ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρµόδια: Μιχαλόλια Ουρανία
Τηλ.: 2132022347

Πειραιάς 24 /11/2016

α)Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου.
Κ.Α.: 00.6431.01
Ποσό: 922,56€ συµπερ. ΦΠΑ
β)∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών
ΚΑ 00.6443.01 ποσό 4.340,00€
Συµπερ. ΦΠΑ.
γ)Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα
ΚΑ. 00.6433.01
Ποσό 496,00 συµπερ. ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια προσκλήσεων, φακέλων,
ειδών µπουφέ και αναµνηστικά δώρα (γούρια), για την κάλυψη των εκδηλώσεων
«Θεοφάνεια 2017».
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4644€ χωρίς ΦΠΑ και
βαρύνει τους οικείους ΚΑ 00.6431.01[Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου (αφορά προσκλήσεις και φακέλους) του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016, ΚΑ
00.6433.01(Τιµητικές διακρίσεις,
Αναµνηστικά δώρα.), του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και ΚΑ
00.6443.01 (∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών) του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016,( θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό στον υπό ψήφιση
προϋπολογισµό του 2017).
Άρθρο 2ο
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Ν. 4412/2016-ΦΕΚ-147Α 8-8-2016<<∆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 3ο
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη µιας ή περισσοτέρων οµάδων. ∆εν
γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η τεχνική περιγραφή.
2. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
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 προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή.
Άρθρο 5ο
Φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική κύριας και επικουρικής ασφάλισης
Άρθρο 6ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τις προσκλήσεις, τους
φακέλους έως 6 ∆εκεµβρίου 2016 και τις πλακέτες και τα γούρια έως τις 20
∆εκεµβρίου 2016 στο Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο στον
8οόροφο, τα είδη για την δεξίωση την ηµέρα εορτασµού των Θεοφανείων, 6
Ιανουαρίου 2017 στο φουαγιέ του ∆ηµοτικού Θεάτρου 5 ώρες νωρίτερα. Η έναρξη της
δεξίωσης θα γίνει στις 11:00 το πρωί.
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 7ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο χάρτινα
ειδικά κουτιά όσον αφορά τα τυροπιτάκια, τα πιροσκί της σε, τα σπανακοπιτάκια και τα
γλυκίσµατα. 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 8ο
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο
Α)φόρος0,06%υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.Β) Φόρος εισοδήµατος 4%.
Εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.

Άρθρο 9ο
Σε περίπτωση που δεν 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.
Τα εδέσµατα δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Άρθρο 10ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρµόδιο υπάλληλο
του ∆ήµου Πειραιά στους χώρους παρασκευής των εδεσµάτων.

Άρθρο 11ο
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή 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 (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

O
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρµόδια: Μιχαλόλια Ουρανία
Τηλ.: 2132022347

Πειραιάς 30 /11/2016

α)Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου.
Κ.Α.: 00.6431.01
Ποσό: 922,56€ συµπεριλ. ΦΠΑ
β) ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών
ΚΑ 00.6443.01 ποσό 4.340,00€
Συµπερ. ΦΠΑ.
γ)Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα
ΚΑ. 00.6433.01
ποσό:496,00€ συµπερ. ΦΠΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προµήθεια προσκλήσεων, φακέλων, ειδών µπουφέ και αναµνηστικών
πλακετών, γουριών για την κάλυψη των εκδηλώσεων «Θεοφάνεια 2017».
`
Οµάδα Α. Κ.Α.:00.6431.01
Α/Α

1

2

3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

CPVS

600

0,58€

348,00€

431,52€

30199700-7

600

0,25€

150,00€

186,00€

30199700-7

600

0,41€

246,00€

305,04€

30199710-0

744,00€

922,56€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
Προσκλήσεις 20x20cm (ανάπτυγµα 60x20cm)
τρίπτυχες δίχρωµες (µαύρο-χρυσό) σε χαρτί
300gr ACQERELLO Avorio για την δοξολογία
και την κατάδυση του Τιµίου Σταυρού..
Προσκλήσεις επισήµων για την δεξίωση του
εορτασµού των Θεοφανείων στο φουαγιέ του
∆ηµοτικού Θεάτρου δίχρωµες(µαύρο-χρυσό)
σε ριζόχαρτο 20x20cm
Τυπωµένοι φάκελοι χειροποίητοι 21x21cm
µονόχρωµοι µε χρυσό λογότυπο σε χαρτί
ACQERELLO avorio των 200gr

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α µε ΦΠΑ: 922,56€
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2016.
.

(CPVS: (15931100-4, 15982000-5, 15321000-4, 15861000-1, 158110000-9,
15540000-5, 15811100-7, 15130000-8, 41100000-0, 39513100-2, 33764000-3,
55320000-9)
Οµάδα Β. . Κ.Α.: 00.6443.01
Α/Α

1

Μονάδα
Μέτρησης

ΤΙΤΛΟΣ
Μπουφές για δεξίωση 500
ατόµων (όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή)

Κατά
τεµάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

3.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

3.500,00€

4.340,00€

3.500,00€

4.340,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β µε ΦΠΑ: 4.340,00€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2016 (θα βαρύνει και αντίστοιχο ΚΑ του 2017).
Οµάδα Γ. . Κ.Α.: 00.6433.01
Α/Α

1

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

Γούρια-αναµνηστικά για τους
συµµετέχοντες που θα δοθούν
στην κατάδυση του Τιµίου
Σταυρού.

30

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

CPVS

13,33€

400,00€

496,00€

18530000-3

400,00€

496,00€

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ µε ΦΠΑ: 496,00€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ=5.758,56€ συµπερ. ΦΠΑ

Η δαπάνη για την οµάδα Α θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.01 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.
Η δαπάνη για την οµάδα Β θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443.01 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 (θα βαρύνει και αντίστοιχο ΚΑ του 2017).
Η δαπάνη για την οµάδα Γ θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.01
του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

O
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πειραιάς 30 -11- 2016
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ∆ΗΜΟΣΙΩΝΣΧΕΣΕΩΝ
α)Έξοδα ενηµέρωσης
Αρµόδια: Μιχαλόλια Ουρανία
Τηλ.: 2132022347

και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου.
ΚΑ. 00.6431.01
Ποσό: 922,56€ συµπεριλ. ΦΠΑ
β)∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών
ΚΑ 00.6443.01 ποσό 4.340,00€
Συµπερ. ΦΠΑ.
γ)Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα
ΚΑ. 00.6433.01
ποσό:496,00€ συµπερ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια προσκλήσεων, φακέλων, µπουφέ
και αναµνηστικών πλακετών, γουριών-αναµνηστικών για την κάλυψη των εκδηλώσεων
«Θεοφάνεια 2017».

Οµάδα Α.
- 600 προσκλήσεις τρίπτυχες 20Χ20cm(ανάπτυγµα 20x60) δίχρωµες µαύρο-χρυσό
σε χαρτί 300gr ACQUERELLO Avorio.
-600 προσκλήσεις 20χ20cm δίχρωµες τυπωµένες σε ριζόχαρτo.
-600 τυπωµένοι- χειροποίητοι φάκελοι 21χ21cmACQUERELLO Avorio 200gr .
Οµάδα Β.
-Μπουφέ δεξίωσης για 500 άτοµα [40 µπουκάλια αφρώδη οίνο των 750 ml, καφές
φίλτρου περίπου 400 µερίδες, ξηροί καρποί(καρύδια, αµύγδαλα, φουντούκια,
στραγάλια, φυστίκια), ποικιλία αποξηραµένων φρούτων, 80 µπουκάλια 1 ½ λίτρου
αναψυκτικά coca cola-sprite-fanta ,60 τεµάχια χυµοί πορτοκάλι-ανάµικτοι του 1 l, 100
µπουκάλια του 1 ½ λίτρου εµφιαλωµένα νερά, αρτοσκευάσµατα-γλυκά(βουτήµατα
καφέ, κουλουράκια 4 είδη πολυτελείας), ποικιλία τυριών(γραβιέρα Νάξου, κασέρι
α΄ποιότητα) που θα διακοσµεί 8 καρβέλια χωρίς ψίχα, ποικιλία αλλαντικών τυλιχτά σε
δίσκους 400 τεµάχια και αλµυρά κριτσίνια, 15 κιλά κουραµπιέδες µπουκίτσες, 15 κιλά
µελοµακάρονα µπουκίτσες,15 κιλά σοκολατάκια και εξοπλισµός(πιάτα γυάλινα για τους
επισήµους, ποτήρια γυάλινα για τους επισήµους, πιάτα-ποτήρια µιας χρήσης,
καφετιέρες-κανάτες-χαρτοπετσέτες, πάγος, ζαχαρίτσες, γάλατα, τραπέζια του µπουφέλινά τραπεζοµάντηλα και τα squirting ) και 4 σερβιτόρους].

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
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 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.
Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να συνεννοηθούν µε το τµήµα των ∆ηµοσίων
Σχέσεων για την καλή οργάνωση της εορτής των Θεοφανείων.
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