ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος: «Προμήθεια εδεσμάτων που θα
διατεθούν στα Εκλογικά Κέντρα την
ημέρα των Βουλευτικών Εκλογών της
25ης Ιανουαρίου 2015»
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διενέργειας εκλογών»
Κερατσίνι 20/01/2015
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ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εδεσμάτων για τα εκλογικά Κέντρα
την ημέρα των Βουλευτικών Εκλογών στις 25/1/2015.
Επειδή οι ποσότητες που θα απαιτηθούν είναι μεγάλες, η έκταση του Δήμου με
τις δύο Δημοτικές Ενότητες (Κερατσίνι-Δραπετσώνα) είναι μεγάλη και το φαγητό
που θα μοιραστεί σερβίρεται σχετικά ζεστό, η προμήθεια θα ανατεθεί σε
περισσότερους από έναν προμηθευτή ανάλογα με την τοποθεσία των εκλογικών
κέντρων και την έδρα του προμηθευτή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εδεσμάτων για τα εκλογικά Κέντρα
την ημέρα των Βουλευτικών Εκλογών στις 25/1/2015.
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Τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.054,82 ευρώ με το ΦΠΑ
Τα εδέσματα θα δοθούν στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και τους
αστυνομικούς που φυλάσσουν τα εκλογικά κέντρα.
Η κάθε εφορευτική επιτροπή αποτελείται μαζί με τον γραμματέα από έξι άτομα.
Τα εκλογικά τμήματα του Δήμου ανέρχονται σε 124.
Στα (18) συγκροτήματα σχολείων που θα διεξαχθούν οι εκλογές υπολογίζεται
ότι θα παρευρίσκονται (90) αστυνομικοί συνολικά.
(6) Μέλη Επιτροπής Χ 124 Τμήματα = 744 Άτομα
(5) Αστυνομικοί Χ 18 Σχολεία = 90 Αστυνομικοί.
Γενικό Σύνολο : 834 Άτομα στα οποία θα δοθεί κατ’ ελάχιστο ένα γεύμα, 1 νερό
εμφιαλωμένο 500 ml και 1 αναψυκτικό 330 ml τύπου COCA COLA.

Άρθρο 2ο
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ αρ. Υπ.
Αποφ.11389/93, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2286/95 και του Ν.3463/2006.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν
οικονομική προσφορά για όλα τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην
παρούσα μελέτη και οι ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από τις νόμιμες
διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Άρθρο 3ο
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος οι ανάδοχοι της
προμήθειας θα κληθούν για την υπογραφή της σύμβασης.
Οι υπογράφοντες την σύμβαση ανάδοχοι πρέπει απαραίτητα να έχουν υπόψη
τους ότι τα είδη που προσφέρουν θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 4ο
Με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καθορισθεί και ο χρόνος, τρόπος και
τόπος παράδοσης των ειδών .
Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα
άρθρα 27&33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 5ο
Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται όπως παρακάτω:
Θα τιμολογηθεί η συνολική ποσότητα των προϊόντων που παραδόθηκαν. Στη
συνέχεια θα εκδοθεί ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραδοθεί προς εξόφληση.
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Άρθρο 6ο
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί να
προκύψει από μέρους τους ουδεμία επιπλέον απαίτησης ως αποζημίωση για τις
κρατήσεις αυτές.
Άρθρο 7ο
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στείλει δείγματα στο Γενικό Χημείο του
Κράτους για τον ποιοτικό έλεγχο. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΝΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγελική Βόλη
ΤΗΛ: 213-2074-699
FAX: 210-4633375

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 19 /1 / 2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ……………..

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)Το Γεύμα για κάθε δικαιούχο θα αποτελείται από: α) (4) τέσσερα κομμάτια
πίτσα από ζύμη, ντομάτα σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά.
β) (1) Εμφιαλωμένο νερό 0,5lt σε πλαστική φιάλη.
γ) (1) Αναψυκτικά 330ml τύπου COCA COLA.
2) Τα γεύματα θα είναι σε άριστη κατάσταση και τοποθετημένα σε κατάλληλες
υγιεινές συσκευασίες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΝΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγελική Βόλη
ΤΗΛ: 213-2074-699
FAX: 210-4633375

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 19 /1 / 2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ……………..

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ
Πίτσα 8 τεμαχίων
ανά δύο άτομα
Εμφιαλωμένο Νερό
0,5lt
Aναψυκτικό τύπου
COCA COLA 330ML

ΜΕΡΙΔΕΣ
2
1
1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 Πίτσα X
417
1 μπουκάλι x
834
1 τεμάχιο
X 834

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
6,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α
13%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α
23%)

2.502,00 €
341,94 €

0,41 €
0.82 €

683,88 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.843,94 €

Φ.Π.Α.13%

683,88 €

369,71 €

Φ.Π.Α.23%

157,29 €

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ.Π.Α
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

3.213,65 €

841,17 €

4.054,82 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΝΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

