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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  : 

«Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων  του Δήμου για τον εορτασμό α) 24 &25ης 

Μαρτίου 2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων β) 27 &28ης 

Οκτωβρίου 2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων γ)  Αγίου Ανδρέα 

του Ερημίτη στο Χαλκιόπουλο 2019 δ) 17ης Νοέμβρη 2019»  συνολικής αξίας # 

2.480,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Περιγραφή:  
Ηχητική κάλυψη με ίδια μέσα των εκδηλώσεων του Δήμου  : 
εορτασμό α) 24 &25ης Μαρτίου 2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. 
Χαλκιοπούλων  
β) 27 &28ης Οκτωβρίου 2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων 
 γ)  Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη στο Χαλκιόπουλο 2019 δ) 17ης Νοέμβρη 2019» 
Στις εκδηλώσεις  για την επιτυχή ηχητική κάλυψη και φωτιστική στην εορτή του 
Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη, απαιτείται ο  κατάλληλος εξοπλισμός:  ηχεία , ενισχυτές 
ισχύος , κονσόλες ήχου , μικρόφωνα,  cd player , φορητός υπολογιστής , προβολείς 
ανάλογα με το εύρος της εκδήλωσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την μεταφορά , 
εγκατάσταση , χειρισμό και απεγκατάσταση του εξοπλισμού που θα διαθέσει στο 
χώρο της εκδήλωσης . 
 Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη του εξοπλισμού.  
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της κάθε 
εκδήλωσης  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-293/ 2019 (ΑΔΑ 

Ψ7ΝΛΩΨΞ-ΞΚ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού # 2.480,00 # του 
προυπολογισμού έτους 2019   έπειτα από την αριθμ 26/11-2-2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και έχει συνταχθεί η από 8-2-2019 Τεχνική Περιγραφή .  
Ο ενδεικτικός προυπολογισμός των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 

 



α/α περιγραφή εργασίας  Μ.Μ ποσότητα  τιμή 
μονάδος  

Σύνολο 

1 

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  
της εορτής 24 & 25ης Μαρτίου 
2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας  ΕΡΓΑΣΙΑ 1 400,00 400,00 

2 

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  
της εορτής 24 & 25ης Μαρτίου 
2019 στην  Τ.Κ. Χαλκιοπούλων  ΕΡΓΑΣΙΑ 1 250,00 250,00 

3 

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  
της εορτής 27 & 28ης Οκτωβρίου 
2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας  ΕΡΓΑΣΙΑ 1 400,00 400,00 

4 

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  
της εορτής 27 & 28ης Οκτωβρίου 
2019 στην  Τ.Κ. Χαλκιοπούλων  ΕΡΓΑΣΙΑ 1 250,00 250,00 

5 
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη  
της εκδήλωσης  του Αγίου 
Ανδρέα του Ερημίτη στο 
Χαλκιόπουλο 2019 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 400,00 400,00 

6 Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  
της εορτής 17ης Νοέμβρη 2019 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 300,00 300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ       2.000,00 

  ΦΠΑ 24%       480,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       2.480,00 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 

25/2/2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12:00 μ. συνοδευόμενη από 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα όπως και υπεύθυνη δήλωση ότι 

αποδέχεστε τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και αναλαμβάνεται την 

υπηρεσία με δικά σας μέσα. 

 

Ο  Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Γεώργιος Αλπός 

 


