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2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα 2η πρόσκληση μας και εφόσον δεν υπήρξε προσφορά για την υπηρεσία συμμετοχής
του Δήμου στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας
οφείλει να καταβάλλει συνδρομή σύμφωνα με το καταστατικό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου στο
οποίο και συμμετέχει με τις υπ΄αριθμ. 62/98 και 81/2011 αποφάσεις ΔΣ οι οποίες συμπληρώθηκαν με
τις υπ’αρ 128/2015 & 214/2015 αντίστοιχες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

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
διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα : ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

και

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

19η / 11 / 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται

στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Ενδεικτική
α/α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPVS

Ποσότητα

Τιμή

Συνολικό
Φ.Π.Α

Ενδεικτικό

1

Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό
Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας

79980000-7

μονάδος

1

Κόστος

700,00 €

0%

700,00 €

Κ.Α.Ε: 15.6473.0021
700,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

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

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

X

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αντωνία Ζέππου

Δρ. Κων. Ζγαντζούρη
Μαρίνα Κοκκώνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.6473.0021
Αρ. Μελέτης: 56/2019
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 62/98 και 81/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
ένταξη του Δήμου Ελευσίνας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
και ο ορισμός των εκπροσώπων/συντονιστών του για την εκπόνηση των δράσεών του, οι οποίες και
συμπληρώθηκαν με τις υπ’αρ. 128/2015 & 214/2015 αποφάσεις του ΔΣ.
Επομένως, ο Δήμος Ελευσίνας ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας, οφείλει να καταβάλλει ετήσια συνδρομή σύμφωνα με το καταστατικό του Εθνικού
Διαδημοτικού Δικτύου.
Το εν λόγω Δίκτυο αποτελείται περίπου από 221 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις
Περιφέρειες της χώρας, διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο και στο επιστημονικό του έργο
συνεπικουρείται από το Επιστημονικό του Συμβούλιο. Σημαντική αναγνώριση για την πολυετή
προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (Π.Ο.Υ.) Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως
αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον
Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα, την
προώθηση

ολοκληρωμένων

Πολιτικών

και

Δράσεων

στο

πεδίο

της

Δημόσιας

Υγείας.

Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του
Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής.
Ειδικότερα, η δραστηριότητα του Διαδημοτικού Δικτύου αναπτύσσεται με άξονα την επίτευξη: α) της
συνένωσης των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της πρόληψης της υγείας για τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών τους, β) της δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Δομών
Υγείας στους ΟΤΑ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της πρόληψης (ώστε οι
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με επιστήμονες με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς
της Πρόληψης των Νοσημάτων, της Προαγωγής της Υγείας και της Δημόσιας Υγείας, να
συνδιαμορφώνουν τοπικές πολιτικές υγείας και να συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες και
προγράμματα) , γ) της ανάπτυξης προγραμμάτων Πρόληψης της Υγείας στους Δήμους – μέλη, δ) της
διαδημοτικής συνεργασίας για τη διεκδίκηση πόρων, ε) της πραγματοποίησης ετήσιων συνεδρίων και
τοπικών εκδηλώσεων (όπως Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια, Εκστρατείες Ενημέρωσης,
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, περιβαλλοντικά, κλπ) για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης
της υγείας που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Μεταξύ των προγραμμάτων που μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί –σε ορισμένα εκ των οποίων
συμμετείχε και ο Δήμος Ελευσίνας- αναφέρονται ενδεικτικά: η Πανελλαδική Εκστρατεία Ενημέρωσης
"Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά", το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου, το Πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης, η Εκστρατεία Πρόληψης Ca Παχέος

Εντέρου και Ca Προστάτη, το Πρόγραμμα Πρόληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας, το Πρόγραμμα
Δωρεάν Μαστογραφιών και το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Δράσεων.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή Αγαθού/ών/Υπηρεσίας

Ποσότητα

Τιμή μονάδος €

Δαπάνη (€)

1

700,00 €

700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

700,00 €

Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό
Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 700,00 ευρώ (δεν υπάγεται σε ΦΠΑ αυτή η υπηρεσία)
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελευσίνας.
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την συνδρομή για την συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων
Προαγωγής Υγείας. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 700,00 €
Άρθρο 2ο. Διατάξεις που ισχύουν/Νομοθετικό Πλαίσιο
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016)
περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Άρθρο 3ο . Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 62/98 και 81/2011 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Ελευσίνας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και ο ορισμός των εκπροσώπων/συντονιστών του για την εκπόνηση των
δράσεών του, οι οποίες και συμπληρώθηκαν με τις υπ’αρ. 128/2015 & 214/2015 αποφάσεις του ΔΣ.
Άρθρο 4ο . Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Άρθρο 5ο . Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ. Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) 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 για την εξόφληση του. (π.χ
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

