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ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την ηχητική-φωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη 
εκδήλωσης, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στο πλαίσιο 

συνδιοργάνωσης Μουσικοθεατρικής παράστασης, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού «ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ» στις 20 Ιουλίου στον Αλμυρό 

επιθυμεί την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής-φωτιστικής 

κάλυψης και τεχνικής υποστήριξης της εκδήλωσης. Για το λόγο αυτό,  

 
καλούνται 

 

οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας, 

προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00, 
για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης και τεχνικής υποστήριξης της 

εκδήλωσης, ειδικότερα δε ως ακολούθως: 

 

Για την ορχήστρα του συλλόγου: 

Δώδεκα γραμμές «καρφιά» για την σύνδεση των μουσικών οργάνων τα οποία θα είναι: 

μπουζούκια, κιθάρες, μπαγλαμάς, βιολί, αρμόνιο, ένα μικρόφωνο για ακορντεόν και 

τέσσερις γραμμές δυναμικών μικροφώνων (και μικρόφωνα).  

Για τη θεατρική ομάδα: 

Τέσσερα πυκνωτικά μικρόφωνα και ένα μικρόφωνο αφηγητή. 

Για τον φωτισμό: 

Ξεχωριστά φώτα για την ορχήστρα και το θεατρικό καθώς θα εναλλάσσονται. 

Ηχητικά ικανά να ανταπεξέλθουν σε εξωτερικό χώρο (500 περίπου ατόμων). 

 

 

Βόλος, 10 Ιουνίου 2019 

Αρ. Πρωτ.: οικ.  2630 

 

 

 

ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  



Επίσης ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για την 

εγκατάσταση-απεγκατάσταση του εξοπλισμού, τον χειρισμό και την επίβλεψη σωστής 

λειτουργίας, τήρησης των κανόνων ασφαλείας κλπ καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης που 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2019. 

 

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει στο χώρο της εκδήλωσης με  

επιβάρυνση του ανάδοχου προμηθευτή. 

Στην προσφορά να δοθεί η καθαρή τιμή, το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α. και η τελική 

τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών.  

 

Κριτήριο για την ανάθεση παροχής της παραπάνω υπηρεσίας θα είναι η 
οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της παραπάνω υπηρεσίας. 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει το 

προϋπολογιζόμενο ποσό των 1.200€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί 

από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακών Ενοτήτων 

Μαγνησίας και Σποράδων (Φορέας 071-ΚΑΕ 9899). 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής και ελέγχου όλων των απαραίτητων 

παραστατικών.  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν/αποσταλούν στην ακόλουθη ταχυδρομική δ/νση: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Διοικητήριο, Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναλήψεως 

ΤΚ 38001 Βόλος (γρ. 311, τρίτος όροφος) 
 

Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και το είδος 

της προμήθειας: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΤΟ 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς η ημερομηνία του 

φακέλου δε θα ληφθεί υπόψη. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη 

της προθεσμίας και μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές ή 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, δε 

δεσμεύεται ως προς τη λήψη της παραπάνω προμήθειας και δεν φέρει ευθύνη έναντι του 

προμηθευτή σε περίπτωση που η εκδήλωση αναβληθεί ή ακυρωθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

αρμόδια Υπηρεσία (Διοικητήριο, Ιωλκού & Αναλήψεως, γραφείο 311, στον τρίτο όροφο) 

καθώς και στο τηλ. 24213-52541 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

Ε.Π. 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 

Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
 



Πίνακας Αποδεκτών  
1. Γενικός Πίνακας Ανακοινώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων  

2. Πίνακας ανακοινώσεων Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 

3. Εφημερίδα της Υπηρεσίας (www.thessaly.gov.gr) 

 

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, κας Δωροθέας Κολυνδρίνη 
 


