«Πραγματοποίηση αποκριάτικων δράσεων
στα ειδικά σχολεία του Δήμου Πειραιά
2018».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.629,03€
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΣΥΝΟΛΟ: 4.500,00€
Κ.Α.15.6471.06 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων Δ/νσης Πολιτισμού))

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 210-4101693
E-mail: culture@pireasnet.gr

CPV: 55520000-1, 37462000-4, 92312000-1

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πραγματοποίηση των παρακάτω
αποκριάτικων δράσεων στα επτά ειδικά σχολεία του Δήμου Πειραιά, την Παρασκευή
16 Φεβρουαρίου 2018:
ΟΜΑΔΑ Α:
1. 340 αποκριάτικες μάσκες, 64 αποκριάτικα καπέλα και 404 σεπαρντίνες.
ΟΜΑΔΑ Β:
1. Σνακ αλμυρό και γλυκό για 404 παιδιά (πατατάκια και κρουασάν σοκολάτας).
ΟΜΑΔΑ Γ:
1. Σόου με διασκεδαστή/παιδαγωγό για 50΄ σε 5 σημεία.
2. Ηχητική κάλυψη και DJ σε 3 σχολεία (2 ηχεία, ένα σετ DJ, ένα μικρόφωνο και ένα
φωτορυθμικό σε κάθε σημείο).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.629,03€ πλέον Φ.Π.Α και
βαρύνει τον οικείο Κ.Α.15.6471.06 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ/νσης
Πολιτισμού) του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Οι προαναφερόμενες αποκριάτικες δράσεις θα πραγματοποιηθούν την 16 η
Φεβρουαρίου 2018.
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Άρθρο 2ο











O N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
Ο Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών
– Απλουστεύσεις Διαδικασιών» 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.Δ. 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
Διαύγεια» 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.
Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
1. Η τεχνική περιγραφή.
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
3. Το τιμολόγιο.
4. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 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.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
την αρμόδια Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες δράσεων.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να απομακρύνει κάθε αποκριάτικη κατασκευή, είδος και
εγκατάσταση μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος λειτουργίας και να επαναφέρει
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τους χώρους των σχολείων όπου θα πραγματοποιηθούν οι αποκριάτικες δράσεις στην
κατάσταση που βρίσκονταν πριν την έναρξή τους.
Άρθρο 5ο
Δεκτοί στην
απευθείας ανάθεση γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
κοινοπραξίες, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης (ανάθεση πάνω από 2.500€) θα
προσκομιστούν τα παρακάτω 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. Καταστατικό της εταιρείας (εάν υφίσταται).
Άρθρο 6ο
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση 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 μέχρι το πέρας των
δράσεων (την 16-02-2018).
Άρθρο 7ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται για τα κάτωθι:
1. Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και κατασκευών που
προτείνονται, με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
2. Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών που θα πραγματοποιούνται στην
κάθε εγκατάσταση.
3. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την καλή και ασφαλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων που προτείνονται.
4. Τους υπεύθυνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
5. Την τήρηση των προδιαγραφών για τις αποκριάτικες μάσκες, τα καπέλα και τις
σεπαρτίνες.
Άρθρο 8ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία των αλμυρών και γλυκών
εδεσμάτων που ορίζεται, στο σύνολο της, σε χάρτινα ειδικά κουτιά. 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.
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.
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Άρθρο 9ο
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την καθ΄ ύλην
αρμόδια υπηρεσία και η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών και υπηρεσιών γίνεται από
επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται σύμφωνα με το αρ. 221 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10ο
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο
Α) Φόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 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 Δήμο.
Άρθρο 11ο
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί άμεσα προς αυτές, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Δήμου.
Άρθρο 12ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου
Πειραιά στο χώρο διεξαγωγής των προαναφερόμενων αποκριάτικων δράσεων.
Άρθρο 13ο
Το τιμολόγιο του αναδόχου θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης με την ολοκλήρωση
της διεξαγωγής των προαναφερόμενων αποκριάτικων δράσεων. Δε θα πρέπει να
υπάρχουν χρηματικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του ευρώ) και η πληρωμή του αναδόχου
θα γίνει εφάπαξ (άρθρο 200 του Ν.4412/16), με την έκδοση χρηματικού εντάλματος,
που θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 14ο
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις
κείμενες διατάξεις, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και την ασφάλιση για
αστική ευθύνη προς το προσωπικό που χρησιμοποιείται και προς κάθε τρίτο (παιδιά,
συνοδοί κ.λ.π.) καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων
βοηθειών.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που
χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων ως και ασφάλειας του
εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα
σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόμους και
διατάξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την
ευθύνη.
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Άρθρο 15ο
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι όροι υγιεινής,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα εδέσματα άμεσα με άλλα
κατάλληλα, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
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
και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα εδέσματα δε θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νομοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου
Πειραιά στους χώρους παρασκευής των εδεσμάτων.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2018
Η Προϊσταμένη

Η Διευθύντρια

……………………

Ευαγγελία Μπαφούνη

Εγκρίνεται
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
Ειρήνη Νταϊφά

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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