Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 4554/2020 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Λαξηζαίσλ. 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ 
 

     ζηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα « LEVER ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Δ.» 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
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απνζέκαηνο ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
24%, αλαιπηηθά: 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κφζηνο ζε επξψ(€) 

1 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πφιεο ηεο 

Λάξηζαο 

20.000,00 

  χλνιν ρσξίο ΦΠΑ  20.000,00 

  ΦΠΑ 24% 4.800,00 

  χλνιν κε ΦΠΑ 24.800,00 

 

 
1. Σνλ δεχηεξν ζπκβαιιφκελν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

2. Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ην ΓΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ. 
3. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη  έσο 30/09/2021. 

Δηδηθφηεξα: 

 - To 1ν Παξαδνηέν: Σεχρνο Γηαγλσζηηθήο Πξνζέγγηζεο θαη Πιαίζην Γξάζεο, ζχκθσλα κε ηελ  
Δλφηεηα Δξγαζηψλ 1(1.1 έσο 1.6) ζα ππνβιεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 4 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 
- Σν 2o Παξαδνηέν: Σεχρνο Δμεηδίθεπζε Πξνγξάκκαηνο -  Γηακνξθσκέλν ρέδην Γξάζεο ζχκθσλα κε                    

ηελ Δλφηεηα Δξγαζηψλ 2 (2.1 έσο 2.8) ζα ππνβιεζεί ζε 9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

4. Η πιεξσκή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζε επξψ χζηεξα απφ πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη απνδεηθηηθψλ 
εμφθιεζεο φισλ ησλ θξαηήζεσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε βεβαίσζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. 

Η θαηαλνκή ηεο ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν θαζνξίδεηαη σο εμήο:  

           Δλδηάκεζε πιεξσκή: 40% (θαζαξφ πνζφ 8.000,00 € Υ 24%ΦΠΑ 1.920,00 € = 9.920,00 €) κε ηελ 

           νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 1νπ παξαδνηένπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Σειηθή πιεξσκή: Σν ππφινηπν 60% (θαζαξφ πνζφ 12.000,00 € Υ 24%ΦΠΑ 2.880,00 € = 14.880,00 €)   
κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 2νπ παξαδνηένπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 
Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ δήισζε φηη έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ αλσηέξσ ρσξίο θακία 

επηθχιαμε. 
Δπίζεο ελεκεξψζεθε γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ νθείιεη λα ηεξεί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 12 ηνπ θαλνληζκνχ 679/2016 ηεο ΔΔ. 

 
πληάρζεθε ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεηαη λφκηκα ην ζπκθσλεηηθφ απηφ. 

 
 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 
            Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ                                                            Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

   ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ                             LEVER ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Δ. 
           ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ                                

     
 

 

           Γεώργιος ΟΤΛΣΗ                                                   Θεόδωρος ΚΑΡΙΠΙΓΗ    
                                                                                       Νόμιμος εκπρόζωπος 
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