ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

«Έξοδα διοργάνωσης
Ηµέρες Θάλασσας»

εκδηλώσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.934,96 €
ΦΠΑ 23% : 4.585,04 €
ΣΥΝΟΛΟ : 24.520 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α. 15.6471.04

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

«Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων «Ηµέρες Θάλασσας» έτους 2016»

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

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

Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων
Ηµέρες Θάλασσας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.934,96 €
ΦΠΑ 23% : 4.585,04 €
ΣΥΝΟΛΟ : 24.520 €
Κ.Α. 15.6471.04

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

Τεχνική Περιγραφή

Ο ∆ήµος Πειραιά θα διοργανώσει τις «Ηµέρες Θάλασσας» που θα εορτασθούν από 17/5 έως
29/5 έτους 2016.
Η διοργάνωση είναι µια µοναδική ευκαιρία για την αναπτυξιακή προώθηση της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία το έτος 2015
θέτοντας τις βάσεις για να γίνει θεσµός και να επαναληφθεί.
Έτσι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Ηµέρες Θάλασσας 2016» θα διεξαχθούν σειρά
πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών και άλλων δράσεων για τους πολίτες του ∆ήµου
Πειραιά και των γύρω πόλεων, καθώς και για τους τουρίστες της πόλης.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών, εµφανίζεται η ανάγκη συνεργασίας µε
εξειδικευµένη εταιρία για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των εκδηλώσεων που θα
πραγµατοποιηθούν και ειδικότερα την παροχή υπηρεσιών διαφηµιστικής εκστρατείας της
εκδήλωσης και την προµήθεια του επικοινωνιακού υλικού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της
διαφηµιστικής εκστρατείας. Αναλυτικότερα, η ανάδοχος εταιρεία που θα αναλάβει το έργο
πρέπει να φέρει εις πέρας τα ακόλουθα:
Oργάνωση της διαφηµιστικής καµπάνιας που θα ξεκινήσει από τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης
ταυτότητας για τις Ηµέρες Θάλασσας 2016.
∆ηµιουργείται λογότυπο µε ονοµασία εκδήλωσης («Ηµέρες Θάλασσας 2016») το οποίο θα
σηµατοδοτήσει όλη την επικοινωνία και διαφηµιστική προβολή των εκδηλώσεων.
Κατασκευή ιστοσελίδας στην οποία θα αναρτηθεί όλο το περιεχόµενο των εκδηλώσεων του
προγράµµατος, έτσι ώστε οι πολίτες να ενηµερώνονται για το πρόγραµµα καθώς και να
βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να δηλώνουν τη συµµετοχή τους στις δράσεις
που χρειάζεται (για παράδειγµα, ξεναγήσεις µουσείων, αγώνες κολύµβησης κ.ά). Επιπλέον θα

ανανεώνεται µε πληροφορίες για τις προγραµµατισµένες δράσεις, τους εµπλεκόµενους φορείς,
άρθρα ειδικά για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν, φωτογραφίες και βίντεο από την
προετοιµασία των δράσεων και τη διεξαγωγή τους.
Η ιστοσελίδα θα είναι δίγλωσση και συνεπώς όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα µεταφραστούν
και στα αγγλικά.
∆ιαµόρφωση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, twitter). Σε αυτές
ανακοινώνεται το περιεχόµενο, αναρτώνται φωτογραφίες και πληροφοριακό υλικό για την
περιοχή του Πειραιά και ιστορικά στοιχεία, ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται άµεση επικοινωνία µε
τους ενδιαφερόµενους.
Σηµαντικό για την προώθηση των εκδηλώσεων είναι η οργάνωση επίσηµης και ανοιχτής
συνέντευξης τύπου. Σε αυτήν θα συµµετέχουν οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, ενώ θα
κληθούν να την παρακολουθήσουν οι υπεύθυνοι από τους φορείς που θα συµµετέχουν µε κάποια
δράση, δηµοσιογράφοι και λοιποί ενδιαφερόµενοι.
Η διαφηµιστική καµπάνια θα ολοκληρωθεί µε απολογιστικό υλικό µετά το πέρας των
εκδηλώσεων. Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλιστεί η καταγραφή των εκδηλώσεων µε
φωτογράφηση (θα παραχθούν 3200 φωτογραφίες) και βιντεοσκόπηση (θα παραχθούν 10 ώρες
αµοντάριστου υλικού), για µια ολοκληρωµένη αποτύπωση της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας
και εκδηλώσεων της διοργάνωσης «Ηµέρες Θάλασσας».
Η πραγµατοποίηση της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που θα γίνουν για τον εορτασµό της
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας πρέπει να ανακοινωθεί και προβληθεί σε όλη την πόλη του
Πειραιά, µέσω της παραγωγής και τοποθέτησης των παρακάτω στοιχείων:
Φυλλάδια διπλής όψης αποτύπωσης των δράσεων διάστασης Α3 (τµχ. 5.000) που θα
διανεµηθούν σε διάφορα καταστήµατα και κεντρικά σηµεία του Πειραιά προκειµένου να
ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι. Εκτύπωση, δίπλωµα και διανοµή.
Roll up banners 0,80 X 2,00 µέτρα µε µηχανισµό (τµχ. 13): Εκτύπωση και τοποθέτηση
Αυτοκόλλητα removable έγχρωµα διάστασης Α4 (τµχ. 50): Εκτύπωση και τοποθέτηση
Αφίσες Α3 (τµχ. 10.000) µε την ανακοίνωση της διοργάνωσης και πληροφορίες για τις δράσεις:
Εκτύπωση και τοποθέτηση.
Αυτοκόλλητα (τµχ.50) για τα καταστήµατα του Πειραιά, στα οποία θα αναγράφονται
πληροφορίες για τη διοργάνωση των δράσεων της διοργάνωσης «Ηµέρες Θάλασσας»:
Η Εκτύπωση και τοποθέτηση. των φυλλαδίων, αφισών, αυτοκόλλητων κλπ θα γίνει από τον
ανάδοχο σε σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του
∆ήµου Πειραιά.

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 που θα διεξαχθούν από 17/05/201629/05/2016. Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών είναι από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης έως 29/5/2016.

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι ευρώ (24.520,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους
2016.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 25/04/ 2016

Η
Συντάξασα

Ελέχθηκε

Στ.Τζιώτη

Ε. Μπαφούνη

Η
∆ιευθύντρια

Ε. Μπαφούνη

E∆Σ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Έξοδα διοργάνωσης
Ηµέρες Θάλασσας

εκδηλώσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.934,96 €
ΦΠΑ 23% : 4.585,04 €
ΣΥΝΟΛΟ : 24.520 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α. 15.6471.04

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι ευρώ (24.520,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους
2016.
Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές
εµπορίου σε αντίστοιχο είδος εργασιών.

Διαφημιστική Καμπάνια και Επικοινωνιακο Υλικό
ΑΑ ΕΙΔΟΣ
Οργάνωση & Διαχείριση Κοινωνικών
1 Δικτύων (facebook, twitter, instagram)
2 Κατασκευή Ιστοσελίδας
Παραγωγή Δημιουργικών (λογότυπο,
αφίσες, παρουσιάσεις, προσκλήσεις,
φυλλάδια, banners, web banners, photo
covers, καρτελάκια
3 εθελοντών/διοργανωτών)
Κειμενογράφηση Διοργάνωσης και
Δράσεων / Μεταφράσεις όλων των
παραπάνω για την αγγλική έκδοση της
4 ιστοσελίδας
5 Καταγραφή Δράσεων:
6 Φωτογράφηση
7 Βιντεοσκόπηση
8 Μοντάζ Υλικού
Οργάνωση Συνέντευξης Τύπου &
9 Απολογισμός
Φυλλάδια διπλής όψης διάστασης Α3 από
10 ανακυκλωμένο χαρτί, τεμ. 5000
Roll up banners 0,80x2,00 μέτρα με
11 μηχανισμό, τεμ 13
12 Αφίσα χάρτινη διάστασης Α3, τεμ. 10.000
Αυτοκόλλητα removable έγχρωμα
13 διάστασης Α4, τεμ 50
Διανομή και τοποθέτηση υλικών στα
14 σημεία
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΧ
ΤΜΧ

1
1

2.682,93
1487,52

2.682,93
1487,52

ΤΜΧ

1

2.967,48

2.967,48

ΤΜΧ

1

931,90

931,90

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

1
1
1

1235,77
1788,62
894,31

1235,77
1788,62
894,31

ΤΜΧ

1

731,71

731,71

ΤΜΧ

5000

0.43

2150

ΤΜΧ

13

113,82

1.479,66

ΤΜΧ

10.000

0,2

2.000,00

ΤΜΧ

50

9,75

487,50

ΤΜΧ

1

1097,56

1097,56
19.934,96
4.585,04
24.520,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ

«Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων
«Ηµέρες Θάλασσας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.934,96
€
ΦΠΑ 23% : 4.585,04 €
ΣΥΝΟΛΟ : 24.520 €
Κ.Α. 15.6471.04

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

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.
Άρθρο 1:
Περιγραφή: Οργάνωση και διαχείριση κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, instagram). Τιµή
τεµ. ∆ύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2.682,93 ευρώ) πλέον
ΦΠΑ 23%

Άρθρο 2:
Περιγραφή: Κατασκευή ιστοσελίδας. Τιµή τεµ. Χίλια τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και
ογδόντα λεπτά (1487,8 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%
Άρθρο 3:
Περιγραφή: Παραγωγή δηµιουργικών (λογότυπο, καταχωρίσεις, παρουσιάσεις). Τιµή τεµ. ∆ύο
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (2967,48ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%

Άρθρο 4:
Περιγραφή: Κειµενογράφηση ∆ιοργάνωσης και ∆ράσεων / Μεταφράσεις όλων των παραπάνω
για την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας. Τιµή τεµ. Οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και
τριάντα ένα λεπτά (894,31ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%

Άρθρο 5:
Περιγραφή: Φωτογραφική κάλυψη δράσεων. Τιµή τεµ. Χίλια διακόσια τριανταπέντε ευρώ και
εβδοµήντα επτά λεπτά (1235,77 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%

Άρθρο 6:
Πειργραφή: Βιντεοσκόπηση δράσεων (παραγωγή 10 ωρών υλικού). Τιµή τεµ. Χίλια επτακόσια
ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (1.788,62 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%
Άρθρο 7:
Περιγραφή: Μοντάζ υλικού δράσεων. Τιµή τεµ. Οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (894,31
ευρώ) και τριάντα ένα λεπτά πλέον ΦΠΑ 23%
Άρθρο 8:
Περιγραφή: Οργάνωση συνέντευξης τύπου. Τιµή τεµ. Επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και
εβδοµήντα ένα λεπτά (731,71ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%

Άρθρο 9:
Περιγραφή: Φυλλάδιο διπλής όψης διάστασης Α3 µε δίπλωµα από ανακυκλωµένο χαρτί. Τιµή
τεµ. σαράντα τρία λεπτά (0,43 λεπτά) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της
προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.
Άρθρο 10:
Περιγραφή: Roll up banners (αυτοστηριζόµενος µουσαµάς) 0,80 Χ 2,00 µέτρα. Τιµή τεµ. εκατόν
δεκατρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (113,82 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%.

Άρθρο 11:
Περιγραφή: Αφίσα χάρτινη διάστασης Α3, τιµή τεµ. εικοσιένα λεπτά (0, 21 λεπτά) πλέον ΦΠΑ
23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί
από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 12:
Περιγραφή: Αυτοκόλλητα removable έγχρωμα διάστασης Α4, τιμή τεμ. εννιά ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτά (9,75 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία
και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 13:
Περιγραφή: Διανομή και τοποθέτηση υλικών στα σημεία τιμή τεμ. χίλια ενενήντα επτά ευρώ και
πενήντα έξι λεπτά 1.097,56 πλέον ΦΠΑ 23%.

Κόστος:
Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (24.520,00€) συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά
2016.
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& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

«Έξοδα διοργάνωσης
Ηµέρες Θάλασσας»

εκδηλώσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.934,96 €
ΦΠΑ 23% : 4.585,04 €
ΣΥΝΟΛΟ : 24.520 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α. 15.6471.04

ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο :

Αντικείµενο

Η µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ∆ιαφηµιστικής εκστρατείας και προµήθεια συναφών
υλικών για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν για τις «Ηµέρες Θάλασσας» έτους 2016
Άρθρο 2ο :

•
•
•
•
•
•
•

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π∆ 28/80
την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010
τεύχος Β)
Την υπ αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) Υπουργ. Αποφ. «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτ/σης» ΕΚΠΟΤΑ
Πάσα άλλη διάταξη η οποία ήθελε ισχύσει κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας.

Άρθρο 3ο :

Συµβατικά στοιχεία

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 µελέτης
ε. Η προσφορά του αναδόχου
ζ. Η σύµβαση

Άρθρο 4ο :

Χρόνος εκτέλεσης

Όλα τα υλικά του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εγκαίρως σύµφωνα µε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων(από 17 έως 29/5/2016) που
θα παραδοθεί στον ανάδοχο για την άρτια και οµαλή διοργάνωση αυτών .
Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών ανέρχεται από την υπογραφή της σύµβασης
έως 29/5/2016.
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 όπου απαιτείται να έχει επαγγελµατική
δραστηριότητα στην διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων εταιρικών και κοινωνικών
εκδηλώσεων.
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 εργασία αυτή, 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
συγκεκριµένο εργασία.
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 εργασίας ανάλογα µε τις παρατηρήσεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας

3. αναλυτικές προτάσεις µε τεκµηρίωση
4. παράδοση της εργασίας 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 εργασία του αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή
διευκόλυνση 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 των εργασιών όπως 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
19.934,95 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ 23% , µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, που
θα δοθεί από τον ανάδοχο 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 αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει
σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

Άρθρο 11ο : 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 έχει διορισθεί από τον ∆ήµο
Πειραιά.

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος 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 13ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του Π∆ 28/80 και τον ΕΚΠΟΤΑ
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