
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     8-2-2019 
 

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  με δικά του έξοδα. 
 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. 
 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό του   οικονομικού έτους 2019.   
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο την προσφορά χαμηλότερης τιμής-
προσφοράς  από κατάλληλο προσωπικό.  
 

Η συντάξασα Ο προϊστάμενος  
 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και  

 Περιβάλλοντος  

  

Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου  
ΠΕ Διοικητικός  

Δημήτριος Ζαμπάρας  
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

Μελέτη: «Ηχητική κάλυψη εξωτερικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 
εθνικών, τοπικών  εορτών  του Δήμου  Αμφιλοχίας» 

Προϋπολογισμός: 2. 480,00 € (με το Φ.Π.Α.) 

ΚΑ 00-6443 

CPV  92370000-5  Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

«Ηχητική κάλυψη εξωτερικών 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 
εθνικών, τοπικών  εορτών  του Δήμου  
Αμφιλοχίας»έτους 2019 »  

 Κ.Α.: 00-6443 
 Προϋπολογισμός: 2.480,00 € 
 CPV: 92370000-5   

 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της 

επιχείρησης……………………………………………………………………………………………

………….………… µε έδρα στ……………………………………………., οδός 

…………..…………………………. αριθµ. ……... Τ.Κ………………………. Τηλ.: 

………………………………………… Κινητό…………………………………..……. Fax: 

………………………………………. 

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας , υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

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   

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

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

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

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

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

  ΣΥΝΟΛΟ       

  ΦΠΑ 24%       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………………………………………………………………... 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 


