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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ.  «Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού του  Δήμου  Λέσβου»  και αφορά 

τα έξοδα συνδιοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων «Τα Γιούνια» 2018  στο Δήμο 

Λέσβου που αρχίζουν από 10/2/2016 έως και 18/2/2016  για τις  ανάγκες  του  

Ν.Π.Δ.Δ.   Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού του  Δήμου  Λέσβου. 

 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, παιχνίδια 

πλατείας για μικρούς και μεγάλους,  παραστάσεις με τσίρκο και ταχυδακτυλουργούς  

και την τελευταία μέρα παρέλαση αποκριάτικων πεζοπόρων τμημάτων και αρμάτων.  

 Θα πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν α) την ηχητική κάλυψη,  τον 

φωτισμό και  την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων , β)  τον  σχεδιασμό – 

καλλιτεχνική επιμέλεια διαφημιστικού υλικού: φυλλαδίων , αφισών, πλακετών κλπ  

και καθώς και προώθηση και προβολή αυτών στα social media  γ)   την προμήθεια 

αποκριάτικων ειδών, όπως στολές, κομφετί σερπαντίνες, κόρνες κλπ  καθώς και 

διαφόρων ειδών για το κυνήγι του θησαυρού και τα παιχνίδια, όπως το μπαούλο του 

θησαυρού, φακαρόλα,  χαρτιά Α4, μαρκαδόρους, λίστες βαθμολογιών , στόχους, 

μπάλες μπαλόνια, κόλλες,  κώνους,  πασσάλους κλπ.  

 

 Οι διάφορες προμήθειες και εργασίες θα γίνουν  με  απευθείας ανάθεση ενώ ο 

προϋπολογισμός  της όλης  εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και θα καλυφθεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.  

Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού  

Η πληρωμή θα γίνει από τον ΚΑ 00.6443.0006 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου. 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ      ΔΑΠΑΝΗ          

ΜΕ ΦΠΑ 17% 

1. Τεχνική – ηχητική κάλυψη των αποκριάτικων εκδηλώσεων 

α) Ηχητικό σύστημα κατά μήκος της προκυμαίας από την 

Περιφέρεια έως την Πλατεία Σαπφούς. Επιπλέον τοποθέτηση 

ηχητικού συστήματος στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών ισχύος 6 

Kwatt. 

β) Ηχητικό σύστημα στην πλατεία Σαπφούς,  στην κεντρική 

εξέδρα ισχύος 20 Kw ικανό να καλύψει DJ set  και ορχήστρα 

συνοδευόμενο από κοσέλες ήχου effect –rack –  

monitor     

γ) φωτισμός  

δ) εξέδρα 100τμ. για το Show της Κυριακής, διαβαθμισμένη σε 

δύο επίπεδα , κάγκελα για την χωροθέτηση της πλατείας  

5.800,00 

2. Σχεδιασμός – καλλιτεχνική επιμέλεια διαφημιστικού υλικού: 

φυλλαδίων , αφισών, πλακετών κλπ  και καθώς και προώθηση και 

προβολή αυτών στα social media 
         1.000,00 

3. Προμήθεια διαφόρων ειδών για κυνήγι θησαυρού και 

αποκριάτικων ειδών 
3.400,00 

                                                                Απρόβλεπτα    256,41 

                                ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ         10.256,41 

                                                ΦΠΑ 17%          1.743,59 

                                       ΣΥΝΟΛΟ        12.000,00 

            

 

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

                                 

 

Αικατερινάκη Σωτηρία                                                         ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


