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Προς: Τμήμα Προμηθειών
και Αποθηκών.

«Αίτημα για τη διενέργεια προμήθειας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
Αποκριάς του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας ».
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Ο εορτασμός της Αποκριάς είναι για τη χώρα μας μια παράδοση που συνδυάζει το γλέντι, τη
ψυχαγωγία και τη μεταμφίεση, με έθιμα και λαϊκά δρώμενα που προέρχονται από το απώτερο
παρελθόν.
Στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής και ειδικότερα της επαφής των κατοίκων του Κερατσινίου
και της Δραπετσώνας με τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας, ο Δήμος μας προτίθεται να γιορτάσει
τις Απόκριες, προσδοκώντας στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε λόγω των οικονομικών δυσχερειών,
να προσφέρει μια νότα χαράς, κεφιού και διασκέδασης στους δημότες του.
Το πρόγραμμα για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που προτείνεται έχει ως εξής:
Το Σάββατο 5/03/2016 από τις 10.00 π.μ. στην πλατεία Κύπρου, μουσική- χορός-γλέντι με
παραδοσιακά τραγούδια και έθιμα, από τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας.
Την Κυριακή 6/03/2016 στις 11 το πρωί, στην πλατεία Κύπρου, ψυχαγωγικό πρόγραμμα
Καρναβάλο-συνταγές από το κέντρο δημιουργίας Ζαχαρένια Ανέμη
Την Παρασκευή 11/03/2016 στις 6.30 μ.μ. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας
(Αριστοτέλους και 25ης Μαρτίου) θεατρική παράσταση «Μια Φάρμα για τα Ζώα». Η
θεατρική ομάδα «Αστροναύτες» διασκευάζουν το διάσημο κοινωνικό έργο του George
Orwell με χιούμορ, έντονη δράση και πλούσια εκφραστικά μέσα (μουσική ,video, θέατρο
σκιών, κούκλες, κ.ά.)
Το Σάββατο 12/03/2016 στις 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Εμμ.
Μπενάκη 70), θεατρική παράσταση «Μια Φάρμα για τα Ζώα». Η θεατρική ομάδα
«Αστροναύτες» διασκευάζουν το διάσημο κοινωνικό έργο του George Orwell με χιούμορ,
έντονη δράση και πλούσια εκφραστικά μέσα (μουσική, video, θέατρο σκιών, κούκλες, κ.ά.)
Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται δωρεάν στους δημότες μας και το μοναδικό κόστος που θα
βαρύνει το Δήμο είναι για τις αμοιβές των θεατρικών παραστάσεων, του παιδικού ψυχαγωγικού
προγράμματος, καθώς επίσης για την ηχητική κάλυψη, φωτισμό και την προμήθεια εντύπων όπως:
αφίσες, προσκλήσεις, χαρτόνια, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες μας, καθώς επίσης,
αναλώσιμα υλικά (μπλόκ ζωγραφικής, κηρομπογιές, μαρκαδόρους, τέμπερες κ.ά., προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του παιδικού ψυχαγωγικού προγράμματος.
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.285,31 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και βαρύνει τον Κ.Α.

15/6471.0001 με τίτλο «Έξοδα

πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του
οικονομικού έτους 2016.

Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Τεμάχια

ΤΙΜΗ/M

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

Αφίσα Α3 έγχρωμη σε χαρτί
ILLUSTRATION διαστάσεων :
42εκΧ29,7εκ, 150γρ.

Αφίσα Α3 έγχρωμη σε χαρτί
ILLUSTRATION διαστάσεων :
42εκΧ29,7εκ, 150γρ.
Αφίσα Α3 έγχρωμη σε χαρτί
ILLUSTRATION διαστάσεων:
42εκ. Χ29,7εκ, 150 γρ.
Χαρτόνια (σάντουιτς)
70Χ100
Xαρτόνια (σάντουιτς)
70Χ100
Προγράμματα
Δίπτυχα Α4

100 (οι οποίες
θα καλύψουν
μόνο τους
κεντρικούς
δρόμους- Μ.
Ασίας,
Ε. Βενιζέλου
και
Παπαναστασίου
καθώς και τα
δημοτικά
κτίρια)

150

50
1000
150
6.000

0,80
80,00

0,80

0,90
0,50
1,80
0,080
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ

Φ.Π.Α 23%

120,00

45,00
500,00
270,00
480,00
1.495,00
343,85
3

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Εκτυπωτικών
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1.838,85

ΥΛΙΚΑ

5

75,00

Tέμπερες

15

Ξυλομπογιές

20

Μαρκαδόροι12αρης

20

2
2,6

Χαρτόνια μέτρου

150

0,60

90,00

Μπλόκ ζωγραφικής

50

1,80

90,00

Μαρκαδόροι24αρης

10

5,50

55,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Φ.Π.Α. 23%
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

( μικρόφωνα, κονσόλα ήχου, φωτισμός και οτιδήποτε άλλο κριθεί
απαραίτητο για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων)
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΧΗΤΙΚΩΝ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΧΗΤΙΚΩΝ

40,00
52,00

402,00
92,46
494,46

1.000
1.000
230,0
1.230,00

Αμοιβή για Δύο(2) παιδικές θεατρικές παραστάσεις
Από τη θεατρική ομάδα «Αστροναύτες»
700,00
700,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ

Ένα Ψυχαγωγικό πρόγραμμα: Καρναβαλο-συνταγές
Από το Κέντρο Δημιουργίας «Ζαχαρένια Ανέμη»

161,00
861,00

700,00
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ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

700,00

ΦΠΑ 23%

161,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

861,00

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το είδος
υπηρεσιών.
Οι αμοιβές των προμηθευτών θα καταβληθούν, αφού προσκομιστούν στον Δήμο όλα τα νόμιμα
παραστατικά, όπως ορίζει ο νόμος. Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια Πειραιά.

Η διενέργεια των προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών, 11389/1993 ( ΦΕΚ. 185/Β΄/1993), καθώς επίσης και τις ισχύουσες
τροποποιήσεις αυτού.
Του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν. 2503 / 30-5-1997 (ΦΕΚ 107 / Α’) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Π.Δ 135 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
Των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2010, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/2008
Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 και τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια
Μαρία Κορκίδη
Η συντάξασα

Μαρία Ψαρρού

Η προϊσταμένη

Παρασκευή Καραθανάση
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