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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Έξοδα
διοργάνωσης
εκδηλώσεων
«Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016
(Οργάνωση
Παραγωγής
και
Συντονισµός
Εκδηλώσεων, που αφορούν τις «Ηµέρες Θάλασσας»
έτους 2016).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.630,28 € συµπ. ΦΠΑ
K.A. 15.6471.04

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4
a

«Οργάνωση Παραγωγής & Συντονισµός Εκδηλώσεων Ηµέρες Θάλασσας 2016»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιµολόγιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έξοδα
διοργάνωσης
εκδηλώσεων
«Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016
(Οργάνωση
Παραγωγής
και
Συντονισµός
Εκδηλώσεων, που αφορούν τις «Ηµέρες Θάλασσας»
έτους 2016).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.630,28 € συµπ. ΦΠΑ
K.A. 15.6471.04

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

Τεχνική Περιγραφή

Περιγραφή Έργου
Ο ∆ήµος Πειραιά θα διοργανώσει τις «Ηµέρες Θάλασσας 2016». Η διοργάνωση αυτή είναι µια
µοναδική ευκαιρία για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη όχι µόνο της πόλης του
Πειραιά, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι «Ηµέρες Θάλασσας» διοργανώθηκαν για πρώτη φορά
το 2015 και η πρωτοφανής συµµετοχή των δηµοτών και των φορέων, έθεσε τις βάσεις για να
επαναληφθεί και να γίνει θεσµός.
Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης θα προσκληθεί το σύνολο των φορέων / συνδέσµων/
συλλόγων/ οργανώσεων του Πειραιά προκειµένου να συµµετάσχουν και να ενταχθούν στο
πρόγραµµα εκδηλώσεων των «Ηµερών Θάλασσας 2016».Στη συνέχεια θα γίνουν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες οργάνωσης και παραγωγής για να ενταχθούν οι δράσεις σε ένα πρόγραµµα, κάτω από µια
κοινή οµπρέλα, να συντονιστούν όλοι οι εµπλεκόµενοι για την επικοινωνία, την οργάνωση, το
συντονισµό των συνεργατών και την παραγωγή των εκδηλώσεων, όπου υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αναφερόµενων ενεργειών, εµφανίζεται η ανάγκη συνεργασίας µε
εξειδικευµένο ανάδοχο για την κάλυψη αναγκών του έργου και ειδικότερα την οργάνωση µιας τόσο
µεγάλης και περίπλοκης παραγωγής, και το συντονισµό του συνολικού έργου.
Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία πρέπει να φέρει εις πέρας τα ακόλουθα:

-Συντονισµός Εκδηλώσεων για την επιτυχηµένη ροή του προγράµµατος µε βάση τη διαθεσιµότητα
µέρους/φορέα, την ώρα και την ποικιλία των δράσεων για ένα επιτυχηµένο διαµοιρασµό δράσεων
µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα.
-Επικοινωνία µε φορείς που διοργανώνουν τις εκδηλώσεις, πρόσκληση των φορέων να υποβάλουν
την πρότασή τους, αξιολόγηση / προδιαγραφές / συνεννοήσεις µε όσους στείλουν προτάσεις για
ένταξη στο πρόγραµµα.
-Συντονισµός Εργασιών για: Επικοινωνία - ∆ηµιουργικά - Παραγωγή - Προµηθευτές – Φορείς.
Με το πέρας των εκδηλώσεων. Απολογιστική & Ευχαριστήρια Επικοινωνία µε Φορείς που
συµµετείχαν.
-Γραµµατειακή Υποστήριξη Εκδηλώσεων, Οργανωτικής Οµάδας και Παραγωγής.

-Παραγωγή Εκδηλώσεων µε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση τους
(οπτικοακουστικός εξοπλισµός, συντονισµός οµάδας εργασιών, στήσιµο επικοινωνιακού υλικού κτλ).
-Ηχητικός εξοπλισµός και φώτα για τις µουσικές συναυλίες που θα διοργανωθούν στα πλαίσια των
« Ηµερών Θάλασσας 2016»
-Ενοικίαση και τοποθέτηση οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (Βεάκειο
συναυλία, Μάχη Κρήτης, Συναυλία Βοτσαλάκια).
-Στήσιµο Κινηµατογραφικής προβολής σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο που θα υποδείξει η οµάδα
έργου.
-Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκδηλώσεων που υποδεικνύουν οι διοργανωτές/φορείς.
-Προµήθεια Κυπέλλων και Μεταλλίων για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των
αθλητικών εκδηλώσεων των Ηµερών Θάλασσας.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εγκαίρως σύµφωνα µε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων που θα δοθεί στον ανάδοχο για
την άρτια και οµαλή διοργάνωση των εκδηλώσεων. Ο Συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών
ανέρχεται στις 29/5/2016.
Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ
και είκοσι οχτώ λεπτών (10.630,28€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15.6471.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 2016.
Πειραιάς, 18/05/ 2016

Η Συντάξασα

Ελέχθηκε

Στ. Τζίώτη

Ε. Μπαφούνη

Η ∆ιευθύντρια

Ε. Μπαφούνη

Εγκρίνεται
Ε∆Σ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-

Έξοδα
διοργάνωσης
εκδηλώσεων
«Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016
(Οργάνωση
Παραγωγής
και
Συντονισµός
Εκδηλώσεων, που αφορούν τις «Ηµέρες Θάλασσας»
έτους 2016).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.630,28 € συµπ. ΦΠΑ
K.A. 15.6471.04

ΤΗΛ. 210 4101693-4

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Οργάνωση Παραγωγής & Συντονισμός Εκδηλώσεων
Ημέρες Θάλασσας 2016
ΑΑ ΕΙΔΟΣ
Συντονισμός Εκδηλώσεων πρόγραμμα / διαθεσιμότητα
μέρους/ημέρας/ώρας - ποικιλία
1 δράσεων
Επικοινωνία με φορείς που
δημιουργανώνουν εκδηλώσεις/
πρόσκληση / αξιολόγηση /
προδιαγραφές / συνεννοήσεις για
2 ένταξη στο πρόγραμμα
Συντονισμός Εργασιών: Επικοινωνία
- Δημιουργικά - Παραγωγή 3 Προμηθευτές - Φορείς
Απολογιστική Επικοινωνία με
Φορείς που συμμετείχαν /
4 ευχαριστήρια
Γραμματειακή Υποστήριξη
5 Εκδηλώσεων
6 Παραγωγή Εκδηλώσεων
Ηχητικός Εξοπλισμός, φωτισμός /
7 Μουσικοί Εκδηλώσεων
Στήσιμο Κινηματογραφικής
8 Προβολής
Αναλώσιμα υλικά εκδηλώσεων
9 (μπογιές, χαρτιά ζωγραφικής κτλ)
10 Κύπελλα - Μετάλλια
Μεταφορικά ομάδας παραγωγής
11 για εκδηλώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΧ

1

445,00

ΤΜΧ

1

405

ΤΜΧ

1

500,00

ΤΜΧ

1

350,00
325

ΤΜΧ

1

570

ΤΜΧ

1

4900

ΤΜΧ

1

400

ΤΜΧ
ΤΜΧ

1
1

297,5
260

ΤΜΧ

1

190

8.642,50
1987,775
10.630,28

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των Οχτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (8.642,50 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ευρώ ) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 2016.
Πειραιάς, 18/05/2016

Η Συντάξασα

Ελέχθηκε

Στ.Τζιώτη

Ε. Μπαφούνη

Η ∆ιευθύντρια

Ε. Μπαφούνη

Εγκρίνεται
Εγκρίνεται
Ε∆Σ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων «Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016
(Οργάνωση Παραγωγής και Συντονισµός
Εκδηλώσεων, που αφορούν τις «Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.630,28 € συµπ. ΦΠΑ
K.A. 15.6471.04

ΤΗΛ. 210 4101693-4

Τιµολόγιο

Γενικά:
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, καθώς και
τοποθέτηση των υλικών την προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον
∆ήµο Πειραιά, και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση κάθε µιάς 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.
Άρθρο 1:
Περιγραφή: Συντονισµός Εκδηλώσεων - πρόγραµµα / διαθεσιµότητα µέρους/ηµέρας/ώρας - ποικιλία
δράσεων. Τιµή τεµαχίου τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (495 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 2:
Περιγραφή: Επικοινωνία µε φορείς που διοργανώνουν εκδηλώσεις/ πρόσκληση / αξιολόγηση /
προδιαγραφές / συνεννοήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα. Τιµή τεµαχίου τετρακόσια πέντε ευρώ (405
ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 3:
Περιγραφή: Συντονισµός Εργασιών: Επικοινωνία - ∆ηµιουργικά - Παραγωγή - Προµηθευτές –
Φορείς. Τιµή τεµαχίου εξακόσια ευρώ (600 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%
Άρθρο 4:
Περιγραφή:. Απολογιστική Επικοινωνία µε Φορείς που συµµετείχαν / ευχαριστήρια. Τιµή τεµαχίου
τριακόσια πενήντα ευρώ (350 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.

Άρθρο 5:
Περιγραφή: Γραµµατειακή Υποστήριξη Εκδηλώσεων. Τιµή τεµαχίου τριακόσια τριάντα τριάντα πέντε
ευρώ (335 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 6:
Περιγραφή: Παραγωγή Εκδηλώσεων. Τιµή τεµαχίου εξακόσια ευρώ (600 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 7:
Περιγραφή: Ηχητικός Εξοπλισµός & Φωτισµός / Μουσικοί Εκδηλώσεων. Τιµή τεµαχίου τέσσερις
χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (4900 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 8:
Περιγραφή: Στήσιµο Κινηµατογραφικής Προβολής. Τιµή τεµαχίου τετρακόσια ευρώ (400 ευρώ)
πλέον ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 9:
Περιγραφή: Αναλώσιµα υλικά εκδηλώσεων (µπογιές, χαρτιά ζωγραφικής κτλ). Τιµή τεµαχίου
διακόσια ενενήντα εφτά ευρώ και πέντε λεπτά (297,5 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%
Άρθρο 10:
Περιγραφή: Κύπελλα – Μετάλλια για τον σκοπό της εκδήλωσης. Τιµή τεµαχίου διακόσια εξήντα
ευρώ (260 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.
Κόστος:
Οχτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (8.642,50 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. και
θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2016.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18/05/2016

Η Συντάξασα

Ελέχθηκε

Στ.Τζιώτη

Ε. Μπαφούνη

Η ∆ιευθύντρια

Ε. Μπαφούνη

Εγκρίνεται
Ε∆Σ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων «Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016
(Οργάνωση Παραγωγής και Συντονισµός
Εκδηλώσεων, που αφορούν τις «Ηµέρες
Θάλασσας» έτους 2016).

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.630,28 € συµπ. ΦΠΑ
K.A. 15.6471.04

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο
Η παρούσα µελέτη αφορά την οργάνωση και το συντονισµό εκδηλώσεων για τις « Ηµέρες Θάλασσας»
έτους 2016 ποσού 10.630, 28 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου Πειραιά.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

1. Ν3463/8-6-2006 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”
2. Ν2362/95 Υ.Α.35130/739 ΦΕΚ Β1291/10
3. Π∆ 28/80
4. Ν3852/10 « Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5.Η µε υπ. αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) υπουργικής απόφασης “Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης”(ΕΚΠΟΤΑ).
6. Ν2286/95 “Περί προµηθειών” του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων” (ΦΕΚ
19/Α/1-2-95)
7. Ν3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-10): ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις.
Πάσα άλλη διάταξη η οποία ήθελε ισχύσει κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας.
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:
α.Η Συγγραφή υποχρεώσεων µελέτης
β. Η Τεχνική περιγραφή µελέτης
γ. Ο Προϋπολογισµός µελέτης

δ. Τιµολόγιο
ε. Η προσφορά του αναδόχου
ζ. Η σύµβαση
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας
Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εγκαίρως σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκδηλώσεων που θα πραδοθεί στον ανάδοχο για
την άρτια και οµαλή διοργάνωση αυτών.
Ο Συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης έως
29/5/2015.
Άρθρο 5ο :

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

Ανάδοχος µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του δηµοσίου ή κοινοπραξία
αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση σχετικών.
Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο
είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να
αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την
ελληνική νοµοθεσία.
Απαγορεύεται ο αποκλεισµός υποψηφίων µε κριτήρια την νοµική µορφή τους. Ωστόσο θα ζητείται
ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νοµικά πρόσωπα να µνηµονεύουν στην προσφορά ή στην
αίτηση συµµετοχής τους και τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των φυσικών προσώπων που
θα επιφορτίσουν µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής.
Ειδικότερα για την προµήθεια αυτή, ο ανάδοχος απαιτείται να έχει επαγγελµατική δραστηριότητα
στην διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και στις
περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει τα ανωτέρω προσόντα
τουλάχιστον κάποιο στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά µε «δάνεια εµπειρία» δηλαδή
µε εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποδεδειγµένα δεσµεύεται για την
συνεργασία του µε τον υποψήφιο για την συγκεκριµένη προµήθεια.
Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του την έδρα της επιχείρησης ,
το απασχολούµενο προσωπικό και την νοµική µορφή της επιχείρησης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
1. άρτια εργασία σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, της τεχνικής, και του επαγγέλµατος
2. αναπροσαρµογή των περιεχοµένων της προµήθειας ανάλογα µε τις παρατηρήσεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας
3. αναλυτικές προτάσεις µε τεκµηρίωση
4. παράδοση της προµήθειας εµπρόθεσµα.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να:
1. ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί και
2. σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από τυχόν ατυχήµατα στο
εργαζόµενο προσωπικό του Αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων , σε ξένη ιδιοκτησία και
σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς κα
ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
Ο ∆ήµος υποχρεούται να διευκολύνει την προµήθεια των υλικών και την τοποθέτησή τους,
παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση στον ανάδοχο όπως ενδεικτικά:
1. πρόσβαση στον χώρο των εκδηλώσεων καθώς και την άδεια χρήσης του εξοπλισµού
2. συνεργασία µε την διοίκηση
3. συνεργασία µε υπηρεσιακούς παράγοντες

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος,
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και
τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές που αναφέρονται στο τιµολόγιο θα παραµείνουν αµετάβλητες καθόλη τη διάρκεια της
σύµβασης.

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωµής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 10.630, 28
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το
διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται κατόπιν εκδόσεως της
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρµόδια επιτροπή, της εκδόσεως πιστοποίησης της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της εκδόσεως του σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η
αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία διαφοροποίηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή
και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 12ο : Τόπος Παράδοσης
Όλα τα αναφερόµενα παραδοτέα θα παραδοθούν σε τόπο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.
Η παραλαβή αυτών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που θα διορισθεί από τον ∆ήµο.

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις
Πειραιάς., 18/05/2016
Η Συντάξασα

Στ.Τζιώτη
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Η ∆ιευθύντρια
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