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(Έντυπο-∆απανών Ε∆2) 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                              Βόλος :  30/11/2017   
                                                                                       Αριθµ. Πρωτ. : 15649/∆Π 2844     
Τάχ. ∆ιεύθυνση : Αναπαύσεως - Καραµπατζάκη     
Πληροφορίες    : Αρσενοπούλου Ευαγγελία      
Τηλέφωνο         :    2421082870 

Fax                   :    2421082830 

                        

                                                                                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

Θέμα  :    Ηχητική  και  φωτιστική   κάλυψη    των συναυλιών  και   μουσικών   
στο πλαίσιο  των     Χριστουγεννιάτικων   εκδηλώσεων  2017 

 
        Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην 

διαδικασία της συλλογής Προσφορών  για την  Ηχητική  και  φωτιστική   

κάλυψη    των συναυλιών  και   μουσικών  Χριστουγεννιάτικων   εκδηλώσεων  

2017  και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να καταθέσουν σχετική   προσφορά  

σύμφωνα  με:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης που επισυνάπτεται. 

          
         
           .  
    Προσφορές   γίνονται δεκτές μέχρι την  : 01/12/ 2017      &  ώρα: 14:00 ,  στη 
∆/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου στο έντυπο της 
υπηρεσίας  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   στη  ταχ. δ/νση: Αναπαύσεως - 
Καραμπατζάκη  Τ.Κ. 38 445,  τηλ :2421082870 fax:2421082830  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης   , ανέρχεται στο ποσό των                     

15. 320,00  €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και των νόμιμων κρατήσεων  

ΙΚΑ -ΦΟΡΟΣ   )  

 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το κριτήριο 

µε Χ 

1 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιµής 
Χ 

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα 

παραδοθεί στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, 

ασφαλιστική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη  χρήση  ή  συμμετοχή σε 

Δημοπρασία  για ΝΠΔΔ ) και απόσπασμα ποινικού μητρώου ( για Γενική 

χρήση ). 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει  των διατάξεων του 

N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

 

                Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    
ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                             ΤΟΥ  ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ                          

                  
                                                       

 
 

ΧΡΥΣΑ  ∆ΡΑΝΤΑΚΗ                                                              ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ                                                                                                             
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Έντυπο-∆απανών Ε∆2 

Α.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηµατοδοτηθούν από: 

α/α Χρηµατοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα  

3 Πρόγραµµα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραµµα Χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισµός X 

 

2.    ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύµβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Υπηρεσία 

α/α Είδος ∆απάνης - Σύµβασης  Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προµήθειας  

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστηµονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας X 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το κριτήριο 

µε Χ 

1 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιµής 
X 
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(Έντυπο-∆απανών Ε∆2) 
 

4.     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η   ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι 

διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :   

α/α ∆ιαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση  

3 Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισµός  

6 Σύµπραξη καινοτοµίας  

 

 

5.         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ 

∆απάνη:    Ηχητική  και  φωτιστική   κάλυψη    των συναυλιών  και   μουσικών                

Χριστουγεννιάτικων   εκδηλώσεων  2017 

                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  επιθυμεί   την πραγματοποίηση  της 

Ηχητικής  και  φωτιστικής   κάλυψης    των συναυλιών  και   μουσικών                

Χριστουγεννιάτικων   εκδηλώσεων  2017  που   θα καλύψουν  τις ανάγκες  

συναυλιών  την περίοδο των   Χριστουγεννιάτικων    εκδηλώσεων  με  τις  εξής  

τεχνικές  προδιαγραφές : 

 

� Στις   4/12   η συναυλία της Δημοτικής Χορωδίας Ρόδου στο Δημοτικό 

Θέατρο   Ν.  Ιωνίας   με    δαπάνη 400 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των 

νόμιμων κρατήσεων, και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  

24 κανάλια,  4  μόνιτορ   (mix bus)  1 CD  PLAY  ,  1 Πιάνο ,  6  πυκνωτικά 

μικρόφωνα σε βάσεις  ,  3  μικρόφωνα  φλογέρας  ,  απαραίτητη 

καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία ηχολήπτη 

 

� Στις   9/12 η μουσικοθεατρική εκδήλωση «πτερόεντα δώρα» με το 

μουσικό σύνολο «Ίαμβος» θα   απαιτήσει   δαπάνη   500 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων  και περιλαμβάνει :  

Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  10 κανάλια,  3  μόνιτορ   (mix bus),  

απαραίτητη  καλωδίωση  ,  μικρόφωνα  και τεχνικός  ήχου. 
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� Στις 13/12 η συναυλία της Χρ.Μαραγκόζη θα απαιτήσει δαπάνη  1.860 

ευρώ συμπ/νων των νόμιμων  κρατήσεων,  και περιλαμβάνει : Πλήρες 

ηχοφωτιστικό σύστημα  κατάλληλο για το μέγεθος του χώρου με 

ηχολήπτη και φωτιστή ,  digital  μείκτης ή αναλογική 32 x  8  x  2 channels 

full  effects  και  eques ,  1 full set drums: 5-7 micros- 1 monitor , 1 bass 

amplifier: 1 DI box- 1 micro   1 guitar and vocals: 1 DI box- 1 micro- 1 

monitor ,  1 electric piano synth and vocals:   1   DI   box  - 1 micro ,                    

1 monitor ,  2  DI  box  - 2  micro  - 2  monitors  , 2  vocalists: 2  micros  - 2  

monitors .   Όλα τα μικρόφωνα σε βάση 3 - 4  αναλόγια με φως  και για 

τον συντονισμό και λειτουργία των παραπάνω συστημάτων θα υπάρχει 

Ηχολήπτης   και Φωτιστής. 

� Στις   15/12   η συναυλία της Φιλαρμονικής   και   χορωδιών   στην 

πλατεία   Αγ. Νικολάου   θα  απαιτήσει   δαπάνη για ηχητική-φωτιστική 

κάλυψη  800  ευρώ   συμπ/νων  των  νόμιμων   κρατήσεων  και 

περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  32  κανάλια,  10  μόνιτορ 

(mix bus),   20  μικρόφωνα  ,  4 DI  ,  φωτισμός  16  PAR  LED με  κονσόλα , 

10 μετρα    τράσα  ,   απαραίτητη  καλωδίωση  ,   και τεχνικός  ήχου 

� Στις  16/12 η συναυλία χορωδιών στην πλατεία Αγ. Νικολάου θα 

απαιτήσει δαπάνη για  ηχητική-φωτιστική κάλυψη 400 ευρώ  συμπ/νων 

των νόμιμων  κρατήσεων  και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  

Κονσόλα  24 κανάλια,  4  μόνιτορ   (mix bus)  ,  1 Πιάνο ,  6  πυκνωτικά 

μικρόφωνα σε βάσεις  ,    απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω ,  

παρουσία ηχολήπτη 

� Στις 16/12 η συναυλία «το θαύμα της Αγάπης» στο Δημοτικό θέατρο           

Ν.  Ιωνίας  θα απαιτήσει  δαπάνη 500 ευρώ  συμπ/νου ΦΠΑ.   και 

περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  10 κανάλια,  3  μόνιτορ   

(mix bus),  απαραίτητη  καλωδίωση  ,  μικρόφωνα  και τεχνικός  ήχου.  

�  Στις 17/12 η συναυλία της Φιλαρμονικής και χορωδιών στην πλατεία Ι.Ν. 

Ευαγγελίστριας στη  Ν. Ιωνία θα απαιτήσει δαπάνη 800 ευρώ συμπ/νων 

των νόμιμων κρατήσεων   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  

Κονσόλα  32  κανάλια,  10  μόνιτορ (mix bus),   20  μικρόφωνα  ,  4 DI  ,  

φωτισμός  16  PAR  LED με  κονσόλα , 10 μετρα    τράσα  ,   απαραίτητη  

καλωδίωση  ,   και τεχνικός  ήχου 

� Στις 17/12 η συναυλία της Big Band του Μουσικού Σχολείου της Λάρισας 

στην πλατεία Αγ.  Νικολάου θα απαιτήσει δαπάνη 800 ευρώ   και 

περιλαμβάνει :  Ηχητικό   σύστημα   PA , κονσόλα  48 κανάλια , 1 ντραμς , 

2  πιάνα  ηλεκτρικά ,  2  κιθάρες  με  ενισχυτές  και 1 ενισχυτής  μπάσου.    
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� Στις 18/12 η συναυλία χορωδιών στην πλατεία Αγ. Νικολάου θα 

απαιτήσει δαπάνη 400 ευρώ  συμπ/νου ΦΠΑ για ηχητική –φωτιστική 

κάλυψη συμπ/νου ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA , 

Κονσόλα  24 κανάλια,  4  μόνιτορ   (mix bus)  ,  1 Πιάνο ,  6  πυκνωτικά 

μικρόφωνα σε βάσεις  ,    απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω , 

παρουσία ηχολήπτη. 

� Στις 18/12 η συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Βόλου στο Δημοτικό 

Θέατρο Ν.Ιωνίας θα  απαιτήσει δαπάνη 500 ευρώ για ηχητική-φωτιστική 

κάλυψη συμπ/νου ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  

Κονσόλα  10 κανάλια,  3  μόνιτορ   (mix bus),  απαραίτητη  καλωδίωση  ,  

μικρόφωνα  και τεχνικός  ήχου. 

�  Στις 18/12 η συναυλία Jazz on the road θα απαιτήσει δαπάνη 500 ευρώ 

για ηχητική-φωτιστική  κάλυψη συμπ/νου ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  

Ηχητικό Σύστημα PA με 2 sub , 2 δορυφόροι ψηφιακής τεχνολογίας, 

κονσόλα ψηφιακή. Για τους μουσικούς θα υπάρχουν 5 μόνιτορ 700w το 

καθένα με διαφορετικές γραμμές οδήγησης στη κονσόλα, Σετ τύμπανα με 

7 μικρόφωνα, Πιατίνια  για τα τύμπανα σε βάσεις, Ενισχυτής Μπάσου με 

di box, Ενισχυτής κιθάρας με μικρόφωνο, 3 μικρόφωνα για φωνή, 40 

καλώδια κα 10 par led Φωτιστικά σε βάσεις. Για τον συντονισμό και 

λειτουργία των παραπάνω συστημάτων θα υπάρχει Ηχολήπτης, Βοηθός 

Ηχολήπτη και Φωτιστής . 

� Στις 18/12 για τη συναυλία «Ρεσιτάλ» στο θέατρο της Παλαιάς 

Ηλεκτρικής θα απαιτηθεί  δαπάνη 1300 ευρώ για ηχητική κάλυψη   και 

περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  10 κανάλια,  3  μόνιτορ   

(mix bus),  απαραίτητη  καλωδίωση  ,  μικρόφωνα  και τεχνικός  ήχου. 

�  Στις 19/12 η συναυλία χορωδιών στην πλατεία Αγ.Νικολάου θα 

απαιτήσει δαπάνη 400 ευρώ  για ηχητική –φωτιστική κάλυψη συμπ/νου 

ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  24 κανάλια,  4  

μόνιτορ   (mix bus)  ,  1 Πιάνο ,  6  πυκνωτικά μικρόφωνα σε βάσεις  ,    

απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία ηχολήπτη 

�  Στις 21/12 η συναυλία χορωδιών στην πλατεία Αγ.Νικολάου θα 

απαιτήσει δαπάνη 400 ευρώ  για ηχητική –φωτιστική κάλυψη συμπ/νου 

ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  24 κανάλια,  4  

μόνιτορ   (mix bus)  ,  1 Πιάνο ,  6  πυκνωτικά μικρόφωνα σε βάσεις  ,    

απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία ηχολήπτη 

�  Στις 22/12 η συναυλία χορωδιών στην πλατεία Αγ.Νικολάου θα 

απαιτήσει δαπάνη 400 ευρώ για ηχητική –φωτιστική κάλυψη συμπ/νου 

ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  24 κανάλια,  4  

μόνιτορ   (mix bus)  ,  1 Πιάνο ,  6  πυκνωτικά μικρόφωνα σε βάσεις  ,    

απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία ηχολήπτη 
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� .Στις 23/12 η συναυλία της παραδοσιακής ορχήστρας και χορωδίας 

«Ιωνία» στην πλατεία  Αγ.Νικολάου θα απαιτήσει δαπάνη 800 ευρώ για 

ηχητική- φωτιστική κάλυψη συμπ/νου ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :           

Ηχητικό σύστημα   PA ,  κονσόλα  και  ηχεία ,  16  μόνιτορ  και  4  side ,              

11    DI ,   4  μικρόφωνα  δυναμικά  ,  16   πυκνωτικά μικρόφωνα ,   

ενισχυτής Μπάσου  και  σκαμπώ ,  17  αναλόγια  ,  απαραίτητη 

καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία ηχολήπτη .   

� Στις 26/12 για την εκδήλωση «Ένα φως, μια ευχή» στην παραλία θα 

απαιτηθεί δαπάνη 1.000 ευρώ για ηχητική-φωτιστική κάλυψη συμπ/νου 

ΦΠΑ ,  και περιλαμβάνει :   Ηχητικό σύστημα PA  ισχύος 10 ΚW ,  Κονσόλα  

36 κανάλια, για  καλύψη των ηχητικών  απαιτήσεων    ανοιχτού χώρου 

για 1000 θεατές ,  8  μόνιτορ   (mix bus) ,  23   πυκνωτικά μικρόφωνα σε 

βάσεις  ,  15 αναλόγια ορχήστρας με φωτισμό led. ,  Απαραίτητη 

καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία ηχολήπτη  ,  Σκηνικό φωτισμό 

για την ορχήστρα με κονσόλα φωτισμού,  παρουσία   φωτιστή. 

� Στις 27/12 για τη συναυλία των απογόνων Γρ. Μπιθικώτση , Γ.Ζαμπέτα & 

την «Ανωτάτη  Ζεμπετική» κ τον Π.Αμπατζή θα απαιτηθεί δαπάνη για 

ηχητική-φωτιστική κάλυψη 1860 ευρώ  συμπ/νου ΦΠΑ, και 

περιλαμβάνει : Πλήρες ηχοφωτιστικό σύστημα  κατάλληλο για το 

μέγεθος του χώρου με ηχολήπτη και φωτιστή ,  digital  μείκτης ή 

αναλογική 32 x  8  x  2  channels  full  effects  και  eques ,  1 full set drums: 

5-7 micros- 1 monitor ,  1 bass amplifier: 1 DI box- 1 micro                               

1 guitar and vocals: 1 DI box- 1 micro- 1 monitor ,  1 electric piano synth 

and vocals: 1 DI box- 1 micro- 1 monitor , 2 μπουζούκι: 2  DI  box  - 2  

micro  - 2  monitors  , 2  vocalists: 2  micros  - 2  monitors .   Όλα τα 

μικρόφωνα σε βάση 3 - 4  αναλόγια με φως  και  6 κατάλληλες για τη 

συναυλία   καρέκλες ή  σκαμπώ 

� Στις 27,  28,   29/12 για τις εμφανίσεις παραδοσιακών χορευτικών 

συνόλων πολιτιστικών  συλλόγων θα απαιτηθεί δαπάνη 300 ευρώ 

/ημέρα για ηχητική-φωτιστική κάλυψη, συνολικά 900  ευρώ συμπ/νου 

ΦΠΑ   και περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,     4  μόνιτορ   (mix bus)  ,     

1 CD  PLAY  ,    απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω ,  παρουσία 

ηχολήπτη 

� Στις 31/12 η συναυλία της Φιλαρμονικής στην πλατεία Αγ. Νικολάου θα 

απαιτήσει δαπάνη  800 ευρώ για ηχητική κάλυψη συμπ/νου ΦΠΑ   και 

περιλαμβάνει :  Ηχητικό σύστημα PA ,  Κονσόλα  32  κανάλια,  10  μόνιτορ 

(mix bus),   20  μικρόφωνα  ,  4 DI  ,  φωτισμός  16  PAR  LED με  κονσόλα , 

10 μετρα    τράσα  ,   απαραίτητη  καλωδίωση  ,   και τεχνικός  ήχου 
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                                                                                                            (Έντυπο-∆απανών Ε∆2) 
 

6.          ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ  

 

            Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την 
πραγματοποίηση  δαπάνης ,  όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο 
ποσό των   15. 320,00  €   ,  ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - 
προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος 
πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου 
Βόλου.  
 

 

 

 

 

     ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ  

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό
τητα 

Τιµή 
Μονάδος 

Συνολική ∆απάνη 
χωρίς ΦΠΑ 

1 79952000-2 

Συναυλία της 

Δημοτικής Χορωδίας 

Ρόδου 

Υπηρεσία 1 322,58 

 

322,58   €   

 

2 79952000-2 

Μουσικοθεατρική 

εκδήλωση 

«πτερόεντα δώρα»  
Υπηρεσία 1 403,23 403,23   €  

3 79952000-2 

Συναυλία της 

Χριστίνας 

.Μαραγκόζη 

Υπηρεσία 1 1500,00 1.500,00  €  

4 79952000-2 

Συναυλία της 

Φιλαρμονικής   και   

χορωδιών 

Υπηρεσία 1 645,16 645,16   €  

5 79952000-2 Συναυλία χορωδιών Υπηρεσία 1 322,58   322,58    €  

6 79952000-2 
Συναυλία «το θαύμα 

της Αγάπης»  
Υπηρεσία 1 403,23  403,23    €  
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7 79952000-2 

Συναυλία της 

Φιλαρμονικής   και   

χορωδιών 

Υπηρεσία 1 645,16  645,16   €  

8 79952000-2 

Συναυλία της Big 

Band του Μουσικού 

Σχολείου της 

Λάρισας 

Υπηρεσία 

 
1 645,16  645,16   €  

9 79952000-2 Συναυλία χορωδιών Υπηρεσία 1 322,58   322,58    €  

10 79952000-2 

Συναυλία του 

Δημοτικού Ωδείου 

Βόλου 

Υπηρεσία 1 403,23  403,23    €  

11 79952000-2 
Συναυλία Jazz on the 

road  
Υπηρεσία 1 403,23  403,23    €  

12 79952000-2 

Συναυλία «Ρεσιτάλ» 

στο θέατρο της 

Παλαιάς Ηλεκτρικής 

Υπηρεσία 1 1048,39  1.048,39    €  

13 79952000-2 Συναυλία χορωδιών Υπηρεσία 1 322,58   322,58    €  

14 79952000-2 Συναυλία χορωδιών Υπηρεσία 1 322,58   322,58    €  

15 79952000-2 Συναυλία χορωδιών Υπηρεσία 1 322,58   322,58    €  

16 79952000-2 

Συναυλία της 

παραδοσιακής 

ορχήστρας και 

χορωδίας «Ιωνία» 

Υπηρεσία 1 645,16  645,16   €  

17 79952000-2 

Εκδήλωση «Ένα 

φως, μια ευχή» στην 

παραλία  
Υπηρεσία 1 806,45  806,45   €  

18 79952000-2 Συναυλία των 

απογόνων Γρ. 
Υπηρεσία 1 1500,00 1.500,00   €  
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Μπιθικώτση , 

Γ.Ζαμπέτα & την 

«Ανωτάτη  

Ζεμπετική» κ τον 

Π.Αμπατζή 

19 79952000-2 

Εμφανίσεις 

παραδοσιακών 

χορευτικών 

συνόλων 

πολιτιστικών 

συλλόγων 

Υπηρεσία 1 725,81 

 

725,81  €  

 

20 79952000-2 
Συναυλία της 

Φιλαρμονικής  
Υπηρεσία 1 645,16 

 

645,16  €  

 

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

12. 354,84   €  

     ΦΠΑ 24% 2. 965,16   €  

     Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

15. 320,00   €  

 

 

 

 

 

 

Ο συντάξας Υπάλληλος                               Η Προϊσταμένη                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
�                                     της Διεύθυνσης Πολιτισμού                του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ                       

ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  Ε.                     ΧΡΥΣΑ  ΔΡΑΝΤΑΚΗ                                 ΒΛΙΩΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                            

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            
 
 
 
 


