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Κερατσίνι , 13/04/2016

Πληροφορίες: Μαρία Ψαρρού
ΤΗΛ: 213 2074 673/674

Προς: Τμήμα Προμηθειών
και Αποθηκών.

«Αίτηµα για τη διενέργεια προµήθειας στο πλαίσιο παρουσίασης «Συναυλία-Αφιέρωµα στο
µουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο από την Εταιρεία Τεχνών, Επιστήµης και Πολιτισµού
Κερατσινίου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Κερατσινίου –∆ραπετσώνας σε συνεργασία µε το ∆ήµο
Κερατσινίου –∆ραπετσώνας και διάθεση σχετικής πίστωσης».
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Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει θέσει ως βασικό άξονα της πολιτιστικής του πολιτικής τη
στήριξη της δράσης πολιτιστικών φορέων και ομάδων, στοχεύοντας αφενός στο να φέρει τους
δημότες του σε επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά και αφετέρου στο να δώσει τη δυνατότητα στις
ομάδες αυτές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας προτίθεται, σε συνεργασία µε την Εταιρεία
Τεχνών, Επιστήµης και Πολιτισµού Κερατσινίου, να παρουσιάσει Μουσική-Συναυλία στις
18/05/2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντ.Σαµαράκη»
Πρόκειται για µια Συναυλία- Αφιέρωµα στο µουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, η οποία
προσφέρεται δωρεάν στους δηµότες µας και το µοναδικό κόστος που θα βαρύνει το ∆ήµο µας είναι
η προµήθεια ενοικίασης της ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες της του µουσικού συγκροτήµατος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 500,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου
«Συνδιοργανώσεις

Φ.Π.Α.

23%)

και

εκδηλώσεων µε µαζικούς

βαρύνει

τον

Κ.Α.

15/6474.0004

µε

τίτλο

φορείς»» 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 ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

•

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣΚΑΛΥΨΗΣ

Τεµάχια
1κονσόλα ήχου,
(22 καναλιών με
διπλό εφέ MG
Yamaha
4 ενισχυτές 1000
Watt
4 ηχεία για P.A
800 Watt το
καθένα

ΤΙΜΗ/M ΣΥΝΟΛΟ

406,50
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4 Μόνιτορ
1ιντσών
2 Ηχεία Site 12
ιντσών
5 Πυκνωτικά
1 Ενισχυτή
µπάσου
5 ∆υναµικά
µικρόφωνα
1 Ασύρµατο
µικρόφωνα
Αντίστοιχες
βάσεις
µικροφώνων
6 D.I

ΣΥΝΟΛΟ

406,50

ΦΠΑ 23%

93, 50

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

500,00

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 της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 και 75 του
Ν.3463/8.6.06 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2α και το άρθρο 37 του Ν.3801/2009 και του
άρθρου 94 παρ.30 του Ν.3852/2010 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, οι δήμοι μπορούν να
προβούν σε προαιρετικές δαπάνες εφόσον αυτές σχετίζονται με την προαγωγή των πνευματικών
συμφερόντων όλων ανεξαιρέτως των δημοτών, αναπτύσσοντας δραστηριότητες που
ανταποκρίνονται μεν στο προσήκον μέτρο και τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, προωθούν δε
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την επιμόρφωση των δημοτών και καλύπτουν την κοινωνική ανάγκη για πολιτιστικά αγαθά πέραν
της ψυχαγωγίας, τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93
Απόφαση 11389/93 που κυρώθηκε με το Ν.2286/1995(ΦΕΚΑ’ 19/1995) «Προμήθειες του
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», την υπ’αρ. 27319/18.7.2002 Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945/2002)
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97» την Π1/3305/2010 Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ (Β’1789/12.11.2010 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του
άρθρου 2 (παρ.5,12,και 16) του Ν.2286/95 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 τις ισχύουσες διατάξεις
του Ν.4281/2014. Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Προεδρικού
Διατάγματος 28/1980, ( ΦΕΚ Α΄11).

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Π Ρ Ο ΪΣ Τ ΑΜ ΕΝ Η
ΤΜ Η Μ ΑΤΟ Σ
Π Ο Λ Ι Τ Ι ΣΜ Ο Υ- ΑΘ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Υ

Π ΑΡ Α ΣΚ Ε ΥΗ Κ ΑΡ ΑΘ ΑΝ ΑΣ Η

Η ∆ Ι ΕΥΘ ΥΝ ΤΡ Ι Α

Μ ΑΡ Ι Α Κ Ο Ρ Κ Ι ∆Η

4

5

