«Προµήθεια αναµνηστικών δώρων για το
έτος 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.792,40€

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24% (για πλακέτες και τριήρεις)

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΦΠΑ 6% (για βιβλία)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 15.354,54€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

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 αναµνηστικών δώρων
(αναµνηστικές πλακέτες, ασηµένιες τριήρεις και βιβλία) για την κάλυψη εξόδων
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών, που θα επισκεφθούν το ∆ήµο
καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
για το έτος 2018.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.354,54€ συµπ. Φ.Π.Α. και
θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α.00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τα κάτωθι:
•

•
•

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

•

•
•
•

•

Τις 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).
Το 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».
Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το 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.
Την 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.
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 υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του
Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόµενο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα,
από οικονοµικής άποψης, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον η προσφορά
του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Άρθρο 5ο
∆εκτοί στην απευθείας ανάθεση γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες
που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας και
οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα της απευθείας
ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου).
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας της
απευθείας ανάθεσης.
4. Φάκελο οικονοµικής προσφοράς..
5. Τεχνική Προσφορά (περιγραφή των αναµνηστικών δώρων και των βιβλίων).
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Άρθρο 6ο
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου (αρθ. 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) για την υπογραφή του
συµφωνητικού.
Η διάρκεια σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και διαρκεί για (1) έτος
από την ηµεροµηνία της υπογραφής.
Άρθρο 7ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα αναµνηστικά δώρα και τα βιβλία κάθε
φορά που έχει ανάγκη η υπηρεσία και συγκεκριµένα το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του
∆ήµου.
Η υπηρεσία δεν έχει την υποχρέωση εξάντλησης του συνολικού ποσού που αναγράφεται
στη µελέτη (άρθρο 132 του Ν.4412/2016).
Η παραλαβή των αναµνηστικών δώρων και των βιβλίων θα γίνει από την αρµόδια
Επιτροπή, που ορίζεται σύµφωνα µε το αρ. 221 του Ν. 4412/2016, κατόπιν ποιοτικού
ελέγχου, ο οποίος µπορεί να διενεργηθεί µε έναν ή µε όλους του παρακάτω τρόπους,
ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό:
α) µε µακροσκοπικό έλεγχο
β) µε πρακτική δοκιµασία.
Άρθρο 8ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει κάθε φορά την παραγγελία
συσκευασία, όπως αναφέρεται στην προσφορά.

σε ειδική

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 δεν τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί άµεσα προς αυτές, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα υλικά κατασκευής των αναµνηστικών δώρων θα είναι αυτά που έχει υποδείξει η
υπηρεσία στον προµηθευτή.

Άρθρο 11ο
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης την
ηµέρα της παράδοσης τους. ∆ε θα πρέπει να υπάρχουν χρηµατικές διαφορές
(υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιµολόγια πρέπει να είναι απολύτως συσχετισµένα µε
τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ (άρθρο
200 του Ν.4412/2016), µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, που θα συνοδεύεται από
τα προβλεπόµενα νόµιµα δικαιολογητικά.
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Άρθρο 12ο
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει µε απόφαση ∆.Σ., σύµφωνα µε το Ν.4412/16
άρθρο 203:
α) στην περίπτωση της παρ. 5 του αρ.105 του Ν.4412/16
β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφωθεί µε τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις
και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης και των
παρατάσεων.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2018
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήµαρχος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια αναµνηστικών δώρων για το
έτος 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.792,40€

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24% (για πλακέτες και τριήρεις)

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΦΠΑ 6% (για βιβλία)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 15.354,54€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

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 αναµνηστικών δώρων
(αναµνηστικές πλακέτες, ασηµένιες τριήρεις και βιβλία) για την κάλυψη εξόδων
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο
καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
για το έτος 2018.
ΟΜΑ∆Α Α:
-(10) ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ από αλουµίνιο, χρυσό ή ασηµί, διαστάσεων
20cm x 15, µε εκτύπωση 4 χρωµάτων, σε κουτί βελούδινο.
- (40) ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ σε κουτί από Plexiglass σε ξύλινη βάση, διαστάσεων
20cm x10 x16.
- (30) ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ σε κουτί από Plexiglass σε ξύλινη βάση, διαστάσεων
23cm x12 x17.
- (10) ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ σε κουτί από Plexiglass σε ξύλινη βάση, διαστάσεων
25cm x12 x19.
ΟΜΑ∆Α Β:
-(70) ΒΙΒΛΙΑ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 336 σελίδων,
διαστάσεων 0,24cm x 0,29, σε χαρτί velvet έγχρωµο150gr, µε εξώφυλλο ιλουστρασιόν.
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρη περιγραφή των ειδών τους.
Όλα τα προς προµήθεια είδη των αναµνηστικών δώρων θα πρέπει να συµφωνούν µε
τις υποδείξεις της αρµόδιας για την προµήθεια υπηρεσίας και θα πρέπει να πληρούν τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα αναµνηστικά δώρα και τα βιβλία δεν
καλύπτουν τις ισχύουσες διατάξεις, να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της
Υπηρεσίας, χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2018
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήµαρχος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια αναµνηστικών δώρων για το
έτος 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.792,40€

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24% (για πλακέτες και τριήρεις)

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΦΠΑ 6% (για βιβλία)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 15.354,54€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

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 προµήθεια των αναµνηστικών δώρων.

ΟΜΑ∆Α Α: Κ.Α.: 00.6433.01
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A/A

1.

2.

3.

4.

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ από
αλουµίνιο χρυσό ή ασηµί,
διαστάσεων 15сmx20, µε
εκτύπωση 4 χρωµάτων σε
κουτί βελούδινο.
ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
σε κουτί από Plexiglass σε
ξύλινη βάση, διαστάσεων
20cm x10x16.
ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
σε κουτί από Plexiglass σε
ξύλινη βάση, διαστάσεων
23cm x12x17.
ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
σε κουτί από Plexiglass σε
ξύλινη βάση, διαστάσεων
25cm x12x19.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

TEM.

10

70,00€

Εβδοµήντα ευρώ

TEM.

40

103,00€

Εκατόν-τρία ευρώ

TEM.

30

125,00€

Εκατόν είκοσι-πέντε
ευρώ

TEM.

10

140,00€

Εκατόν σαράντα
ευρώ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

TEM.

70

40,32€

Σαράντα ευρώ και
τριάντα-δύο λεπτά

ΟΜΑ∆Α Β: Κ.Α.: 00.6433.01
A/A

1.

ΤΙΤΛΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 336
σελίδων, διαστάσεων
0,24cm x 0,29, σε χαρτί
velvet έγχρωµο150gr, µε
εξώφυλλο ιλουστρασιόν».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2018
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήµαρχος
Ανδρέας Βεντούρης
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια αναµνηστικών δώρων για το
έτος 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.792,40€

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΠΑ 24% (για πλακέτες και τριήρεις)

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΦΠΑ 6% (για βιβλία)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 15.354,54€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Κ.Α.: 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις,
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια αναµνηστικών δώρων (αναµνηστικές πλακέτες, ασηµένιες
τριήρεις και βιβλία) για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών, που θα επισκεφθούν το ∆ήµο Πειραιά καθώς επίσης και για τις
συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για το έτος 2018.
ΟΜΑ∆Α Α:
Κ.Α.: 00.6433.01
A/A

1.

2.

3.

4.

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ από
αλουµίνιο χρυσό ή ασηµί,
διαστάσεων 15сmx20, µε
εκτύπωση 4 χρωµάτων σε
κουτί βελούδινο.
ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
σε κουτί από Plexiglass σε
ξύλινη βάση, διαστάσεων
20cm x10x16.
ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
σε κουτί από Plexiglass σε
ξύλινη βάση, διαστάσεων
23cm x12x17.
ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
σε κουτί από Plexiglass σε
ξύλινη βάση, διαστάσεων
25cm x12x19.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

TEM.

10

70,00€

700,00€

TEM.

40

103,00€

4.120,00€

18530000-3

TEM.

30

125,00€

3.750,00€

18530000-3

TEM.

10

140,00€

1.400,00€

18530000-3

Αξία
ΦΠΑ 24%

9.970,00€
2.392,80€

СPV

18530000-3
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ΣΥΝΟΛΟ

12.362,80 €

ΟΜΑ∆Α Β:
Κ.Α.: 00.6433.01
A/A
1.

ΤΙΤΛΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 336
σελίδων, διαστάσεων
0,24cm x 0,29, σε χαρτί
velvet έγχρωµο150gr, µε
εξώφυλλο ιλουστρασιόν».

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

СPV

TEM.

70

40.32€

2.822,40€

22113000-5

Αξία
ΦΠΑ 6%
ΣΥΝΟΛΟ

2.822,40€
169,34€
2.991,74€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΟΜΑ∆Α Α: 12.362,80€ + ΟΜΑ∆Α Β: 2.991,74€ =
15.354,54€
∆εκαπέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα-τέσσερα ευρώ και πενήντα-τέσσερα λεπτά
συµπ. Φ.Π.Α.
Η δαπάνη για την προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6433.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2018
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήµαρχος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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