ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ
&ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρµόδια: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.2132022348

Πειραιάς 08/11/2016

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου
Κ.Α.: 00.6431.01
Ποσό: 2.317,94€ συµπερ. Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια δηµιουργικού/διαφηµιστικού υλικού για
την διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα γίνει από 1 ∆εκεµβρίου
2016 έως 7 Ιανουαρίου 2017 σε κεντρικές πλατείες του ∆ήµου Πειραιά.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 1.869,30 € (πλέον Φ.Π.Α.) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.
Άρθρο 2ο
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
2. Τεχνική περιγραφή
3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός

Άρθρο 3ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1.Ν.4412/12-ΦΕΚ 147Α΄8-8-16 <<∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και
Υπηρεσιών >>.
2. Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
3. Ν.3852/7-6-10 ΦΕΚ 87Α΄/7-6-10.
Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.
4412/16 Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι

αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει
την χαµηλότερη τιµή.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και επικουρικής
ασφάλισης .
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τον
ανάδοχο α) φόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ και β) φόρος εισοδήµατος 4%, εκτός από το
ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει στην Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που
ορίζει ο ∆ήµος τα προγράµµατα και να τοποθετήσει τις αφίσες και το banner
έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2016.
Τα προγράµµατα θα παραδοθούν στο τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου Πειραιά
στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Τα δελτία αποστολής του αναδόχου θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης την ηµέρα της
παράδοσης τους στον αρµόδιο υπάλληλο. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν χρηµατικές διαφορές
(υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιµολόγια να είναι απολύτως συσχετισµένα µε τα αντίστοιχα δελτία
αποστολής. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ σύµφωνα µε το άρθρο 200του Ν.
4412/16.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ
&ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρµόδια: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.2132022348-347

Πειραιάς 08/11/2016

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου.
Κ.Α.: 00.6431.01
ΠΟΣΟ: 2.317,94€ συµπερ. Φ.Π.Α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α ΟΜΑ∆Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

1

2

3

ΤΙΤΛΟΣ
Αφίσες στεγάστρων διαστάσεων 1.30x2.00m
4χρωµία,που θα αναγράφεται το
Χριστουγεννιάτικο πρόγραµµα και θα
τοποθετηθούν στις στάσεις των λεωφορείων
κεντρικών δρόµων του Πειραιά.
Αφίσες ειδικών πλαισίων διαστάσεων
1.10x1.40m 4χρωµία, που θα αναγράφεται
το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραµµα
που θα πραγµατοποιηθεί σε κεντρικές
πλατείες και µη του Πειραιά από 01/12/15
έως 07/01/16.
4σέλιδα προγράµµατα που θα αναγράφονται
οι εορταστικές δράσεις που θα
πραγµατοποιηθούν στην πόλη του Πειραιά

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

CPVS

1.078,06€

22000000-0

60

14,49€

869,40€

60

7€

420,00€

520,80€

22000000-0

3.000

0,0933€

279,90€

347,08€

22000000-0

4

και θα µοιραστούν για ενηµέρωση.
Banner διαστάσεων 5x2 µέτρα, που θα
αναρτηθεί στην πρόσοψη του ∆ηµοτικού
Θεάτρου προκειµένου να ενηµερωθούν οι
δηµότες για το πρόγραµµα των
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

1

300,00€

ΣΥΝΟΛΟ

300,00€

1.869,30€

372,00€
2.317,94€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α µε ΦΠΑ: 2.317,94€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.317,94€ συµπερ. Φ.Π.Α.
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ
&ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρµόδια: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.2132022348

Πειραιάς 08/11/2016

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής,
δραστηριοτήτων του ∆ήµου
Κ.Α.: 00.6431.01
Ποσό: 2.317,94 € συµπερ. Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια δηµιουργικού/διαφηµιστικού υλικού για
τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν από 1 ∆εκεµβρίου 2016
έως 7 Ιανουαρίου 2017 σε κεντρικές πλατείες του ∆ήµου Πειραιά:
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
1. 60 αφίσες στεγάστρων διαστάσεων 1,30 x 2,00m 4χρωµία, στις οποίες θα
αναγράφεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραµµα και θα τοποθετηθούν στις
στάσεις λεωφορείων κεντρικών δρόµων του Πειραιά έως 15-12-16.
2. 60 αφίσες ειδικών πλαισίων διαστάσεων 1,10 x 1,40m 4χρωµία, στις οποίες θα
αναγράφεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραµµα που θα πραγµατοποιηθεί
σε κεντρικές πλατείες και µη του Πειραιά.
3. 3.000 4σέλιδα προγράµµατα που αναφέρονται οι εορταστικές δράσεις που θα
πραγµατοποιηθούν στην πόλη του Πειραιά και θα µοιραστούν για ενηµέρωση (η
παράδοση των προγραµµάτων θα γίνει το αργότερο έως τις 12/12/2016).
4. 1 banner διαστάσεων 5x2 µέτρα, που θα αναρτηθεί στην πρόσοψη του ∆ηµοτικού
Θεάτρου προκειµένου να ενηµερωθούν οι δηµότες για το πρόγραµµα των
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ( η αποξήλωση θα γίνει από τον ανάδοχο αµέσως
µετά την λήξει των εορταστικών εκδηλώσεων).
Η τοποθέτηση των αφισών καθώς και η αποµάκρυνση τους µετά το πέρας των
εκδηλώσεων θα γίνει από το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει την προµήθεια.

Ο ανάδοχος που θα ανατεθεί η προµήθεια των ανωτέρω υλικών(αφίσεςπρογράµµατα-banner) υποχρεούται να τα παραδώσει έως τις 12-12-2016,
που
θα γίνει και η έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Όλα τα είδη θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 1.869,30 € (πλέον ΦΠΑ) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.
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