ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Μιχαλιού Δήμητρα
Τηλ. 2105537 313
Fax: 2105537 268
Email:prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 10/04/2019
Α. Π.: οικ. 5356

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος συμμετέχει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 46/19 (11-02-2019)
για 4η χρόνια στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREEMOBILITY.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα τήν: “ Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα Ecomobility ”
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
ακολουθεί .

16η / 04 / 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ΘΕΜΑ: «Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα Ecomobility»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 42/2019

Α/Α

1

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPVS

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος

Δαπάνες για την
συμμετοχή του Δήμου
Ελευσίνας στο
πρόγραμμα
Ecomobility

85322000-2

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

1

1.650,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ

1.650,00€

Φ.Π.Α.

396,00€

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

2.046,00€

2.046,00€

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : Άμεσα
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Δημαρχείο Δήμου Ελευσίνας
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των
προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

X

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στις εκστρατείες Ecomobility & Freemobility
2018-2019
Η νέα περίοδος της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2018-19, που διοργανώνει το ECOCITY για 16η συνεχόμενη χρονιά, η
παράλληλη εκστρατεία FREE MOBILITY που υλοποιείται για 5η χρονιά και η πιλοτική εφαρμογή στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας είναι αφιερωμένες στη μνήμη του εμπνευστή και ιδρυτή του ECOCITY Θάνου Ζαφειρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή
τον Ιούλιο του 2018. Οι εκστρατείες συνεχίζουν με σημαντική επιτυχία και προσδίδουν αξιόλογα αποτελέσματα στο περιβάλλον
και τη δημιουργία σχετικών πολιτικών. Πρόκειται για Προγράμματα που σκοπεύουν στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας,
στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνησης στις πόλεις. Ειδικά το πρόγραμμα FREE MOBILITY έχει αναδείξει το κορυφαίο
κοινωνικό πρόβλημα του εμποδισμού της ελεύθερης προσβασιμότητας, κάτι που δυσκολεύει τον μισό σχεδόν πληθυσμό στις
πόλεις μας.
Η Εκστρατεία της νέας περιόδου τελεί υπό την Αιγίδα σημαντικών Υπουργείων, ενώ συστρατεύθηκαν αξιόλογα Επιστημονικά
Ιδρύματα και Οργανισμοί, που θα στηρίξουν την προετοιμασία των εργασιών και προτάσεων των μαθητικών ομάδων για κάθε
πόλη.
Πρόκειται για μια δράση που καλλιεργεί έντονα την περιβαλλοντική διάπλαση των εφήβων, μέσα από το μήνυμα «Οι Μαθητές
Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται», με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της Πράσινης/Βιώσιμης
Μετακίνησης στην τοπική κοινότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, επιβεβαιώθηκε η καλλιέργεια
για την προώθηση της ελεύθερης μετακίνησης συνανθρώπων μας (ΑμΕΑ, Ηλικιωμένοι, Γυναίκες με μωρά κ.ά.), ενώ
παρατηρήθηκε να περιορίζεται η παράνομη κατάληψη χώρων πεζών και η έλλειψη σεβασμού στην ομαλή λειτουργία των
πόλεων.
Το έργο κάθε Δήμου, που θα συμμετέχει στην εκστρατεία, είναι ουσιαστικό για την αξιοποίηση των εργασιών και των
προτάσεων των μαθητών, αφού στηρίζει το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή τους, κάτι το οποίο
λειτουργεί δυναμικά στην καλλιέργεια των εφήβων και στην ενεργοποίηση των πολιτών.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ομάδες μαθητών από Γυμνάσια τυπικής, ειδικής εκπαίδευσης και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας , θα
αξιολογήσουν προβλήματα που προκαλούνται από τις συνθήκες και τις συνήθειες μετακίνησης των συμπολιτών τους. Στην
συνέχεια θα παρουσιάσουν τις προτάσεις σε ειδική εκδήλωση τον Μάρτιο του 2019.
Όπως κάθε χρόνο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μετά την τελική αξιολόγηση των εργασιών, στην διάρκεια της
Τελετής Απονομής των Βραβείων τον Απρίλιο 2019, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Η Εκστρατεία δεν επιδοτείται και δεν επιχορηγείται από Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα, αλλά είναι αποτέλεσμα εθελοντικής
συστράτευσης σημαντικών Φορέων και Επιστημονικών Οργανισμών.
Η Επιτροπή Οργάνωσης έχει ορίσει συνεισφορά από κάθε Δήμο, που θα είναι συνδιοργανωτής, για την παραγωγή του συνόλου
του έντυπου υλικού, καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης των εκπροσώπων των Επιτροπών που θα επισκεφθούν την περιοχή, να
είναι για τους Δήμους των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης με το ποσό των 1.650,00 ευρώ συν ΦΠΑ.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

250,00

310,00

1

700,00

868,00

1

700,00

868,00

Δαπάνες για την μετακίνηση εκπροσώπων της
Επιτροπής Οργάνωσης για την επίσκεψη, ενημέρωση
καθοδήγηση των συντελεστών που εμπλέκονται στην
εκστρατεία (Γυμνάσια, εκπρόσωποι Δήμου, Φορέων
και τοπικών οργανώσεων)
Εργασία για την Εκτύπωση Εντύπων της εκστρατείας
στον Δήμο (αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα,
έπαινοι)
Δημιουργία μακετών της εκστρατείας με τα λογότυπα
του Δήμου και αναφορά των στοιχείων της τοπικής
εκδήλωσης παρουσίασης

ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.650,00€
396,00€
2.046,00€

Η παρούσα Δαπάνη περιγράφεται ως «Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο
πρόγραμμα ECOMOBILITY» του Δήμου Ελευσίνας και βαρύνει τον κωδικό 15.6473.0001.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας δύναται να γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα
ισχύοντα στα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016.
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° : Αντικείμενο υπηρεσίας.
Η παρούσα υπηρεσία αφορά δαπάνες για την συμμετοχή του δήμου στις εκστρατείες Ecomobility &
Freemobility 2018-2019.
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016
4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007.
Άρθρο 3° : Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας
Ο χρόνος εκτέλεσης θα είναι από την ανάρτηση της Απόφασης Ανάθεσης στην διαύγεια την ολοκλήρωση της
Εκστρατείας Ecomobility &Freemobility 2018-2019 έως 31/5/2019
Άρθρο 4° : Υποχρεώσεις του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης σύμβασης.
Άρθρο 5° : Αναθεώρηση Τιμών
Η τιμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη.
Άρθρο 6° : Τρόπος Πληρωμής
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5,
«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7,
η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).
Άρθρο 7° : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 8° : Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ελευσίνα:

10-04-2019
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

