«Προµήθεια προσκλήσεων – φακέλων
(εκτύπωση και δηµιουργικό), ειδών µπουφέ
και αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη
των εκδηλώσεων κοπής Πρωτοχρονιάτικης
πίτας 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.155,00 €

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΣΥΝΟΛΟ : 3.912,20 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Κ.Α.: 00.6434.03 (Προσκλήσεις, φάκελοικάρτες ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 00.6443.01 (∆απάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών,
συµπεριλαµβανοµένων βραβείων, επάθλων,
δώρων ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις,
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια προσκλήσεων-φακέλων
(εκτύπωση και δηµιουργικό), ειδών µπουφέ και αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη
των εκδηλώσεων «κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018».
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.155,00€ πλέον Φ.Π.Α και
βαρύνει τους οικείους Κ.Α 00.6434.03 (Προσκλήσεις, φάκελοι-κάρτες ∆ηµάρχου κ.λ.π.)
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, Κ.Α.00.6443.01 (∆απάνες
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συµπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα
∆ηµάρχου κ.λ.π.) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 και τον
αντίστοιχο ΚΑ του υπό ψήφιση Προϋπολογισµού του 2018 και Κ.Α.00.6433.01
(Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.

Άρθρο 2ο
•

•
•

O N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
Ο Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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•

•

•
•
•

•

Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών –
Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών» του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α/143/28-06-2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.
Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Η υπ΄ αριθµ. 1191/22-03-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-03-2017) περί
καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.

Άρθρο 3ο
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν πρόταση προσφοράς για όλα τα είδη µιας ή
περισσοτέρων οµάδων. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας
οµάδας.
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Η τεχνική περιγραφή.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Το τιµολόγιο.
Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η πρόταση προσφοράς γίνει
αποδεκτή, µε βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµικής άποψης, προσφορά µόνο βάσει
τιµής.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες.

Άρθρο 5ο
∆εκτοί στην
απευθείας ανάθεση γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
κοινοπραξίες αυτών που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου
αντικειµένου, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
Όλοι οι συµµετέχοντες θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και θα
προσκοµίσουν πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκησή
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τους κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Επίσης, θα προσκοµίσουν ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα (τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου την ηµέρα της
ανάθεσης) και καταστατικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο καθώς και ποινικό
µητρώο.

Άρθρο 6ο
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός
του προβλεπόµενου χρόνου (αρθ. 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) για την υπογραφή του
συµφωνητικού.

Άρθρο 7ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τις προσκλήσεις και τους φακέλους
έως 20/11/2017 και τα αναµνηστικά δώρα έως 15/12/2017 στο Τµήµα ∆ηµοσίων
Σχέσεων στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο, τα είδη του µπουφέ την ηµέρα της εκδήλωσης
«κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018» την 1η Ιανουαρίου 2018 στο Κεντρικό
∆ηµαρχείο στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τον υπεύθυνο των ∆ηµοσίων Σχέσεων. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο
ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και κατόπιν συντάσσεται
οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο 8ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της σε χάρτινα
ειδικά κουτιά όσον αφορά στα σοκολατάκια, στα µελοµακάρονα, στους κουραµπιέδες
και στις βασιλόπιτες και σε ότι άλλο ορίζει η παραγγελία. Οι συσκευασίες καθώς και τα
σκεύη µεταφοράς των υλικών θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες καταλληλότητας
και υγιεινής. Η µεταφορά θα γίνει µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο του προµηθευτή
στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Άρθρο 9ο
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο
Α) Φόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ Β) Φόρος εισοδήµατος 4% Γ) Φόρος 0,06 υπέρ
Α.Ε.Π.Π. (αρθ. 350, παρ. 3 του Ν. 4412).
Εκτός από το Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο.

Άρθρο 10ο
Σε περίπτωση που δε θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι όροι
υγιεινής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα εδέσµατα άµεσα µε
άλλα κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα εδέσµατα και οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευαστούν θα είναι άριστης
ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών καθώς επίσης
των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
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Τα εδέσµατα δε θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.

Άρθρο 11ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρµόδιο υπάλληλο του
∆ήµου Πειραιά στους χώρους παρασκευής των εδεσµάτων.
Άρθρο 12ο
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης την
ηµέρα της παράδοσης τους στον αρµόδιο υπάλληλο. ∆ε θα πρέπει να υπάρχουν
χρηµατικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιµολόγια θα πρέπει να είναι
απολύτως συσχετισµένα µε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Η πληρωµή του αναδόχου
θα γίνει εφάπαξ (άρθρο 200 του Ν.4412/16).

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια προσκλήσεων – φακέλων
(εκτύπωση και δηµιουργικό), ειδών µπουφέ
και αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη
των εκδηλώσεων κοπής Πρωτοχρονιάτικης
πίτας 2018».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.155,00 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΣΥΝΟΛΟ: 3.912,20 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Κ.Α.: 006434.03 (Προσκλήσεις, φάκελοικάρτες ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 006443.01 (∆απάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών,
συµπεριλαµβανοµένων βραβείων, επάθλων,
δώρων ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις,
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προµήθεια προσκλήσεων, φακέλων, µπουφέ
και αναµνηστικών δώρων, για την κάλυψη των εκδηλώσεων «κοπής
Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018».
Οµάδα Α
-400 προσκλήσεις 20x10 δίχρωµες (χρυσό-µαύρο) σε χαρτί ACQUERELLO Avorio
(εκτύπωση και δηµιουργικό).
-400 τυπωµένοι φάκελοι µεγέθους 22x11 µονόχρωµοι, µε χρυσό λογότυπο σε χαρτί
ACQUERELLO Avorio 120 gr. (εκτύπωση και δηµιουργικό).
Οµάδα Β
-Μπουφές για δεξίωση 400 ατόµων [βασιλόπιτα δέκα κιλών µε φλουρί και 400
κοµµάτια βασιλόπιτα των 100gr (παραδοσιακή τύπου κέικ) σε δύο εκ των οποίων θα
υπάρχουν φλουριά, αρτοσκευάσµατα γλυκά (βουτήµατα για επίσηµο µπουφέ, καφέ,
κουλουράκια 4 ειδών 30kg & αλµυρά, κριτσίνια 10kg), 10 κιλά κουραµπιέδες
µπουκίτσες, 10 κιλά µελοµακάρονα µπουκίτσες, 10 κιλά σοκολατάκια, µπατόν σαλέ
7kg, νερά (εµφιαλωµένα, 80 µπουκάλια του 1 ½ l), 28 µπουκάλια αφρώδη οίνο των
750ml, καφέ φίλτρου 300 µερίδων, αναψυκτικά coca-cola-sprite-fanta (συνολικά 60
µπουκάλια του 1 ½ l.), χυµοί πορτοκάλι-ανάµικτοι (συνολικά 40 τεµάχια του 1 l),
εξοπλισµός (πιάτα γυάλινα για τους επισήµους, ποτήρια γυάλινα για τους επισήµους,
πιάτα-ποτήρια µιας χρήσης, καφετιέρες-κανάτες-χαρτοπετσέτες, πάγος, ζαχαρίτσες,
γάλατα, µαχαίρι πολυτελείας για την κοπή της πίτας, τραπέζια του µπουφέ-λινά
τραπεζοµάντηλα) και 4 σερβιτόροι].
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Τα γλυκίσµατα θα πρέπει να είναι φρέσκα και παρασκευασµένα από Α΄ ποιότητας υλικά
και να φαίνεται η ηµεροµηνία λήξης.
Τα αναψυκτικά θα πρέπει να είναι παγωµένα και να συνοδεύονται από πλαστικά
ποτήρια.

Οµάδα Γ
-Τρία ασηµένια αναµνηστικά δώρα, τα οποία θα αντιστοιχούν στα τρία φλουριά της
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις
και σαφείς περιγραφές των ειδών τους. Τα είδη του µπουφέ παραδίδονται έτοιµα προς
χρήση σε χάρτινες ειδικές συσκευασίες. Τα αναψυκτικά και οι χυµοί θα είναι
παγωµένα.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής
διατροφής, να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας, χωρίς
επιβάρυνση του ∆ήµου.
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«Προµήθεια προσκλήσεων – φακέλων
(εκτύπωση και δηµιουργικό), ειδών µπουφέ
και αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη
των εκδηλώσεων κοπής Πρωτοχρονιάτικης
πίτας 2018».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.155,00 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΠΑ 24%

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ : 3.912,20 €

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Κ.Α.: 006434.03 (Προσκλήσεις, φάκελοικάρτες ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 006443.01 (∆απάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών,
συµπεριλαµβανοµένων βραβείων, επάθλων,
δώρων ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις,
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

Τιµολόγιο
Γενικά:
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας από αυτές σύµφωνα µε τους όρους της
µελέτης. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται και το σύνολο των άµεσων και
έµµεσων γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του
αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών.

Οµάδα Α - Κ.Α.:00.6434.03
Α/Α

1.

2.

ΤΙΤΛΟΣ
Προσκλήσεις 20x10
δίχρωµες (χρυσόµαύρο) σε χαρτί
ΑCQUERELLO Avorio,
για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας
(εκτύπωση και
δηµιουργικό).
Τυπωµένοι φάκελοι
22x11 µονόχρωµοι µε

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Τεµάχιο

0,60€

0,40€
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Εξήντα λεπτά

Σαράντα λεπτά

χρυσό λογότυπο σε
χαρτί ACQUERELLO
Avorio (εκτύπωση και
δηµιουργικό).

Τεµάχιο

Οµάδα Β - Κ.Α.:00.6443.01
Α/Α

1.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
Μπουφές για δεξίωση 400
ατόµων (όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή).

Τεµάχιο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
∆ύο χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ

2.500,00€

Οµάδα Γ - Κ.Α.: 00.6433.01
Α/Α
1.

ΤΙΤΛΟΣ
Αναµνηστικά δώρα, που θα
δοθούν για τα φλουριά από
την κοπή της πίτας.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεµάχιο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

85,00€

Ογδόντα-πέντε λεπτά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια προσκλήσεων – φακέλων
(εκτύπωση και δηµιουργικό), ειδών µπουφέ
και αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη
των εκδηλώσεων κοπής Πρωτοχρονιάτικης
πίτας 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.155,00 €

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΣΥΝΟΛΟ : 3.912,20 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Κ.Α.: 00.6434.03 (Προσκλήσεις, φάκελοικάρτες ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 00.6443.01 (∆απάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών,
συµπεριλαµβανοµένων βραβείων, επάθλων,
δώρων ∆ηµάρχου κ.λ.π.).
Κ.Α.: 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις,
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια προσκλήσεων, φακέλων, ειδών µπουφέ και αναµνηστικών
δώρων για την κάλυψη των εκδηλώσεων «κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018».

Οµάδα Α - Κ.Α.:00.6434.03
Α/Α

1.

2.

ΤΙΤΛΟΣ
Προσκλήσεις 20x10
δίχρωµες (χρυσόµαύρο) σε χαρτί
ΑCQUERELLO
Avorio, για την
κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης
πίτας (εκτύπωση
και δηµιουργικό).
Τυπωµένοι φάκελοι
22x11 µονόχρωµοι,
µε χρυσό λογότυπο
σε χαρτί
ACQUERELLO
Avorio (εκτύπωση
και δηµιουργικό).

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεµάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

400

0,60€

240,00€

297,60€

30199700-7

160,00€

198,40€

30199710-0

400,00€

496,00€

CPVS

Τεµάχιο
400

0,40€

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α µε ΦΠΑ: 496,00€
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6434.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2017.
(CPVS: (15931100-4, 15982000-5, 15321000-4, 15861000-1,
39513100-2, 15842200-4, 41100000-0, 33764000-3, 55320000-9).

15810000-9,

Οµάδα Β - Κ.Α.:00.6443.01
Α/Α

1.

ΤΙΤΛΟΣ
Μπουφές για δεξίωση 400
ατόµων (όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή).

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεµάχιο

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

2.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

2.500,00€

3.100,00€

2.500,00€

3.100,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β µε ΦΠΑ: 3.100,00€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6443.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2017 και τον αντίστοιχο ΚΑ του υπό ψήφιση Προϋπολογισµού
του 2018.

Οµάδα Γ - Κ.Α.: 00.6433.01
Α/Α

1.

ΤΙΤΛΟΣ
Αναµνηστικά δώρα,
που θα δοθούν για τα
φλουριά από την κοπή
της πίτας.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεµάχιο

3

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

CPVS

85,00€

255,00€

316,20€

18530000-3

255,00€

316,20€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ µε ΦΠΑ: 316,20€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2017.
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ=3.912,20€ (συµπ. Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη για την οµάδα Α θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6434.03 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.
Η δαπάνη για την οµάδα Β θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6443.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 και τον αντίστοιχο ΚΑ του υπό
ψήφιση Προϋπολογισµού του 2018.
Η δαπάνη για την οµάδα Γ θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6433.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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