ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προβολή και προώθηση του Δήμου Πειραιά
σε Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική και στην
αγγλική γλώσσα, με τη δημοσίευση
ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης και
πραγματοποίηση συνέντευξης του Δημάρχου
Πειραιά».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.950,00€

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΦΠΑ 24%: 708,00€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.658,00€

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
ΤΗΛ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου).
CPV: 44423450-0

«Προβολή και προώθηση του Δήμου Πειραιά σε Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική και στην
αγγλική γλώσσα, με τη δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης και
πραγματοποίηση συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
2.Τιμολόγιο
3.Τεχνική περιγραφή
4.Συγγραφή υποχρεώσεων
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«Προβολή και προώθηση του Δήμου Πειραιά
σε Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική και στην
αγγλική γλώσσα, με τη δημοσίευση
ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης και
πραγματοποίηση συνέντευξης του Δημάρχου
Πειραιά».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.950,00€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΠΑ 24%: 708,00€

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.658,00€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου).

ΤΗΛ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

CPV: 44423450-0

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός για προβολή και προώθηση του Δήμου Πειραιά σε Τουριστικό Οδηγό στην
ισπανική και στην αγγλική γλώσσα, με τη δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης
και πραγματοποίηση συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά.
ΑΑ

1.

ΕΙΔΟΣ

Δημοσίευση ολοσέλιδης
διαφημιστικής καταχώρησης σε
Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική
και στην αγγλική γλώσσα, για την
προβολή και προώθηση του
Δήμου Πειραιά και
πραγματοποίηση συνέντευξης του
Δημάρχου Πειραιά.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΧ

1

2950€

2.950,00€
2.950,00€
708,00€
3.658,00€

2

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
οκτώ ευρώ (3.658,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (708,00€ ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
00.6431.01, του Προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά 2018.
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος εργασιών.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………..
Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Βεντούρης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προβολή και προώθηση του Δήμου
Πειραιά σε Τουριστικό Οδηγό στην
ισπανική και στην αγγλική γλώσσα, με τη
δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής
καταχώρησης και πραγματοποίηση
συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.950,00€

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΦΠΑ 24%: 708,00€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.658,00€

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου).
CPV: 44423450-0

ΤΗΛ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

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.
Στις κάτωθι τιμές μονάδος δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Περιγραφή: Δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης σε Τουριστικό Οδηγό στην
ισπανική και στην αγγλική γλώσσα, για την προβολή και προώθηση του Δήμου Πειραιά και
πραγματοποίηση συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά.
Τιμή τμχ: Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (2.950,00€) και θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6431.01,
του Προϋπολογισμού του Δήμου 2018.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………..
Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Βεντούρης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Προβολή και προώθηση του Δήμου
Πειραιά σε Τουριστικό Οδηγό στην
ισπανική και στην αγγλική γλώσσα, με τη
δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής
καταχώρησης και πραγματοποίηση
συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.950,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΦΠΑ 24%: 708,00€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.658,00€

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου).

ΤΗΛ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

CPV: 44423450-0

Τεχνική Περιγραφή

Στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης του Δήμου Πειραιά, εμφανίζεται η ανάγκη δημοσίευσης
ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης σε Τουριστικό Οδηγό σε έντυπη μορφή, στην ισπανική και
στην αγγλική γλώσσα, υψηλής αναγνωσιμότητας, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των
ισπανόφωνων επισκεπτών καθώς και της δημοσίευσης συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά.
Ειδικότερα, η δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης σχετικά με το Δήμο Πειραιά
στον Τουριστικό Οδηγό, από τον ανάδοχο, θα συντελέσει στην τουριστική προβολή του Δήμου,
καθώς θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη διανομή του Οδηγού, χέρι με χέρι και ηλεκτρονικά, σε
20.000 αντίτυπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (υπουργεία, ισπανόφωνες πρεσβείες,
επιμελητήρια, ξενοδοχεία, πρακτορεία, τουριστικές εκθέσεις, ισπανόφωνες τουριστικές αγορές
κ.λ.π.) και οι πληροφορίες θα παρέχονται με τρόπο άμεσο και έγκυρο. Επιπροσθέτως, στην
ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση θα συμπεριλαμβάνεται συνέντευξη του Δημάρχου Πειραιά
(με φωτογραφία του), η οποία θα ενισχύσει τη δυναμική της προβολής του Δήμου.
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Ο Τουριστικός Οδηγός θα κυκλοφορεί για ένα (1) έτος και η ολοσέλιδη διαφημιστική
καταχώρηση για την προβολή του Δήμου θα δημοσιευθεί στα τέλη Ιουνίου 2018.
Η ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση για την προβολή του Δήμου Πειραιά θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου 2018.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
οκτώ ευρώ (3.658,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (708,00€ ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
00.6431.01, του Προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά 2018.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………..
Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήμαρχος
Ανδρέας Βεντούρης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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Έξοδα ενημέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του Δήμου Πειραιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

«Προβολή και προώθηση του Δήμου
Πειραιά σε Τουριστικό Οδηγό στην
ισπανική και στην αγγλική γλώσσα, με τη
δημοσίευση ολοσέλιδης διαφημιστικής
καταχώρησης και πραγματοποίηση
συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.950,00€

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΦΠΑ 24%: 708,00€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
ΤΗΛ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

ΣΥΝΟΛΟ: 3.658,00€
Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου).
CPV: 44423450-0

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο:
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προβολή και προώθηση του Δήμου Πειραιά σε
Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική και στην αγγλική γλώσσα, με τη δημοσίευση ολοσέλιδης
διαφημιστικής καταχώρησης, πραγματοποίηση συνέντευξης του Δημάρχου Πειραιά
και
φωτογραφία αυτού. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τα κείμενα προβολής και προώθησης του Δήμου στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Άρθρο 2ο:
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:


Το N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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Το Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις 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).
Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/143/28-062014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.
Το Π.Δ. 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 Διαύγεια» 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. Η τεχνική περιγραφή.
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
3. Το τιμολόγιο.
4. 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:
Δεκτοί 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.
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4. Φάκελο οικονομικής προσφοράς.
5. Τεχνική Προσφορά (περιγραφή των βιβλίων).
6. Καταστατικό της εταιρείας, εάν υπάρχει.
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 και η ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση για την προβολή του Δήμου
Πειραιά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου 2018.

Άρθρο 7ο:
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),δ) ασφαλιστικές εισφορές εκτός από το Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 8ο:
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
συμμορφωθεί άμεσα προς αυτές, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
Άρθρο 9ο:
Δε 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, κατόπιν οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών.
Άρθρο 10ο:
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει με απόφαση Δ.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.
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Άρθρο 11: Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16.
Άρθρο 12ο:
Η παραλαβή του περιεχομένου Υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που ορίζεται
σύμφωνα με το αρθ.221 του Ν. 4412/16 και το αρθ. 219 του Ν.4412/16.
Άρθρο 13:
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ύλη αρμόδια Υπηρεσία (αρθ. 216).
ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………..
Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Βεντούρης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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