ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 01/06/2016

ΤΗΛ: 213 2074 672-3

Κ.Α.: 00/6737.0005
ΠΡΟΫΠ.: 24.641,29€ συμπ/νου ΦΠΑ (13% &24%)

Προς: Τμήμα Προμηθειών
και Αποθηκών.

«Αίτημα για την προμήθεια γευμάτων και αναλώσιμων υλικών,

για την υλοποίηση της δράσης
«Δημιουργικό Καλοκαίρι Αθλητισμού - Πολιτισμού 2016, με τη λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, για την απασχόληση παιδιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», στο πλαίσιο
υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με τη Δημοτική
Επιχείρηση «ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική, ΑΕ – ΟΤΑ», για την περίοδο από
21/06/2016 έως 15/07/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.641,29 € με το Φ. Π. Α. (13% & 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνική έκθεση
Τεχνικές προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
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Προμήθεια γευμάτων και αναλώσιμων υλικών, για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργικό
Καλοκαίρι Αθλητισμού - Πολιτισμού 2016, με τη λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, για την απασχόληση παιδιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», στο πλαίσιο
υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με τη Δημοτική
Επιχείρηση «ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική, ΑΕ – ΟΤΑ», για την περίοδο από
21/06/2016 έως 15/07/2016.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται
η προμήθεια γευμάτων και αναλώσιμων υλικών για την καθημερινή διατροφή των παιδιών που θα
συμμετέχουν στη δράση «Δημιουργικό Καλοκαίρι Αθλητισμού - Πολιτισμού 2016, με τη λειτουργία
αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για την απασχόληση παιδιών του Δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνας, με τη Δημοτική Επιχείρηση «ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική, ΑΕ –
ΟΤΑ».
Το πρόγραμμα θα φιλοξενεί μέχρι 265 παιδιά ημερησίως, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 21
Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου (τέσσερις εβδομάδες), από τις 8πμ έως τις 4μμ. Αν οι δηλώσεις
συμμετοχής των παιδιών είναι περισσότερες θα δημιουργηθούν 2 περίοδοι υλοποίησης της δράσης (ανά
δύο εβδομάδες), ώστε να απορροφηθεί μεγαλύτερος αριθμός παιδιών. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των
παιδιών που θα συμμετάσχουν συνολικά θα ανέλθει στα τετρακόσια (400).
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

•

Της υπ’ αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών[Φ.Ε.Κ. 185/Β΄/1993
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)]» και τις σχετικές
ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και τις ισχύουσες
τροποποιήσεις αυτού.
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•
•
•
•
•

Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»
Του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν. 2503 / 30-5-1997 (ΦΕΚ 107 / Α’) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
Της απόφασης Υπουργού Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ
1789/τΒ΄/12.11.2010
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

Η δαπάνη της προμήθειας γευμάτων και αναλωσίμων υλικών προϋπολογίζεται στο ποσό
των 24.641,29 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α 00/6737.0005
του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, με τίτλο «Υλοποίηση
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για δημιουργικό,
αθλητικό, διαδραστικό καλοκαίρι»

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ/ΡΙΑ ΠΡΟΪΣ/ΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΡΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
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Προμήθεια γευμάτων και αναλώσιμων υλικών, για την υλοποίηση της δράσης«Δημιουργικό
Καλοκαίρι Αθλητισμού - Πολιτισμού 2016, με τη λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, για την απασχόληση παιδιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», στο πλαίσιο
υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με τη Δημοτική
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα περιγραφή αφορά προμήθεια γευμάτων και αναλωσίμων υλικών για τη σίτιση των
παιδιών που θα συμμετέχουν στη δράση «Δημιουργικό Καλοκαίρι Αθλητισμού - Πολιτισμού 2016, με τη
λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για την απασχόληση παιδιών του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας».
Στην καθημερινή διατροφή των παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

•
•
•

•
•

2 μπουκαλάκια εμφιαλωμένο νερό 0,5lt κατ’ άτομο
1 συσκευασμένο ατομικό χυμό 330ml μικρής διάρκειας, διατηρούμενο σε ψυγείο, κατ’
άτομο. Οι χυμοί θα είναι φυσικοί, σε ατομική χάρτινη συσκευασία, με γεύση φρούτων,
πρόσφατης παραγωγής με αναγραφόμενες τις προδιαγραφές.
1 σάντουιτς: μπαγκέτα λευκή με ψωμί ημέρας, με φρέσκο βούτυρο, ζαμπόν ή
γαλοπούλα, ένα είδος τυριού και ένα είδος φρέσκου λαχανικού κατ’ άτομο
1 μπανάνα κατ’ άτομο
1 μπάρα δημητριακών (συσκευασμένη) διαφόρων γεύσεων

Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας και να πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές αγορανομικές
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών.Όλα
τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άρτια συσκευασμένα.
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Το είδος των χυμών και των σάντουιτς θα πρέπει να εναλλάσσεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση πλήρους δείγματος κατά τη διαγωνιστική
διαδικασία.
Τα είδη θα παραδίδονται καθημερινά κατόπιν συνεννόησης, στον τόπο που θα υποδείξει η
υπηρεσία.
Τα μπουκαλάκια νερού θα παραδίδονται, όχι απαραίτητα καθημερινά, αλλά τμηματικά σε
χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Οι ποσότητες των προϊόντων θα καλύψουν τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργικό
Καλοκαίρι Αθλητισμού - Πολιτισμού 2016, με τη λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, για την απασχόληση παιδιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»μέχρι
και την ολοκλήρωσή του και δύναται να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του
προγράμματος και τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ/ΡΙΑ ΠΡΟΪΣ/ΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΡΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝ

Μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό 0,5lt
Συσκευασμένος ατομικός χυμός
330ml μικρής διάρκειας,
διατηρούμενος σε ψυγείο
Σάντουιτς: μπαγκέτα λευκή με ψωμί
ημέρας, με φρέσκο βούτυρο, ζαμπόν
ή γαλοπούλα, ένα είδος τυριού και
ένα είδος φρέσκου λαχανικού
Μπανάνα

Κατ’ άτομο
ημερησίως
(για 265
παιδιά χ 19
ημέρες)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2 τεμ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

10.070

0,30€

3.021,00€

1 τεμ

5.035

0,90€

4.531,50€

1 τεμ

5.035

1,60€

8.056,00€

1 τεμ

5.035

0,329

1.656,52€
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(τμχ)

Μπάρες δημητριακών διαφόρων
γεύσεων

1 τμχ

5.035

0,60

3.021,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.286,02 €

Φ.Π.Α. 13%

608,08 €

Φ.Π.Α. 24%

3.747,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

24.641,29 €

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και την τρέχουσα
οικονομική κατάσταση.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη και οι προϋπολογισθείσες ποσότητες είναι ενδεικτικές και
δύναται να αυξομειώνονται μεταξύ τους αν αυτό κριθεί αναγκαίο υπό την προϋπόθεση να μην
υπερβούν το συμβατικό τίμημα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ/ΡΙΑ ΠΡΟΪΣ/ΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΡΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
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