Κερατσίνι 4/11/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ–∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
---------------------------------------------------∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆/νση: Μικράς Ασίας 24 Τ.Κ. 187.56
Τηλ.: 213-2074673
ΠΡΟΣ:
Τµήµα Προµηθειών και
Αποθηκών

Αίτηµα για τη διενέργεια προµήθειας για τη διοργάνωση «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ» του ∆ήµου Κερατσινίου –
∆ραπετσώνας σε συνεργασία µε την Ένωση Κρητών Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας ¨Το
Αρκάδι¨.
Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας σε συνεργασία µε την «Ένωση Κρητών Κερατσινίου ∆ραπετσώνας ¨Το Αρκάδι¨», προτίθεται να πραγµατοποιήσει πολιτιστική «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ».

Η εκδήλωση αυτή, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2016 στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαµαράκης». Η «Ένωση Κρητών Κερατσινίου-∆ραπετσώνας ¨Το
Αρκάδι¨», θα καλύψει τα έξοδα του καλλιτεχνικού προγράµµατος (αµοιβές καλλιτεχνών, ενοικίαση
παραδοσιακών στολών κ.ά.), καθώς επίσης τα εδέσµατα των παρευρισκοµένων.

Ο ∆ήµος µας θα καλύψει τα έξοδα για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, καθώς και τα έξοδα
των εκτυπώσεων του ενηµερωτικού έντυπου υλικού. Κρίνεται αναγκαίο για την εκδήλωση, η
ενοικίαση 6 πυκνωτικών µικροφώνων για την πραγµατοποίηση της θεατρικής παράστασης καθώς
και η ενοικίαση κονσόλας ήχου συµβατικής µε τα ανωτέρω µικρόφωνα. Η κονσόλα που διαθέτει το
Θέατρο δεν υποστηρίζει πυκνωτικά µικρόφωνα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 807,24€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει τον Κ.Α.

15/6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα
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πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου 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
1

2
3

4

5

ΕΙ∆ΟΣ

ΑΦΙΣΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α3,
ΕΓΧΡΩΜΕΣ, ΧΑΡΤΙ
150γρ, ILLUSTRATION
BANNER
Μέγεθος :4,20 x 3,00 µ.
ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
Α5 τετραχρωµία χαρτόνι

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ/M

ΣΥΝΟΛΟ

20

0,60€

12,00€

264,00€

1

0,40€

200

ΕΝΤΥΠΑ
0,50€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
150
∆ίπτυχα Α4
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 6 ΠΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ, 1 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ
(συµπληρωµατικά – ενισχυτικά στην υπάρχουσα εγκατάσταση
του θεάτρου)

264,00€

80,00€

75,00€

220,00€

ΣΥΝΟΛΟ

651,00€

ΦΠΑ 24%

156,24€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

807,24€

Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µε την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση και το είδος των
υπηρεσιών και των προµηθειών.
Οι αµοιβές των προµηθευτών θα καταβληθούν, αφού προσκοµιστούν στον ∆ήµο 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 έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
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•
•

•

τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
τις διατάξεις 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
την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3535/2007

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ιευθύντρια

Μαρία Κορκίδη
Ο συντάξας

Αλέξανδρος Στρατής

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη

Ειρήνη Λάµπρου
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