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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική 
υποστήριξη της μουσικής εκδήλωσης «Βουνό και Θάλασσα»
Μαγνησίας και Σποράδων. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

συνδιοργάνωσης, σε συνεργασία με τον Τουριστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη 

Πηλίου της μουσικής εκδήλωσης «Βουνό και Θάλασσα» που προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλί

προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής

υποστήριξης της εκδήλωσης. 

 

οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι

προσφοράς, να καταθέσουν 

έως την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, ειδικότερα δε ως ακολούθως:

 Τρία (3) μόνιτορ 

 Δύο (2) μικρόφωνα με βάσεις.

 Μία (1) γραμμή για κιθάρα (για τεχνική υποστήριξή της)

 Τέσσερα (4) πολύμπριζα

 Τρία (3) αναλόγια

 Κονσόλα ήχου 

 Κονσόλα φωτισμού και φώτα διακριτικά

 Μία βάση πλήκτρων

 Δύο (2) sub και δύο (2) δορυφόροι

 

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις και κάθε επιπλέον 

μηχάνημα και εξάρτημα που θα συμβάλλει στην άρτια διοργάνωση

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού & Αναλήψεως 

Πληροφορίες : Ευαγγελία Παπαθεοδώρου 

e.papatheodorou@thessaly.gov.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική - φωτιστική κάλυψη κ
υποστήριξη της μουσικής εκδήλωσης «Βουνό και Θάλασσα», για λογαριασμό των Π.Ε. 

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

συνδιοργάνωσης, σε συνεργασία με τον Τουριστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη 

Πηλίου της μουσικής εκδήλωσης «Βουνό και Θάλασσα» που προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, 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, που έχουν δικαίωμα 

 στην Υπηρεσία μας, προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους

Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη και 

τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, ειδικότερα δε ως ακολούθως: 

Τρία (3) μόνιτορ ήχου. 

Δύο (2) μικρόφωνα με βάσεις. 

Μία (1) γραμμή για κιθάρα (για τεχνική υποστήριξή της) 

Τέσσερα (4) πολύμπριζα 

Τρία (3) αναλόγια 

Κονσόλα φωτισμού και φώτα διακριτικά 

Μία βάση πλήκτρων 

και δύο (2) δορυφόροι 

περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις και κάθε επιπλέον 

ι εξάρτημα που θα συμβάλλει στην άρτια διοργάνωση. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

φωτιστική κάλυψη και τεχνική 
, για λογαριασμό των Π.Ε. 

Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στο πλαίσιο 

συνδιοργάνωσης, σε συνεργασία με τον Τουριστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη 

Πηλίου της μουσικής εκδήλωσης «Βουνό και Θάλασσα» που προγραμματίζεται να 

ου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, επιθυμεί την ανάδειξη 

φωτιστικής κάλυψης και τεχνικής 

, που έχουν δικαίωμα υποβολής 

προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους, 

φωτιστική κάλυψη και 

περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις και κάθε επιπλέον 

ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  
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Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 

Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο χώρο της εκδήλωσης με επιβάρυνση του ανάδοχου 

προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και θα αναλάβει την εγκατάσταση-απεγκατάσταση 

του εξοπλισμού, τον χειρισμό, την επίβλεψη της σωστής λειτουργίας του, την τεχνική 

υποστήριξη με το κατάλληλο προσωπικό, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κλπ σε όλη τη 

διάρκεια της εκδήλωσης με δική του ευθύνη και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.  

 

Τέλος ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών 

πρωτοκόλλων και την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό 

της εξάπλωσης της νόσου covid-19 που θα ισχύουν, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Σχετικά ο συνημμένος Πίνακας Β με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσιών θα είναι η 

οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών.  
 

Η παραπάνω δαπάνη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό των 
1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από διαθέσιμη πίστωση της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (Φορέας 071-

ΚΑΕ 9899). 

 

Όλοι οι φόροι βαρύνουν τον προμηθευτή εκτός του Φ.Π.Α. που καταβάλλεται από την 

Υπηρεσία. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και υποβολής και 

ελέγχου όλων των απαραίτητων παραστατικών. Διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έως την 

πληρωμή, να ζητήσουν από τον προμηθευτή κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν 

σκόπιμο. 

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 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ». 

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. 

Επίσης μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, 

συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας Α με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και  

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος προμηθευτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμερος και δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.1 και 2 
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του άρ.73 και του άρ. 74 του Ν.4412/2016 καθώς επίσης οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 

έγγραφο σύστασης και εκπροσώπησης από όπου θα προκύπτει και η σχετική με το 

αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματική δραστηριότητα. 

 

Διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, δεν 

δεσμεύεται ως προς τη λήψη των παραπάνω υπηρεσιών (μέρος ή σύνολο αυτών).  

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, δεν φέρει καμία ευθύνη 

απέναντι στον προμηθευτή σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης ενώ σε περίπτωση 

αναβολής της, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες οποτεδήποτε 

του ζητηθεί σύμφωνα με τη νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί για την πραγματοποίησή 

της, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

 

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. 

 
 
 
Επισυνάπτονται: 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

      2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 
 
 
 

Ε.Π. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: …………………………………………………….. 

 

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………… 

 

Δ.Ο.Υ.: ………………………………………..……………………… 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τ.Κ.: ……………………………….. 

 

ΠΟΛΗ: …………………………… 

 

ΝΟΜΟΣ: ……………………….. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………… 

 

ΦΑΞ: ………………………………………………………………. 

 

Ε-MAIL: ………………………………………………………….. 

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………………………………………… 

  

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΧΗΤΙΚΗΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» 
 
 

   

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ………………………………………………………….…… ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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