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∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Ταχ. ∆/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20  
Ταχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα   
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Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

     Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 
Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Καβάλας   

«ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  “ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”  ΜΕ ΤΟ   

                                              ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  

       ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 ,  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε.  182011003. 

          

                                    Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσει την δράση   

  «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”  ΜΕ ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  

που θα πραγµατοποιηθεί στην Καβάλα στις 21/10/2018, σύµφωνα µε τις απόφασεις ανάληψης 
υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 03/3450 (Α∆Α:Ψ6ΤΕ7ΛΒ-ΙΘ7) & 03/4250 (Α∆Α:6Ι0Ψ7ΛΒ-7ΨΙ),  
ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονοµικών προσφορών µε 
κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των 
υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται.  

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισµό θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

     Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας, θα πρέπει να αναγράφεται 
αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας καθώς και η προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε τα 
ζητούµενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να είναι εντός των 
πλαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές δεν θα 
πρέπει να έχουν ξύσµατα σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν 
ασαφείς η  δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο . 

     Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς σε κλειστό φάκελο ως την  
∆ευτέρα 15/10/2018 και ώρα 8:30 στο Γραφείο 362  της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν εξωτερικά τα 
στοιχεία του αποστολέα και τα κάτωθι στοιχεία: 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ταχ. ∆/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20 
Ταχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα  
(Για την συνδιοργάνωση «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”  ΜΕ ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 
 
για τα εξής είδη αναλυτικά: 

  



         A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΙ∆ΟΣ-ΤΙΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α  

1 

ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Ψηφιακή κονσόλα 32 θέσεων 
επί σκηνής 

Χορωδιακά µικρόφωνα µε 
stands για τη κάλυψη 40 
χορωδών και 2 σολιστών 

Χειλόφωνα για τους αφηγητές 

Θέσεις 10 οργάνων µε DI και 
αναλόγια βαρέως τύπου. 

8 monitors δαπέδου  και 3 
δαπέδου τραγουδιστών 

2 sidemonitors µε subwoofer 
600W 

2 subwooferς 600w µε 4 
δορυφόρους 1000W 

Ψηφιακή κονσόλα soundcroft 
performer 3 

2 πύργοι ανύψωσης φώτων 
βαρέου τύπου 

2 µπάρες 6θέσεων φώτων 
τριφ. 500W 

∆ιαχειριστής-Dimmer –
προέκταση –καλώδια 
τριφασικού ρεύµατος 

Projector µε οθόνη 

 

 

 

 

 

 

 

1 ηµέρα(πρωι-βραδυ) 

 

 

 

 

 

 

500 ΕΥΡΩ 

          ΣΥΝΟΛΟ   500 ΕΥΡΩ 

 Συνολικού ποσού µέχρι 500 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844.0013,  ΚΕ182011003, 
οικονοµικού έτους 2018.  

       Μετά το πέρας της συγκεκριµένης µέρας και ώρας καµία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 
Επιπλέον ισχύουν οι παρακάτω όροι: 

1. Οι προσφορές δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Α.Μ.Θ, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει 
άµεσα στην εν λόγω προµήθεια. 

2. Η Π.Α.Μ.Θ διατηρεί το δικαίωµα αύξησης ή µείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές 
ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει. Η παράδοση των 
ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά µε ευθύνη και µεταφορικά 
µέσα του προµηθευτή. 

3. Οι προσφερόµενες τιµές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόµενη προµήθεια, κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

4. Οι προσφερόµενες τιµές να συµπεριλαµβάνουν το Φ.Π.Α. 
5. Η µη τήρηση των αναγραφόµενων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς αποτελεί λόγο 

απόρριψης και η προµήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη 
χαµηλότερη τιµή. 

6. “Oλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον µειοδότη” 
H παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Καβάλας www.pekavalas.eu  
καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
www.pamth.gov.gr.                                                                                                      ΜΕΠ      
                                                          Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                                                              ΙΑΤΡΟΣ  ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ-Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ 


