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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αµπελόκηποι, 05/10/2018
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Δηµόκα, Φ. Παντουλάρη
Tηλ.
: 2313313681, 2313313680
FAX
: 2313313624
E- mail
: a.dimoka@ampelokipi-menemeni.gr
f.pantoulari@ampelokipi-menemeni.gr

Τίτλος: «Έξοδα εστίασης (ένα δείπνο) στο
πλαίσιο της διακρατικής σύσκεψης των εταίρων
του δικτύου των 9 συνεργαζόµενων πόλεων»,
για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: Stay
Tuned»,
στο
πλαίσιο
υλοποίησης
του
ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III –
Implementation Νetwork για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης στην περιοχή του δήµου.
Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 1.225,18€
Κωδικός προϋπολογισµού: 15.6161.01
CPV: 80340000-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο: «Έξοδα εστίασης
(ένα δείπνο) στο πλαίσιο της διακρατικής σύσκεψης των εταίρων του δικτύου των 9
συνεργαζόµενων πόλεων», για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: “Stay Tuned”, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III – Implementation Νetwork για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην περιοχή του δήµου, µε
προϋπολογισµό 1.225,18€.
Η ανάθεση υπηρεσίας θα γίνει για την υοποίηση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο δήµος, ως
εταίρος, για την υλοποίηση της β΄ φάσης της πράξης µε τίτλο: «Stay tuned» στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III - Implementation Νetwork - 1η πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων. Το δηµοτικό συµβούλιο ενέκρινε την
συµµετοχή του δήµου στην υλοποίηση της β’ φάσης της συγκεκριµένης πράξης µε την υπ΄ αριθ.
185/2017 απόφασή του µε τίτλο: «Αποδοχή και έγκριση υλοποίησης από το Δήµο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III - 1η πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για δίκτυα υλοποίησης δράσεων, της εγκεκριµένης πράξης µε τίτλο «Stay tuned» ». Η
β΄ φάση είναι διάρκειας 2 ετών ( Ιούνιος 2017 έως Μάιος 2019).
Αναλυτικότερα, η ανάθεση αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα ακόλουθα:
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έξοδα εστίασης (ένα δείπνο) στο πλαίσιο της διακρατικής σύσκεψης των εταίρων του δικτύου
των 9 συνεργαζόµενων πόλεων, για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο:«Stay Tuned»
ΦΠΑ 24%
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες εστίασης (δείπνο) για 35
άτοµα:
-

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ €

1

35 άτοµα χ 28,23€ =
988,05€

Ορεκτικά και σαλάτες ανά δύο άτοµα το
περισσότερο,
κυρίως
πιάτο
µε
τουλάχιστον 2 δυνατότητες επιλογής,
επιδόρπιο
(φρούτα
ή
γλυκό),
εµφιαλωµένα νερά, αναψυκτικά, ποτά και
καφέ.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

988,05€
237,13€
1.225,18€

Επί της καθαρής αξίας θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Το δείπνο θα γίνει για 35 άτοµα, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018. Στο δείπνο θα
περιλαµβάνονται ορεκτικά και σαλάτες ανά δύο άτοµα το περισσότερο, κυρίως πιάτο µε τουλάχιστον
2 δυνατότητες επιλογής, επιδόρπιο (φρούτα ή γλυκό) εµφιαλωµένα νερά, αναψυκτικά, ποτά και
καφέ.
Στον προϋπολογισµό του έτους 2018, υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 26.250,00 € στον Κ.Α.
15.6161.01 που αφορά τον προϋπολογισµό της συγκεκριµένης τεχνικής έκθεσης ύψους 1.225,18€
και για λοιπές υποχρεώσεις της β΄ φάσης υλοποίησης της πράξης.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς ο
συνολικός προϋπολογισµός δεν ξεπερνάει τα 20.000,00 €.
Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, και θα
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τιµολογηθεί ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων που θα συµµετέχουν στο δείπνο, εφόσον αυτά είναι
λιγότερα από 35.
ΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο προϊστάµενος
Του Αυτοτελούς Τµήµατος
Ανάπτυξης …& ΤΠΕ

Για το Γραφείο Ανάπτυξης …
Ευρωπαϊκών προγραµµάτων

Κων/νος Κόγκας

Αναστασία Δηµόκα

