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ΜΕΛΕΤΗ: 25/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.924,04 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Άνοιξη, 09/07/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018.
Απευθείας ανάθεση
4.924,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κωδικοί:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

CPV: 39113000-7 “Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες”
ΑΔΑΜ: 18REQ003393780

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α.: 15.6471.0003

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόμιμη κράτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018.
Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, περίπτωση στ’, οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν,
µεταξύ άλλων, στους τοµείς παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στoυς οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως οι
περιπτώσεις:
 Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτιστικών
αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών
και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη και
εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.
 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους
σε αυτά.
 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
 Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
 Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει ή συνδιοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού, αθλητικού,
κοινωνικού περιεχομένου (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ
χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις
κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες
δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές εκδηλώσεις στο
πλαίσιο του έτους.
Για τις δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιούμε πλαστικά καθίσματα που διαθέτουμε αλλά δεν επαρκούν για
πολυπληθείς εκδηλώσεις, όπως αναβιώσεις εθίμων – πανηγύρια, Διονύσια και κυρίως αυτές που λαμβάνουν χώρα σε
εξωτερικούς χώρους, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.
Επειδή, εξαντλείται το αντικείμενο της υπ΄αριθμ. 22086/2569/26-06-2018 υπάρχουσας Σύμβασης για ενοικίαση
πλαστικών καθισμάτων και θα προκύψουν ανάγκες για κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων τους επόμενους μήνες,
απαιτείται εκ νέου η απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
- Καρέκλα εξωτερικού χώρου
- Ελαφριάς κατασκευής
- Απόχρωση Λευκού

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων αφορά στις εκδηλώσεις που χρήζουν ανάγκης. Το έργο του αναδόχου θα έχει
συνολική διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 4.924,04 € συμπ. ΦΠΑ
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 39113000-7
Καρέκλα λευκή εξωτερικού χώρου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τμχ.)
3.610

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ €
1,10

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
€
3.971,00

3.971,00 €
953,04 €
4.924,04 €

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το είδος της προμήθειας.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
2. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών υπό τον όρο να μην
γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενοικιάζει στον Δήμο Διονύσου, να μεταφέρει προς και από τον Δήμο
Διονύσου και να μας παραδίδει πλαστικά καθίσματα εξωτερικού χώρου, σε ποσότητα και ημερομηνίες που θα
υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διαμορφούμενες ανά παράσταση ανάγκες. Οι
ημερομηνίες αφορούν σε καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες.
4. Ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη υποχρέωση να τοποθετεί τα καθίσματα σε σειρές και με διαδρόμους στο χώρο
της εκδήλωσης, όπου και όπως θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία.
5. Ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη υποχρέωση να προμηθεύει τον Δήμο με καθίσματα που είναι καθαρά και όχι
φθαρμένα ή σπασμένα.
6. Αν πριν από κάποια εκδήλωση και παρουσία του Αναδόχου, βρεθούν καθίσματα μη κατάλληλα, θα έχει την
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει άμεσα για την συγκεκριμένη εκδήλωση.
7. Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα από τον Ανάδοχο τουλάχιστον 3 ώρες πριν από κάθε
εκδήλωση
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μαζεύει τα καθίσματα μετά από κάθε εκδήλωση, εκτός και αν έχει προβλεφθεί
από την αρμόδια Υπηρεσία νυχτερινή ή 24ωρη φύλαξη.
9. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους,
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού, γιατί η προσφορά του θα
υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια.
10. Η προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 περίπτ. 31
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).
11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε φορά μετά την παράδοση των ειδών σε κάθε εκδήλωση, μετά την
έκδοση και την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου Διονύσου και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή του Δήμου.
12. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.
Άνοιξη, 09/07/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 39113000-7

Α/Α
1.

Καρέκλα λευκή εξωτερικού χώρου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τμχ.)
3.610

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ €

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
………………………………….., ………. €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ.

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)
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ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
€

€
€
€

