ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ηλιούπολη 11/5/2016
ΘΕΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο ΠΑΟΔΗΛ προτίθεται όπως κάθε χρόνο να οργανώσει γυμναστικές
επιδείξεις των προγραμμάτων άθλησης για όλους.
Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε :
 Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 να πραγματοποιηθούν στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης επιδείξεις των τμημάτων εκμάθησης
μικρής πισίνας και βρεφικής κολύμβησης.
 Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 να πραγματοποιηθούν στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης επιδείξεις των τμημάτων εκμάθησης
μεγάλης πισίνας, συγχρονισμένης κολύμβησης, θεραπευτικής κολύμβησης
και αεροβικής στο νερό
 Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 20:30 να πραγματοποιηθούν στο
Δημοτικό Θέατρο Άλσους «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ» επιδείξεις των τμημάτων
παιδικού και εφηβικού μπαλέτου και μοντέρνων χορών, μοντέρνων χορών
και οριεντάλ ενηλίκων, αεροβικής γυμναστικής και παραδοσιακών χορών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΨΗΜΜΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:35/2016
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11/5/2016

ΜΕΛΕΤΗ: Οργάνωση γυμναστικών
επιδείξεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση παραδοσιακών
στολών και πλαστικού τάπητα για την εκδήλωση του ΠΑΟΔΗΛ που θα πραγματοποιηθεί στις
5/6/2016 στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 953,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23% και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6472.0003 με τίτλο «Οργάνωση γυμναστικών επιδείξεων»
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:35/2016
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ:
Οργάνωση γυμναστικών επιδείξεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ενοικίαση παραδοσιακών
στολών

2

Ενοικίαση πλαστικού δαπέδου
γυμναστικής
(συμπεριλαμβάνεται η
μεταφορά, τοποθέτηση,
απομάκρυνση)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Υπηρεσία / τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

25

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
22

Ημέρα

5

45

225

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ

550

775,00
178,25
953,25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:35/2016
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11/5/2016
ΜΕΛΕΤΗ: Οργάνωση
γυμναστικών επιδείξεων
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση
παραδοσιακών στολών και πλαστικού τάπητα για την εκδήλωση του ΠΑΟΔΗΛ που θα
πραγματοποιηθεί στις 5/6/2016 στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής».
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»
β) με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
γ) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731
δ) την υπ΄ αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, περί
καθορισμού των ορίων ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Οι τιμές των συμβατικών τιμολογίων είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
παροχής υπηρεσιών και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή θα γίνει ολικά με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των
υπηρεσιών - εργασιών, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δε διαπιστώσει αδυναμίες ως προς την ποιότητα
και την εύρυθμη λειτουργία της παροχής, συντάσσοντας τη σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης
των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αμέσως μετά την ανάθεση των εργασιών, ο παροχέας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών για την παροχή υπηρεσίας καθορίζεται σε διάστημα
τέτοιο ώστε να υλοποιηθεί η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΟΔΗΛ. Παράταση προθεσμίας
εκτέλεσης των εργασιών δίδεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας σύμφωνα
με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80. Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
παροχέα έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης
συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του Προέδρου, που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκειται
σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, αλλιώς παραιτείται από τώρα ο
παροχέας από παρόμοιο δικαίωμά του.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού που απασχολεί καθώς και την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για
σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο
σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί
προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν, ισχύουν οι
διατάξεις του ΠΔ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ11/Α), το ΠΔ
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), σε συνδυασμό με τον Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και οι συναφείς διατάξεις των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων εν γένει.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:35/2016
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11/5/2016
ΜΕΛΕΤΗ: Οργάνωση
γυμναστικών επιδείξεων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ενοικίαση παραδοσιακών στολών: Αφορά την παροχή υπηρεσιών ενδυματολογικής
κάλυψης των συμμετεχόντων στην εκδήλωση του ΠΑΟΔΗΛ και συγκεκριμένα:






Δειγματισμός των παραδοσιακών ενδυμασιών
Αποτύπωση των αναστημάτων αλλά και των επιμέρους σωματομετρήσεων -που είναι απαραίτητοιστο χώρο μας
Μεταφορά των παραδοσιακών ενδυμασιών στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης
Διανομή των ενδυμασιών στα μέλη αλλά και προσωπική επιμέλεια της ενδυματολογικής τους
εμφάνισης
Συγκέντρωση και παραλαβή των παραδοσιακών ενδυμασιών
Τιμή υπηρεσίας /τεμάχιο: 22,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Ενοικίαση πλαστικού δαπέδου γυμναστικής: Αφορά την ενοικίαση δαπέδου από πολυβινύλιο,
διαστάσεων 8,00μ μήκους και 12,00μ πλάτους, για την επίστρωση της σκηνής του Δημοτικού
θεάτρου Άλσους Ηλιούπολης για το διάστημα από 1/6/2016 έως 5/6/2016. Το διάστημα από
1/6/2016 έως 4/6/2016 θα πραγματοποιηθούν οι πρόβες των τμημάτων χορού και στις 5/6/2016
θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΟΔΗΛ. Συμπεριλαμβάνεται η
μεταφορά, η τοποθέτηση και η απομάκρυνση του δαπέδου μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Τιμή υπηρεσίας /ημέρα: 45,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ

