ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

24/3/2016

ΜΕΛΕΤΗ: «Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού»
Κ.Α. : 15.6673.0001
ΠΡΟΫΠ.: 1.793,34€ με Φ. Π. Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού
εξοπλισμού και συγκεκριμένα υφασμάτινων pvc θηκών, μετά πλήρους τοποθέτησης, για τις καρέκλες
σκηνοθέτη του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» του Νομικού Προσώπου.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΛΕΠΤΑ (1.793,34€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, και το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6673.0001
του προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, οικονομικού έτους 2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ PVC ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/3/2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού»
Κ.Α. : 15.6673.0001
ΠΡΟΫΠ.: 1.793,34€ με Φ. Π. Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ PVC ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Προμήθεια μετά πλήρους τοποθέτησης υφασμάτινων θηκών έδρας και πλάτης, από ύφασμα pvc, πάχους
600 gr/τ.μ., με ύφανση 1Χ1 και διαστάσεων 51,5Χ23 εκ. για την πλάτη και 47Χ35 εκ. για την έδρα για τις
μεταλλικές πτυσσόμενες καρέκλες (καρέκλες σκηνοθέτη) του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης
«Μελίνα Μερκούρη».
Τιμή κόστους: 9,00€ ανά μέτρο χωρίς ΦΠΑ 23%
ENNIA ΕΥΡΩ
Όλα τα ανωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, καλαίσθητα,
λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, ευρωπαϊκής προέλευσης, συσκευασμένα έτσι ώστε να
αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται
στην παρούσα μελέτη.
Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η μεταφορά, η
φορτοεκφόρτωση και η τοποθέτησή τους.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:30/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/2016
Κ.Α. : 15.6673.0001
ΠΡΟΫΠ.: 1.793,34€ με Φ. Π. Α.

ΜΕΛΕΤΗ: «Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών
και λοιπού εξοπλισμού»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και
λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα υφασμάτινων pvc θηκών, μετά πλήρους τοποθέτησης, για τις
καρέκλες σκηνοθέτη του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» του Νομικού
Προσώπου.
ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
ΑΡΘΡΟ 3°: Συμβατικά στοιχεία
α) Τεχνική Έκθεση
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4O: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με
κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1
του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο προϋπολογισμός της
τεχνικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.793,34€ με ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6673.0001 με
τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 5O: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος
να προσέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα προς υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 7°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους -βάσει των κειμένων διατάξεων- φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Πολιτιστικό
Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου.
ΑΡΘΡΟ 8°: Πληρωμή
Η πληρωμή των ειδών θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου
εξοφλητικού τιμολογίου και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού γίνουν όλες οι -από τις
κείμενες διατάξεις- κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9°: Χρόνοι και τόποι παράδοσης
Η παραλαβή των ειδών θα είναι ολική και θα παραδοθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ηλιούπολης
«Μελίνα Μερκούρη», κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της επιτροπής παραλαβής.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα (1) μήνα, το πολύ, από την κατακύρωση της προμήθειας ή την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 10°: Επίλυση Διαφορών
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και η
11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ

