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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Μετά την 29/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας, την 
397/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο 
πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την ηχητική – οπτική – φωτιστική κάλυψη 
εκδηλώσεων, συνολικού προϋπολογισµού: 3.775,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισµένη 

προσφορά µέχρι και την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 12:00. 
 

Αναλυτικά θα χρειαστούν τα ακόλουθα: 
1) για την «Γιορτή της Μητέρας». που θα πραγµατοποιηθεί στο αµφιθέατρο του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Μαγνησίας στις 14 Μαΐου 2017, προϋπολογισµού: 300,00 
€: 

• 5-6 πυκνωτικά µικρόφωνα µε βάσεις, 
• 4 ηχεία µόνιτορ, 
• 2 ηχεία για τον κόσµο,  
• 1 κονσόλα, 
• 1 ψηφιακό πιάνο µε κάθισµα, 
• 2-3 αναλόγια και 
• 1 ηχολήπτης. 

 
 
2) για την «Β’ συνάντηση παραδοσιακών χορών, παιδικών και εφηβικών 
συγκροτηµάτων» το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 στο χώρο του Σιδηροδροµικού σταθµού 
στην Αγριά, προϋπολογισµού: 150,00 €: 

• 1 µικρόφωνο για οµιλία, 
• Laptop για να παίζει CD, 



• Φλασάκι, 
• 4 ηχεία 15άρια. 

 
 

3) για το «Rally Αλµυρός 2017» που θα πραγµατοποιηθεί στις 17 & 18 Ιουνίου 2017 
στον Αλµυρό Μαγνησίας, προϋπολογισµού: 2.000,00 €: 

• ∆έκα ηχεία 600 watt έκαστο 
• Τρείς ενισχυτές 2500 watt έκαστος 
• Μία κονσόλα ηχοληψίας 
• ∆ύο µικρόφωνα 
• Τρία ροµποτικά φώτα 
• ∆ύο προβολείς 
• ∆ύο laptop (Αναπαραγωγή µουσικής και διαφηµίσεων) 
• Μία τετρακάναλη κονσόλα (Dj Controller) 
• Μία κονσόλα για τα φώτα 

 
Τα ανωτέρω θα χρειαστούν το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 από τις 19:30 έως τις 22:00 

στην πόλη του Αλµυρού και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 από τις 13:00 έως τις !7:00 
στην παραλιακή οδό του χωριού Αµαλιάπολη. 

Η συναρµολόγηση, η αποσυναρµολόγηση και η µεταφορά των υλικών στα µέρη των 
εκδηλώσεων (Αµαλιάπολη & Αλµυρό) θα γίνει από τον ανάδοχο. 

Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει δισκοθέτης (Dj) ο οποίος θα 
ντύνει µουσικά τις εκδηλώσεις καθώς επίσης και ηχολήπτης (από τον ανάδοχο). 
 
 
4) για την «Επίδειξη Ρυθµικής  Γυµναστικής» που θα πραγµατοποιηθεί στην Τετάρτη 
28 Ιουνίου 2017 στο κλειστό γυµναστήριο ΕΑΚ Νέας ∆ηµητριάδας, προϋπολογισµού: 
300,00 €: 

• 4 ηχεία 
• Ενισχυτή 
• Φορητό υπολογιστή 
• Μικρόφωνο και  

Απαιτείται η συνδροµή τεχνικού. 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Μικροφωνική εγκατάσταση θα χρειαστεί την Τρίτη 27/06/2016 για την 
γενική πρόβα (18:00 – 21:00) καθώς και την Τετάρτη 28/06/2016 για την τελική 
παράσταση (19:00 – 22:00). 
 
 
5) για την Επιστηµονική εκδήλωση για θέµατα υγείας που θα πραγµατοποιηθεί 
στο Πνευµατικό Κέντρο Αλµυρού στις 20 Μάιου 2017 και ώρα 19:00, 
προϋπολογισµού: 300,00 €: 

• 4 µικρόφωνα µε καλώδιο, 
• 2 ασύρµατα µικρόφωνα, 
• Ένας προτζέκτορας συνδεδεµένος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
• 4 ηχεία και 
• 4 φώτα σκηνής. 

 
 
6) για την «Γιορτή για τα Μουσεία» που θα πραγµατοποιηθεί στους 
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Αλµυρού  στις 15 Μάιου 2017, 
προϋπολογισµού: 425,00 €: 

• 8 µικρόφωνα πυκνωτικά 
• 4 ηχεία για τον κόσµο 500watt έκαστο 



• 4 monitor  300watt έκαστο   
• 1 κονσόλα 16 εισόδων  -  4 Τελικοί ενισχυτές   
• 6 προβολείς θεατρικούς για φωτισµό 1600 έκαστος  
• 2 ασύρµατα µικρόφωνα  
• 1 κλαβινόβα 

Ώρα πρόβας ήχου στις 17.00  
Η συναυλία θα πραγµατοποιηθεί µετά την ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο (19:00) 
στον  προαύλιο  χώρο του ∆ηµοτικού  Ωδείου  Αλµυρού  (Παλαιό Γυµνάσιο), οδός 
Αθηνών 2. 
 
 
7) για την Αναβίωση του εθίµου «ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ», που θα πραγµατοποιηθεί στις 4 
Ιουνίου 2017 στο πάρκο – προαύλιο της εκκλησίας της Αγ. Τριάδος –Αγ. Εφραίµ στην 
Ευξεινούπολη Αλµυρού, προϋπολογισµού: 300,00 €: 

• 8 ηχεία 300-500 wat 
• 1 κονσόλα µε 16 κανάλια 
• 3 ενισχυτές τελικοί 
• 8 µικρόφωνα δυναµικά 
• ηχεία µικροφώνων 
• φωτισµός εξέδρας – ορχήστρας 
• 1 προτζέκτορας προβολέας 

 
 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας, ∆ιοικητήριο (Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) στο Βόλο και συγκεκριµένα 
στο Γραφείο 3 (Πρωτόκολλο). Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυµία του 
προµηθευτή και το είδος της προµήθειας. 

 
Πληροφορίες – ∆ιευκρινήσεις: τηλ. 2421352622 & 2421352619. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Βάσει της νοµοθεσίας (Ν. 4412/2016) για όλα τα ποσά χρειάζεται µαζί µε 
την προσφορά να κατατεθεί και φορολογική ενηµερότητα. 
β) Για ποσά άνω των 3.000,00 € χρειάζεται να κατατεθεί και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
γ) Η παραλαβή των εργασιών – προµηθειών θα γίνει έπειτα από συνεννόηση µε την 
αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (2421352630). 
δ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µειοδότη ανάδοχο σε 
περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της συνδιοργάνωσης κάποιας εκδήλωσης.   
ε) Στην ηχητική – οπτική – φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων απαιτούνται τεχνικοί και 
εγκαταστάτες. 
 
                                                                                      - Μ Ε Π -  
                                                                     Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                               ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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                                                                     ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
Π.∆.  
1. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων  
2. Πίνακα ανακοινώσεων  
    ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
3. Εφηµερίδα της Υπηρεσίας 


