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Τεχνική Περιγραφή

Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών τουριστικού συµβούλου µε
αντικείµενο την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του ∆ήµου η οποία αφορά στη
µεταφορά επιστηµονικής τεχνογνωσίας και υλοποίηση
των προδιαγεγραµµένων
δράσεων για την προβολή του ∆ήµου Πειραιά, µε στόχο την µεγιστοποίηση της
προβολής του και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του “DESTINATION PIRAEUS”.
Το Destination Piraeus αποτελεί την αφετηρία για την προβολή του ∆ήµου Πειραιά ως
ταξιδιωτικού προορισµού αξιοποιώντας, όλα τα έντυπα και τα ψηφιακά µέσα
συνδυαστικά. Στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων προωθητικών µέσων και η
παραγωγή νέων για την αναγνωρισιµότητα και ενίσχυση της ελκυστικότητας του
προορισµού.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισµός και ιδιαίτερα η αγορά της κρουαζιέρας παρουσιάζει
συνεχώς αυξητικές τάσεις, η αποστολή του ∆ήµου Πειραιά είναι να οδηγήσει στην
ανάδειξη µιας νέας και σύγχρονης πόλης ικανής να αποτελέσει δηµοφιλή τουριστικό
προορισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για ταξίδια αναψυχής, την αγορά κρουαζιέρας
αλλά και για συνέδρια και ταξίδια κινήτρων. Μια τέτοια επιτυχία θα είχε και ως
αποτέλεσµα την αύξηση των επενδύσεων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εντός των
ορίων του ∆ήµου Πειραιά, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της τοπικής οικονοµίας. Στόχος επίσης είναι να αναπτύξει ένα
ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν και να αποκτήσει αναγνωσιµότητα µέσα από την
τουριστική του ταυτότητα ως “ Destination Piraeus” που µπορεί να προσφέρει
ολοκληρωµένη τουριστική εµπειρία στον επισκέπτη και όχι µόνο ως λιµάνι εισόδου και
εξόδου από την πρωτεύουσα. Προσβλέποντας στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της
πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και
δηµιουργία υποδοµών αναβάθµισης του αστικού ιστού, µε την υλοποίηση των δράσεων
προβολής της παρούσης θα επιτευχθεί το βασικό ζητούµενο που είναι η πόλη του Πειραιά
να καταστεί προορισµός επισκεπτών, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.
Γενικό Αντικείµενο του Προγράµµατος
Α. Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου τουριστικής
προβολής του ∆ήµου Πειραιά από τον ΕΟΤ.
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά, θα υποστηρίξει την
υλοποίηση του εγκεκριµένου από τον ΕΟΤ, σχεδίου τουριστικής προβολής του ∆ήµου
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Πειραιά. Ο Ανάδοχος στο τέλος του έργου θα συντάξει απολογιστική έκθεση των
δράσεων που υλοποιήθηκαν βάσει της παρούσης σύµβασης και θα παραθέσει δυσκολίες
και
προτεινόµενες δράσεις για την αποτελεσµατική προβολή και προώθηση του
προορισµού.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π1: Έκθεση Πεπραγµένων και δράσεων της παρούσης σύµβασης και προτεινόµενες
δράσεις.
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα
Γλώσσα: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης: Πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Β. Σύνθεση και ποιοτικός έλεγχος προωθητικού εντύπου ∆ήµου Πειραιά (36
σελίδων) για τις ανάγκες προβολής του προορισµού.
Ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του διαθέσιµου επικοινωνιακού υλικού και
στον ποιοτικό έλεγχο του ειδικού προωθητικού οδηγού 36 σελίδων µε βάση το ήδη
υπάρχον τουριστικό και πολιτιστικό προωθητικό προϊόν του προορισµού.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π2: Τουριστικός Οδηγός ∆ήµου Πειραιά (36 σελίδων)
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα. Η ηλεκτρονική µορφή θα είναι
µακέτα έτοιµη προς εκτύπωση.
Γλώσσα: Αγγλικά και Ελληνικά
Χρόνος παράδοσης: Ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Γ. ∆ηµιουργία λίστας συνεργατών µε δυνητικούς αγοραστές από τις αγορές
στόχευσης του εξωτερικού και δικτύωση.
Ο Ανάδοχος αναµένεται να δηµιουργήσει ειδικές λίστες συνεργατών µε δυνητικού
πελάτες από το εξωτερικό (Online Travel Agencies & Παραδοσιακοί Tour Operators,
Τourism Media),και το εσωτερικό (ΣΕΤΕ, Περιφέρεια Αττικής, ∆ιεθνής Αερολιµένας
Αθηνών, Ξενοδοχεία) προκειµένου να µεγιστοποιήσει την προβολή του προορισµού και
να εµπλακεί σε κοινές δράσεις προβολής αυτού. Στόχος του αναδόχου είναι επίσης να
ετοιµάσει προσχέδρια µνηµονίων συνεργασίας µε τους επίσηµους φορείς της πόλης και
συγκεκριµένα τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και τον Σύνδεσµο των εν Ελλάδι
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π3.1: Παράδοση εκτενούς λίστας επαφών κατά σειρά προτεραιότητας του εσωτερικού
και εξωτερικού
Π3.2: Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας για υπογραφή µε ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων)
Π3.3: Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας για υπογραφή µε ∆ΑΑ (∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών)
Π3.4: Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας για υπογραφή µε ΗΑΤΤΑ (Σύλλογος των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων)
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα
Γλώσσα: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης: ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
∆. Σχεδιασµός και Αποστολή δυο (2) ενηµερωτικών δελτίων-Newsletters- για
προβολή του προορισµού
Ο Ανάδοχος αναµένεται να προχωρήσει στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενηµερωτικών
δελτίων προς αποστολή στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και σε δηµοσιογράφους και
επαγγελµατίες του εξωτερικού προκειµένου να προβληθεί και ενισχυθεί η ταυτότητα του
προορισµού στο εξωτερικό και να ενηµερωθούν οι επαγγελµατίες για τις εξελίξεις στον
κλάδο του τουρισµού. Το περιεχόµενο που θα διαχέεται και ο χρόνος αποστολής των
ενηµερωτικών δελτίων, ανάλογα µε τις αγορές και τις οµάδες στόχους, θα αποτελεί
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αντικείµενο του αναδόχου, κατόπιν συνεργασίας µε το τµήµα δηµοσίων σχέσεων του
∆ήµου. Το Πρόγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό και αποστολή των
ενηµερωτικών δελτίων είναι το mailchimp.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π4.1: Σχεδιασµός και αποστολή 1ου ενηµερωτικού δελτίου
Π4.1: Σχεδιασµός και αποστολή 2ου ενηµερωτικού δελτίου
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα
Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική
Χρόνος παράδοσης: Π4.1 ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και
Πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

Π4.2:

Ε. Καταγραφή αναγκών για την οργάνωση του Σηµείου Εξυπηρέτησης
Επισκεπτών στον ΟΛΠ και ενέργειες για την πεντάµηνη λειτουργία του
Ο Ανάδοχος θα καταγράψει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για την εύρυθµη
λειτουργία του ΣΕΕ και θα φροντίσει να ορίσει ένα (1) άτοµο που θα αναλάβει τη
λειτουργία του σηµείου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον ΟΛΠ και την καταγραφή των
τάσεων ζήτησης σχετικά µε τον προορισµό (αριθµός εξυπηρετούµενων, χώρες
προσέλευσης, βασικά αιτήµατα).
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π5.1:Έκθεση καταγραφής αναγκών για τη λειτουργία Σηµείου Εξυπηρέτησης
επισκεπτών, ορισµός εκπροσώπου για την λειτουργία του και λειτουργία Σηµείου
Εξυπηρέτησης Επισκεπτών.
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα
Γλώσσα: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης: ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης η υποβολή της
έκθεσης και ολοκλήρωση της λειτουργίας του Σηµείου Εξυπηρέτησης τον Πέµπτο (5)
µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
Χρόνος πληρωµής: Το 40% ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και το
60% Πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Π5.2:
Έκθεση
πεπραγµένων
της
λειτουργίας
του
σηµείου
εξυπηρέτησης
συµπεριλαµβανοµένου της καταγραφής των τάσεων ζήτησης για τον προορισµό.
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα
Γλώσσα: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης: Πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης
ΣΤ. Συνοπτική Μελέτη για τη δηµιουργία Κάρτας Πόλης επισκεπτών βάσει
διεθνών πρακτικών.
Για την ενίσχυση των προσπαθειών για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας του
προορισµού ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκπόνηση συνοπτικής µελέτης για τη
δηµιουργία κάρτας πόλης του ∆ήµου Πειραιά για τους επισκέπτες του προορισµού µε
βάση και αναλύοντας τις καλές πρακτικές του εξωτερικού.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π6: Μελέτη Κάρτας Πόλης Προορισµού
Μορφή: Ηλεκτρονική και έντυπη σε τρία αντίγραφα
Γλώσσα: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης: Ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως για την άρτια και οµαλή λειτουργία του προγράµµατος.
Ο Συνολικός Συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών ανέρχεται στους πέντε (5)
µήνες.
Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των ∆εκαοκτώ χιλιάδων
Τετρακοσίων Σαράντα Πέντε (18.445,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24% (3.570,00€) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.64 του προϋπολογισµού του
∆ήµου Πειραιά 2016.

Πειραιάς, ……/……./ 2016
Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάµενος

Ο αναπληρωτής
∆ιευθυντής

Ε. Κατσή

Μ.Καρρά

Π. Μιχαλακάκος

Π. Μιχαλακάκος

Εγκρίνεται
Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Π. Μώραλης
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦΗ

Τεχνική
Υποστήριξη
για την
υλοποίηση
του
εγκεκριµένου
σχεδίου
τουριστικής
προβολής του
∆ήµου
Πειραιά από
τον ΕΟΤ
Σύνθεση και
ποιοτικός
έλεγχος
προωθητικού
εντύπου
∆ήµου
Πειραιά (36
σελίδων) για
τις ανάγκες
προβολής του
προορισµού
∆ηµιουργία
λίστας
συνεργατών
µε δυνητικούς
αγοραστές
από τις
αγορές
στόχευσης
του
εξωτερικού
και δικτύωση

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.
παραδοτέων

Περιγραφή
παραδοτέου

1

Π1.Έκθεση
πεπραγµένων και
δράσεων της
σύµβασης και
προτεινόµενες
δράσεις

Κατ'
αποκ.

1

4

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ
ΜΕ Φ.Π.Α.
(€)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

Πλήθος

1.000,00 €

1

1.000,00 €

1.000,00 €

1.240,00 €

4.000,00 €

1

4.000,00 €

4.000,00 €

4.960,00 €

575,00 €

1

575,00 €

2.075,00 €

2.573,00 €

500,00 €

1

500,00 €

Π2.Τουριστικός
Οδηγός ∆ήµου
Πειραιά

Κατ'
αποκ.
Κατ'
αποκ.

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ
(€)

Π3.1 Εκτενής Λίστα
επαφών µε
δυνητικούς πελάτες
από εξωτερικό και
εσωτερικό
Π3.2 Προσχέδιο
µνηµονίου
συνεργασίας µε ΣΕΤΕ
(Σύνδεσµος
Ελληνικών
Τουριστικών
Επιχειρήσεων)
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Π3.3 Προσχέδιο
µνηµονίου
συνεργασίας µε ∆ΑΑ
(∆ιεθνής Αερολιµένας
Αθηνών)
Π3.4 Προσχέδιο
µνηµονίου
συνεργασίας µε
ΗΑΤΤΑ (Σύλλογος των
εν Ελλάδι
Τουριστικών &
Ταξιδιωτικών
Γραφείων)

4

Σχεδιασµός
και αποστολή
δυο
ενηµερωτικών
δελτίων
Newsletters
για προβολή
του
προορισµού

5

Καταγραφή
αναγκών για
την
οργάνωση
του Σηµείου
Εξυπηρέτησης
Επισκεπτών
στον ΟΛΠ και
ενέργειες για
την
πεντάµηνη
λειτουργία
του
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Συνοπτική
µελέτη για
την
δηµιουργία
Κάρτας Πόλης
επισκεπτών
βάσει διεθνών
πρακτικών

2

Π4.1 και Π4.2
Ηλεκτρονικά ∆ελτία
Τύπου (press
releases)

2

Π5.1 Έκθεση
καταγραφής αναγκών
για την λειτουργία του
Σηµείου
Εξυπηρέτησης
επισκεπτών και
ορισµός εκπροσώπου
για την λειτουργία του
Π5.2 Έκθεση
πεπραγµένων
λειτουργίας σηµείου
εξυπηρέτησης
συµπεριλαµβανοµένου
της καταγραφής των
τάσεων ζήτησης για
τον προορισµό

Κατ'
αποκ.

Κατ'
αποκ.

Κατ'
αποκ.

1

500,00 €

1

500,00 €

500,00 €

1

500,00 €

400,00 €

2

800,00 €

3.500,00 €

1

3.500,00 €

1.500,00 €

1

2.000,00 €

1

800,00 €

992,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

6.200,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.480,00 €

Π6 Μελέτη κάρτας
Πόλης Προορισµού

Σύνολο καθαρής αξίας:
Φ.Π.Α. 24%:
Γενικό Σύνολο:

14.875,00 €
3.570,00 €
18.445,00 €

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες
τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος, εργασιών.
Πειραιάς /
…./2016
Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάµενος

Ο αναπληρωτής
∆ιευθυντής

Ε. Κατσή

Μ.Καρρά

Π. Μιχαλακάκος

Π. Μιχαλακάκος

Εγκρίνεται
Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Π. Μώραλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21 & 34ΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Πειραιάς ΤΚ 18532
Πληροφορίες: Ελπινίκη Κατσή
Τηλ.: 210-45 27 310

ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Π/Υ:14.875,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.570,00
ΣΥΝΟΛΟ 18.445,00€
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2016 – ΚΑ 00.6117.64
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τιµολόγιο

Γενικά:
Οι τιµές των τιµολογίων 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:
Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου τουριστικής
προβολής του ∆ήµου Πειραιά από τον ΕΟΤ.
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά, θα υποστηρίξει την
υλοποίηση του εγκεκριµένου από τον ΕΟΤ, σχεδίου τουριστικής προβολής του ∆ήµου
Πειραιά. Ο Ανάδοχος στο τέλος του έργου θα συντάξει απολογιστική έκθεση των
δράσεων που υλοποιήθηκαν βάσει της παρούσης σύµβασης και θα παραθέσει δυσκολίες
και
προτεινόµενες δράσεις για την αποτελεσµατική προβολή και προώθηση του
προορισµού.
Ποσότητα:
Ένα (1) τεµάχιο (κατ’ αποκοπή)
Τιµή µονάδος:
1.000,00 € Ολογράφως: Χίλια Ευρώ συν ΦΠΑ 24% (240,00) ήτοι σύνολο 1.240,00 €

Άρθρο 2:
Περιγραφή:
«Σύνθεση και ποιοτικός έλεγχος προωθητικού εντύπου ∆ήµου Πειραιά (36
σελίδων) για τις ανάγκες προβολής του προορισµού».
Ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του διαθέσιµου επικοινωνιακού υλικού και
στον ποιοτικό έλεγχο του ειδικού προωθητικού οδηγού 36 σελίδων µε βάση το ήδη
υπάρχον τουριστικό και πολιτιστικό προωθητικό προϊόν του προορισµού.
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Ποσότητα:
Ένα (1) τεµάχιο (κατ’ αποκοπή)
Τιµή µονάδος:
4.000,00 € Ολογράφως: Τέσσερις Χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) συν Φ.Π.Α. 24%
(960,00 €) ήτοι σύνολο 4.960,00 €
Άρθρο 3:
Περιγραφή:
«∆ηµιουργία λίστας συνεργατών µε δυνητικούς αγοραστές από τις αγορές
στόχευσης του εξωτερικού και δικτύωση»
Ο Ανάδοχος αναµένεται να δηµιουργήσει ειδικές λίστες συνεργατών µε δυνητικού
πελάτες από το εξωτερικό (Online Travel Agencies & Παραδοσιακοί Tour Operators,
Τourism Media),και το εσωτερικό (ΣΕΤΕ, Περιφέρεια Αττικής, ∆ιεθνής Αερολιµένας
Αθηνών, Ξενοδοχεία) προκειµένου να µεγιστοποιήσει την προβολή του προορισµού και
να εµπλακεί σε κοινές δράσεις προβολής αυτού. Στόχος του αναδόχου είναι επίσης να
ετοιµάσει προσχέδρια µνηµονίων συνεργασίας µε τους επίσηµους φορείς της πόλης και
συγκεκριµένα τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και τον Σύνδεσµο των εν Ελλάδι
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Π3.1: Παράδοση εκτενούς λίστας επαφών κατά σειρά προτεραιότητας του εσωτερικού
και εξωτερικού
Π3.2: Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας για υπογραφή µε ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων)
Π3.3: Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας για υπογραφή µε ∆ΑΑ (∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών)
Π3.4: Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας για υπογραφή µε ΗΑΤΤΑ (Σύλλογος των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων)
Ποσότητα:
1 τεµάχιο (κατ’ αποκοπή) – 4 παραδοτέα
Τιµή µονάδος άρθρου:
2.075,00 € Ολογράφως: ∆ύο Χιλιάδες Εβδοµήντα πέντε ευρώ (2.075,00) συν Φ.Π.Α.
24% (498,00 €) ήτοι σύνολο 2.573,00 €
Ανάλυση Τιµής ανά παραδοτέο

α/α

Περιγραφή παραδοτέου

πλήθος

Τιµή
προ
Φ.Π.Α

Ολογράφως
προ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.
24%

Σύνολο

Σύνολο
Ολογράφως

Π3.1

Εκτενής Λίστα επαφών µε δυνητικούς
πελάτες από εξωτερικό και εσωτερικό

1

575,00 €

Πεντακόσια
Εβδοµήντα
Πέντε Ευρώ

138,00 €

713,00 €

Επτακόσια
∆έκα Τρία
Ευρώ

1

500,00 €

Πεντακόσια
Ευρώ

120,00 €

620,00 €

Εξακόσια
Είκοσι Ευρώ

1

500,00 €

Πεντακόσια
Ευρώ

120,00 €

620,00 €

Εξακόσια
Είκοσι Ευρώ

1

500,00 €

Πεντακόσια
Ευρώ

120,00 €

620,00 €

Εξακόσια
Είκοσι Ευρώ

Π3.2
Π3.3

Π3.4

Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας µε
ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων)
Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας µε
∆ΑΑ (∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών)
Προσχέδιο µνηµονίου συνεργασίας µε
ΗΑΤΤΑ (Σύλλογος των εν Ελλάδι
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών
Γραφείων)

Σύνολο άρθρου µε
Φ.Π.Α.:

2.573,00 €
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Άρθρο 4:
Σχεδιασµός και αποστολή δύο (2) ενηµερωτικών δελτίων-Newsletters- για
προβολή του προορισµού.
Ο Ανάδοχος αναµένεται να προχωρήσει στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενηµερωτικών
δελτίων προς αποστολή στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και σε δηµοσιογράφους και
επαγγελµατίες του εξωτερικού προκειµένου να προβληθεί και ενισχυθεί η ταυτότητα του
προορισµού στο εξωτερικό και να ενηµερωθούν οι επαγγελµατίες για τις εξελίξεις στον
κλάδο του τουρισµού. Το περιεχόµενο που θα διαχέεται και ο χρόνος αποστολής των
ενηµερωτικών δελτίων, ανάλογα µε τις αγορές και τις οµάδες στόχους, θα αποτελεί
αντικείµενο του αναδόχου, κατόπιν συνεργασίας µε το τµήµα δηµοσίων σχέσεων του
∆ήµου. Το Πρόγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό και αποστολή των
ενηµερωτικών δελτίων είναι το mailchimp.
Ποσότητα:
1 τεµάχιο (κατ’ αποκοπή) – 2 παραδοτέα
Τιµή µονάδος άρθρου:
800,00 € Ολογράφως: Οκτακόσια ευρώ (800,00 €) συν Φ.Π.Α. 24% (192,00 €) ήτοι
σύνολο 992,00 €
Ανάλυση Τιµής ανά παραδοτέο
Π4.1 : 400,00 € Ολογράφως: Τετρακόσια ευρώ (400,00 €) συν Φ.Π.Α. 24% (96,00 €)
ήτοι σύνολο 496,00 €
Π4.2 : 400,00 € Ολογράφως: Τετρακόσια ευρώ (400,00 €) συν Φ.Π.Α. 24% (96,00 €)
ήτοι σύνολο 496,00 €

Άρθρο 5:
Περιγραφή:
«Καταγραφή Αναγκών για την οργάνωση του Σηµείου Εξυπηρέτησης
Επισκεπτών στον ΟΛΠ και ενέργειες για την πεντάµηνη λειτουργία του »
Ο Ανάδοχος θα καταγράψει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για την εύρυθµη
λειτουργία του ΣΕΕ και θα φροντίσει να ορίσει ένα (1) άτοµο που θα αναλάβει τη
λειτουργία του σηµείου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον ΟΛΠ και την καταγραφή των
τάσεων ζήτησης σχετικά µε τον προορισµό (αριθµός εξυπηρετούµενων, χώρες
προσέλευσης, βασικά αιτήµατα).
Ποσότητα:
1 τεµάχιο (κατ’ αποκοπή) – 2 παραδοτέα
Τιµή µονάδος άρθρου:
5.000,00 € Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συν Φ.Π.Α. 24% (1.200,00
€) ήτοι σύνολο 6.200,00 €

α/α

Π5.1

Π5.2

Περιγραφή παραδοτέου
Έκθεση καταγραφής αναγκών για την
λειτουργία του Σηµείου Εξυπηρέτησης
επισκεπτών και ορισµός εκπροσώπου
για την λειτουργία του
Έκθεση πεπραγµένων λειτουργίας
σηµείου Εξυπηρέτησης
συµπεριλαµβανοµένου της
καταγραφής των τάσεων ζήτησης για
τον προορισµό

πλήθος

Τιµή
προ
Φ.Π.Α

Ολογράφως
προ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.
24%

Σύνολο

Σύνολο
Ολογράφως

1

3.500,00 €

Τρείς Χιλιάδες
Πεντακόσια
Ευρώ

840,00 €

4.340,00 €

Τέσσερις
Χιλιάδες
Τετρακόσια
Σαράντα Ευρώ

1

1.500,00 €

Χίλια
Πεντακόσια
Ευρώ

360,00 €

1.860,00 €

Χίλια
Οκτακόσια
Εξήντα Ευρώ

10

Άρθρο 6:
Περιγραφή:
«Συνοπτική µελέτη για την λειτουργία Κάρτας Πόλης επισκεπτών βάσει
∆ιεθνών πρακτικών »
Για την ενίσχυση των προσπαθειών για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας του
προορισµού ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκπόνηση συνοπτικής µελέτης για τη
δηµιουργία κάρτας πόλης του ∆ήµου Πειραιά για τους επισκέπτες του προορισµού µε
βάση και αναλύοντας τις καλές πρακτικές του εξωτερικού.
Ποσότητα:
1 τεµάχιο (κατ’ αποκοπή) – 1 παραδοτέο
Τιµή µονάδος άρθρου:
2.000,00 € Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) συν Φ.Π.Α. 24% (480,00 €)
ήτοι σύνολο 2.480,00 €
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ........../………/2016

Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάµενος

Ο ∆ιευθυντής
α/α

Ε. Κατσή

Μ.Καρρά

Π. Μιχαλακάκος

Π. Μιχαλακάκος

Εγκρίνεται
Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Π. Μώραλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21 & 34ΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Πειραιάς ΤΚ 18532
Πληροφορίες: Ελπινίκη Κατσή
Τηλ.: 210-45 27 310

ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Π/Υ:14.875,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.570,00
ΣΥΝΟΛΟ 18.445,00€
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2016 – ΚΑ 00.6117.64
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο :
Αντικείµενο
Α. Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου τουριστικής
προβολής του ∆ήµου Πειραιά από τον ΕΟΤ.
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά, θα υποστηρίξει την
υλοποίηση του εγκεκριµένου από τον ΕΟΤ, σχεδίου τουριστικής προβολής του ∆ήµου
Πειραιά. Ο Ανάδοχος στο τέλος του έργου θα συντάξει απολογιστική έκθεση των
δράσεων που υλοποιήθηκαν βάσει της παρούσης σύµβασης και θα παραθέσει δυσκολίες
και
προτεινόµενες δράσεις για την αποτελεσµατική προβολή και προώθηση του
προορισµού.
Β. Σύνθεση και ποιοτικός έλεγχος προωθητικού εντύπου ∆ήµου Πειραιά (36
σελίδων) για τις ανάγκες προβολής του προορισµού.
Ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του διαθέσιµου επικοινωνιακού υλικού και
στον ποιοτικό έλεγχο του ειδικού προωθητικού οδηγού 36 σελίδων µε βάση το ήδη
υπάρχον τουριστικό και πολιτιστικό προωθητικό προϊόν του προορισµού.
Γ. ∆ηµιουργία λίστας συνεργατών µε δυνητικούς αγοραστές από τις αγορές
στόχευσης του εξωτερικού και δικτύωση.
Ο Ανάδοχος αναµένεται να δηµιουργήσει ειδικές λίστες συνεργατών µε δυνητικού
πελάτες από το εξωτερικό (Online Travel Agencies & Παραδοσιακοί Tour Operators,
Τourism Media),και το εσωτερικό (ΣΕΤΕ, Περιφέρεια Αττικής, ∆ιεθνής Αερολιµένας
Αθηνών, Ξενοδοχεία) προκειµένου να µεγιστοποιήσει την προβολή του προορισµού και
να εµπλακεί σε κοινές δράσεις προβολής αυτού. Στόχος του αναδόχου είναι επίσης να
ετοιµάσει προσχέδια µνηµονίων συνεργασίας µε τους επίσηµους φορείς της πόλης και
συγκεκριµένα τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και τον Σύνδεσµο των εν Ελλάδι
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων.
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∆. Σχεδιασµός και Αποστολή δυο (2) ενηµερωτικών δελτίων-Newsletters- για
προβολή του προορισµού
Ο Ανάδοχος αναµένεται να προχωρήσει στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενηµερωτικών
δελτίων προς αποστολή στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και σε δηµοσιογράφους και
επαγγελµατίες του εξωτερικού προκειµένου να προβληθεί και ενισχυθεί η ταυτότητα του
προορισµού στο εξωτερικό και να ενηµερωθούν οι επαγγελµατίες για τις εξελίξεις στον
κλάδο του τουρισµού. Το περιεχόµενο που θα διαχέεται και ο χρόνος αποστολής των
ενηµερωτικών δελτίων, ανάλογα µε τις αγορές και τις οµάδες στόχους, θα αποτελεί
αντικείµενο του αναδόχου, κατόπιν συνεργασίας µε το τµήµα δηµοσίων σχέσεων του
∆ήµου. Το Πρόγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό και αποστολή των
ενηµερωτικών δελτίων είναι το mailchimp.
Ε. Καταγραφή αναγκών για την οργάνωση του Σηµείου Εξυπηρέτησης
Επισκεπτών στον ΟΛΠ και ενέργειες για την πεντάµηνη λειτουργία του
Ο Ανάδοχος θα καταγράψει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για την εύρυθµη
λειτουργία του ΣΕΕ και θα φροντίσει να ορίσει ένα (1) άτοµο που θα αναλάβει τη
λειτουργία του σηµείου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον ΟΛΠ και την καταγραφή των
τάσεων ζήτησης σχετικά µε τον προορισµό (αριθµός εξυπηρετούµενων, χώρες
προσέλευσης, βασικά αιτήµατα).
ΣΤ. Συνοπτική Μελέτη για τη δηµιουργία Κάρτας Πόλης επισκεπτών βάσει
διεθνών πρακτικών.
Για την ενίσχυση των προσπαθειών για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας του
προορισµού ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκπόνηση συνοπτικής µελέτης για τη
δηµιουργία κάρτας πόλης του ∆ήµου Πειραιά για τους επισκέπτες του προορισµού µε
βάση και αναλύοντας τις καλές πρακτικές του εξωτερικού.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και υλοποίηση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις:
• τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/8-62006)
• τις διατάξεις του N. 3731/08 αρθ.20 ΦΕΚ Α’ 263
• τις διατάξεις του Ν. 2362/95 άρθ. 83 ΦΕΚ Α’ 247, όπως ισχύει µε την ΥΑ αριθ.
35130/739 Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/11.8.2010
• τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε αρ. 48614/2-9-2010 « Νέα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων
συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία για τους ΟΤΑ Α΄
βαθµού και τους φορείς τους»
• τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε αρ.21437/5-5-2011 για τα χρηµατικά όρια του
• άρθ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων των
ΟΤΑ Α΄ βαθµού
• τις ισχύουσες & εφαρµοζόµενες διατάξεις του Π∆ 28/80 ΦΕΚ Α’ 11
• Τις διατάξεις του Π.∆. 261/1997
• τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007
• Η υπ΄αριθµ 514666/24.12.2014 εγκύκλιος και το Brand Manual του ΕΟΤ
• 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. Το Τιµολόγιο µελέτης
β. Η Συγγραφή υποχρεώσεων µελέτης
γ. Η Τεχνική περιγραφή µελέτης
ε. Η σύµβαση
13

Άρθρο 4ο :
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της µελέτης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Η δε ενδεικτική ηµεροµηνία υποβολής
των επί µέρους παραδοτέων ορίζεται ως ακολούθως:
Παραδοτέο Π1: Πέντε µήνες (5) µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π2: Ένα µήνα (1) µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π3.1 έως Π3.4: ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π4.1: ένα (1)µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π4.2: πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π5.1: Ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π5.2: Πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Παραδοτέο Π6: Ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Οι ανωτέρω τµηµατικές ηµεροµηνίες υποβολής των παραδοτέων είναι ενδεικτικές και
δύναται να τροποποιηθούν µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας χωρίς ωστόσο να
υπερβαίνουν τον συνολικό χρόνο των πέντε µηνών για την υλοποίηση της µελέτης.

Άρθρο 5ο :

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

Για τους δικαιούµενους συµµετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τους
θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης και να έχει αµερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να
µην υπάρχουν διακρίσεις.
Ανάδοχος µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του δηµοσίου ή
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους
µέλους της Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Απαγορεύεται ο αποκλεισµός υποψηφίων µε κριτήριο 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, ο ανάδοχος ή το προσωπικό του Αναδόχου
απαιτείται να έχει επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο τουριστικής ανάπτυξης
και προβολής τουλάχιστον 3 ετών µε αποδεδειγµένη εµπειρία.
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 συγκεκριµένη εργασία.
Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του την έδρα
της επιχείρησης , το απασχολούµενο προσωπικό και την νοµική µορφή της επιχείρησης.
Τέλος για την εργασία αυτή οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εµπειρίας και τεχνογνωσίας και να αποδείξουν
συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την προσφορά τους τα στοιχεία
τεκµηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα
απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα υποβαλλόµενα δεν τεκµηριώνεται επαρκώς
η συνδροµή των προϋποθέσεων συµµετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Άρθρο 6ο :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά
τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2. Φορολογική ενηµερότητα
3. Βιογραφικό σηµείωµα σχετικής εµπειρίας
4. Αναλυτική περιγραφή 3τούς εµπειρίας

Άρθρο 7ο :
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.
5. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να:
a. ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί και
b. 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 8ο :
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
Ο ∆ήµος υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας κάθε
δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά:
1. συνεργασία µε την διοίκηση
2. συνεργασία µε υπηρεσιακούς παράγοντες

Άρθρο 9ο : 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.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρµοζόµενος ανάλογα.

Άρθρο 10ο :
Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.

Άρθρο 11ο :
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνε είτε συνολικά µετά την ολοκλήρωση και
παραλαβή όλων των φάσεων (παραδοτέων) από την υπηρεσία, είτε τµηµατικά µε την
ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή από την υπηρεσία κάθε φάσης (παραδοτέου), ως
ακολούθως:
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1: ποσό 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π2: ποσό 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.1: ποσό 575,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.2: ποσό 500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.3: ποσό 500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π3.4: ποσό 500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.1: ποσό 400,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ολοκλήρωση παραδοτέου Π4.2: ποσό 400,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
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Ολοκλήρωση
τον 1ο µήνα
Σύµβασης.
Ολοκλήρωση
Ολοκλήρωση

παραδοτέου Π5.1: ποσό 40% της τιµής = 1.400 ,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
και 60% της τιµής = 2.100,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% µε το πέρας της
παραδοτέου Π5.2: ποσό 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
παραδοτέου Π6: ποσό 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Τα παραπάνω ποσά θα αναπροσαρµοστούν ανάλογα, σύµφωνα µε την έκπτωση
που θα δώσει ο ανάδοχος
Η καταβολή 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.
Η αµοιβή καταβάλλεται όπως αναφέρεται παραπάνω, µε πιστοποιήσεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, και εξοφλείται µετά την παράδοση.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

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.
Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Άρθρο 13ο : Τόπος
Ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες από την έδρα του. Σε περίπτωση που
απαιτείται να καλείται για συνεργασία από την αναθέτουσα αρχή, θα προσέρχεται για
συνεργασία στην έδρα της. Η λειτουργία του σηµείου εξυπηρέτησης Επισκεπτών θα
πραγµατοποιηθεί µε προσωπικό του Αναδόχου σε σηµείο που θα συµφωνηθεί µε την
υπηρεσία, εντός του ΟΛΠ.
Άρθρο 14ο : Εκχώρηση του αντικειµένου
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της
σύµβασης για την υλοποίησή του σε τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, χωρίς την έγκριση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η έγκριση υπεργολαβίας παρέχεται εφόσον ο τρίτος στον
οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της
σύµβασης.
Έναντι του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρον» υπεύθυνος
µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, για
σοβαρούς λόγους όπως π.χ. εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για
µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση.
Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία από τα
αρµόδια όργανα και τα αρµόδια δικαστήρια.
Άρθρο 16ο : Έκπτωση αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σύµβαση ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται µε ειδική
πρόσκληση να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη
προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί
εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας.
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Άρθρο 17ο :
Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014). Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται υπό
µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Πειραιάς …../……./2016

Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάµενος

Ο αναπληρωτής
∆ιευθυντής

Ε. Κατσή

Μ.Καρρά

Π. Μιχαλακάκος

Π. Μιχαλακάκος

Εγκρίνεται
Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Π. Μώραλης
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