
                                                                                                                 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ                                      ΤΙΤΛΟΣ: «Διοργάνωση αναδρομικής            
 ΝΟΜΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ                                                            έκθεσης γελοιογραφίας και σκίτσου  
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ                                              του Στάθη Σταυρόπουλου  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                       από 28.5.2022 έως 6.6.2022 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ                                                
                                                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.655,99 €     

                                                                                                                    (Πλέον αναλογούντων ΦΠΑ) 
                                                                           Κ.Α. 15-6471.0001 Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
                                                                                                                       και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου προτίθεται να διοργανώσει αναδρομική 
έκθεση με γελοιογραφίες και σκίτσα του βραβευμένου Έλληνα γελοιογράφου, 
κειμενογράφου, ραδιοφωνικού παραγωγού και δημοσιογράφου, Στάθη Σταυρόπουλου, 
από 28.5.2022 έως 6.6.2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πύργου στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Πύργου. Η παρούσα μελέτη αφορά τις δαπάνες για την 
πραγματοποίηση της έκθεσης.  Συγκεκριμένα αφορά στην εκτέλεση προμηθειών και 
υπηρεσιών για την επιτυχή οργάνωση της εκδήλωσης  και αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Α) Κορνιζάρισμα έργων 
Τοποθέτηση τριάντα (30) έργων σε κορνίζες λευκές λάκα, πλάτους 2cm με πασπαρτού 
5cm λευκό, τζάμι 2mm, πλάτη οντουλέ τριπλοσάντουιτς, τελικής διάστασης 56cm Χ 
44cm με κρέμασμα και βοηθητικό νήμα πλαστικό (μεσινέζα) μήκους 2 περίπου μέτρων. 
Συμβατικός χρόνος παροχής υπηρεσιών  από την ημερομηνία ανάθεσης έως το πέρας της 
έκθεσης. 
 
Β) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη με τον εξής εξοπλισμό: 
Αυτοενισχυόμενη κονσόλα τύπου Yamaha 2X500watt , 4 ηχεία τύπου jbl300watt,  
1 ασύρματο μικρόφωνο τύπου shure, 1 καλωδιακό μικρόφωνο τύπου  shure, 1 laptop 
Φωτισμός:  4 προβολείς  led 50 watt, 4 led par 150watt, 1 κονσόλα φωτισμού 
 Καλώδια σύνδεσης, βάσεις στήριξης για όλα τα ανωτέρω. 
 
Γ) Διαμονή φιλοξενουμένων  
Δύο διανυκτερεύεις σε δίκλινο στις 27 & 28.5.2022 για τον καλλιτέχνη και μία 
διανυκτέρευση σε δύο δίκλινα και ένα μονόκλινο για τους επίσημους καλεσμένους, στις 
28.5.2022 ημέρα εγκαινίων της έκθεσης  
 
Δ) Γεύμα φιλοξενίας είκοσι πέντε (25) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων του 
καλλιτέχνη, των δημοτικών αρχών και του ΔΟΠΠ 
 

Ε) Εκτύπωση τεσσάρων (4) banner διαστάσεων 2Χ1, τετραχρωμία με ξύλο στις άκρες  

ΣΤ) Ενοικίαση και τοποθέτηση 100 καθισμάτων 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
CPV ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ13% ΣΥΝΟΛΟ 

Κορνιζάρισμα  έργων 39298200-9 1.700,01 408,00  2.108,01 



Ηχητική & φωτιστική 

κάλυψη 

51313000-9 300,00 72,00  372,00 

Διαμονή (7 ατόμων) 55100000-1 278,76  36,24 314,9988 

Φόρος διαμονής 55100000-1 2,50   2,50 

Δείπνο 25 ατόμων 55300000-3 331,75  43,13 374,88 

Εκτύπωση banner 22462000-6 320,00 76,80  396,80 

Ενοικίαση – τοποθέτηση 

καθισμάτων  

39112000-0 70,00 16,80  86,80 

                                                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                    

 3.003,02 573,60 79,37 3.655,99 

      
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.655,99€ 
συμπεριλαμβανομένου των αναλογούντων ΦΠΑ. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα 
τον ΚΑΕ 15-6471.0001 με τίτλο «Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων». 
      Η δαπάνη είναι λειτουργική δεδομένου ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του 
ΔΟΠΠ, συνδεόμενη με την καλλιέργεια και ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού 
επιπέδου των κατοίκων. 
       
      Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών/υπηρεσιών έως και την  
ημερομηνία διενέργειας της έκθεσης και στο  χώρο  που προορίζονται για την τέλεσή της 
(αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Πύργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου)  
 
    Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ 
145664/4.4.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων 
ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων 
διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19», όπως  θα τροποποιηθεί και ισχύει κατά το διάστημα διενέργειας της έκθεσης. 
 
                                                                                                            Πύργος, 4.5.2022 
                         
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ            
                                                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
                                                                                                              ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

 

 

 


