ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Κ.Α.Π.Η.)

Πειραιάς 15/01/18
Έξοδα εκδηλώσεων και
παρεµφερών δραστηριοτήτων
των Κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας)
(Προµήθεια τσουρεκιών και
λαµπάδων για το Πάσχα στα 11
Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης
Κ.Α.Π.Η)
Ποσό:4.968,43 (συµπ. Φ.Π.Α.)
Κ.Α 15.6474.03

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax:
E-mail

: Αγαλοπούλου-Πετράκου
Ευαγγελία
Γιαννίκου ∆ήµητρα
: 213 160 1833-213 1601824
: 213 160 1880
: kapi@pireasnet.gr

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια τσουρεκιών και λαµπάδων για τις ανάγκες των Πασχαλινών
εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου
Πειραιά.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 4.968,43 €
συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ

θα βαρύνει τον οικείο

Κ.Α 15.6474.03 του

προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

Α΄ ΟΜΑ∆Α
Α/Α

1

ΠΡΟΪΟΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ
ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
350 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.512

2,40 €

3.628,80

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)

3.628,80
870,91

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ

4.499,71

1

Β΄ ΟΜΑ∆Α
Α/Α

2

ΠΡΟΙΟΝ

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1512

0,25

ΑΞΙΑ

378

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)

90.72
468.72

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
3.628,80
870,91
4.499,71

ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
378
90,72
468,72

ΣΥΝΟΛΟ
4006,8
961,63
4.968,43

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Κ.Α.Π.Η.)

Πειραιάς: 15/01/18
Έξοδα εκδηλώσεων και
παρεµφερών δραστηριοτήτων
των Κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας)
(Προµήθεια τσουρεκιών και
λαµπάδων για το Πάσχα στα 11
Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης
Κ.Α.Π.Η)
Ποσό: 4.968,43 € (συµπ. Φ.Π.Α.)
Κ.Α 15.6474.03

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax:
E-mail

: Αγαλοπούλου-Πετράκου
Ευαγγελία
Γιαννίκου ∆ήµητρα
: 213 160 1833-213 1601824
: 213 160 1880
: kapi@pireasnet.gr

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν Τιµολόγιο αφορά την Προµήθεια Τσουρεκιών και λαµπάδων για τις
ανάγκες των Πασχαλινών Εκδηλώσεων στα (11) Κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.)

ΟΜΑ∆Α Α
Άρθρο 1: Τσουρέκια σε συσκευασία 350gr
Τιµή τσουρεκιού 2,40 € το τεµάχιο ( δύο ευρώ και σαράντα λεπτά).

ΟΜΑ∆Α Β
Άρθρο 2 : Λαµπάδα
Τιµή λαµπάδας 0,25 € το τεµάχιο (είκοσι πέντε λεπτά).
Στις ανωτέρω τιµές δε συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Κ.Α.Π.Η.)

Πειραιάς: 15/01/18
Έξοδα εκδηλώσεων και
παρεµφερών δραστηριοτήτων
των Κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).
(Προµήθεια τσουρεκιών και
λαµπάδων για το Πάσχα στα 11
Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης
Κ.Α.Π.Η)
Ποσό: 4.968,43 € (συµπ. Φ.Π.Α.)
Κ.Α 15.6474.03

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax:
E-mail

: Αγαλοπούλου-Πετράκου
Ευαγγελία
Γιαννίκου ∆ήµητρα
: 213 160 1833-213 1601824
: 213 160 1880
: kapi@pireasnet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τσουρεκιών και
λαµπάδων για τις ανάγκες των Πασχαλινών Εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα
Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά .
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης
ανέρχεται στο ποσό των #4.968,43€#
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03 του
προϋπολογισµού για το οικονοµικού έτους 2018.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
(αρ. 118 του Ν. 4412/16).
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
♦ 1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
♦ 2. Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

♦ 3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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♦ 4. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
♦ 5. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση
Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κώδικα

Φόρου

♦ 6. Του 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 ∆ιαύγεια¨ και
άλλες διατάξεις».
♦ 7. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις που ισχύoυν.

Άρθρο 3ο

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
2.Το τιµολόγιο
3. Τεχνική Περιγραφή.
4.Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφέρουν για µία ή περισσότερες οµάδες.
H κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από
Οικονοµικής άποψης προσφοράς, µόνο βάσει τιµής .
Η διάρκεια σύµβασης θα είναι από την ηµεροµηνία της υπογραφής της
σύµβασης για 30 ηµέρες.
Άρθρο 5ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αµέσως στη
Νοµική Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης( αρ. 105 του Ν. 4412/16).

Άρθρο 6ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος για την παράδοση των ειδών σε
καθορισµένο χρόνο και σε χώρους των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης που θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
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Άρθρο 7ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της, τα δε
τσουρέκια θα πρέπει να είναι συσκευασµένα Η παραλαβή αυτών θα γίνει από
επιτροπή που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 . Οι συσκευασίες
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
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι όροι
υγιεινής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος την αντικατάσταση των ειδών άµεσα µε
άλλα κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα τσουρέκια 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 τσουρέκια δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, και να αναγράφεται η
ηµεροµηνία λήξης.
Οι λαµπάδες πρέπει να είναι λευκές 40 περίπου εκατοστά , σε άριστη κατάσταση,
χωρίς σπασίµατα και εκδορές.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρµόδιο υπάλληλο
του ∆ήµου Πειραιά στους χώρους παρασκευής των τσουρεκιών.
Άρθρο 9ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ,οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε
το αντικείµενο της Προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης
εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
Α) Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό.
2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ,έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου.
Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωµής
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 και τα τιµολόγια να είναι απολύτως συσχετισµένα µε τα
αντίστοιχα δελτία αποστολής..
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών µε
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά (σχ. Αρ. 200 του Ν. 4412/16).
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Άρθρο 11ο
KΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εκφόρτωσης ,φόροι (εκτός από τον
Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο ), τέλη χαρτόσηµα κ.λ.π. βαρύνουν τον προµηθευτή
στο σύνολό τους καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
β) 4% φόρος εισοδήµατος.
γ) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Πειραιάς: 15/01/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Κ.Α.Π.Η.)

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax:
E-mail

Έξοδα εκδηλώσεων και
παρεµφερών δραστηριοτήτων
των Κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης
(Τρίτης Ηλικίας)
(Προµήθεια τσουρεκιών και
λαµπάδων για το Πάσχα στα 11
Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης
Κ.Α.Π.Η)
Ποσό: 4.968,43 € (συµπ. Φ.Π.Α.)
Κ.Α 15.6474.03

: Αγαλοπούλου-Πετράκου
Ευαγγελία
Γιαννίκου ∆ήµητρα
: 213 160 1833-213 1601824
: 213 160 1880
: kapi@pireasnet.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τσουρεκιών και λαµπάδων για τις
ανάγκες των Πασχαλινών Εκδηλώσεων

στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και

Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού
4.968,43 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείου Κ.Α 15.6474.03
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018.
Τα προς προµήθειας είδη είναι:
ΟΜΑ∆Α Α΄
Α/Α

1

ΠΡΟΙΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ σε συσκευασία 350gr

TEMAXIA 1512

ΟΜΑ∆Α Β΄
Α/Α

2

ΠΡΟΙΟΝ

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEMAXIA 1512
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν για µία ή περισσότερες οµάδες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις
και σαφείς περιγραφές των ειδών τους. Τα είδη παραδίδονται έτοιµα προς χρήση.
Τα τσουρέκια θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
Tα τσουρέκια δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από
τη νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την Υγεία.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους
υγιεινής να τα αντικαταστήσει άµεσα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς επιβάρυνση
του ∆ήµου.
Τα τσουρέκια

θα είναι σε συσκευασία 350γρ θα πρέπει να είναι

παρασκευασµένα από νωπή ζύµη µε υλικά Α’ ποιότητας (γάλα, αυγά, αλεύρι κτλ.),
συσκευασµένα και να πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και να
αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης.
Οι λαµπάδες θα πρέπει να είναι λευκές 40 εκατοστά περίπου, θα πρέπει να
είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς σπασίµατα και εκδορές.

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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