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ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την ηχητική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη των 
Θεσμοθετημένων Εθνικών Εορτών και Επετείων έτους 2021, για λογαριασμό των Π.Ε. 
Μαγνησίας και B. Σποράδων. 
 

 

Σύμφωνα με την αρ. 1553/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό 37
ο
/29-12-2020, ΑΔΑ: 6ΥΝΑ7ΛΡ-ΡΓΝ) και στο πλαίσιο 

έρευνας αγοράς για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή για την ηχητική κάλυψη και τεχνική 

υποστήριξη των Θεσμοθετημένων Εθνικών Εορτών και Επετείων έτους 2021, των Π.Ε. 

Μαγνησίας και Β. Σποράδων, 

 

Καλούνται  
 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, που έχουν δικαίωμα υποβολής 

προσφοράς, να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας, προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους, 

έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00, για την ηχητική κάλυψη και τεχνική 

υποστήριξη των θεσμοθετημένων Εθνικών Εορτών και Επετείων έτους 2021, ειδικότερα δε 

ως ακολούθως:  

 

1. Εκδηλώσεις για την Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του 
Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

 

2. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821:  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου 

Νικολάου Βόλου, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης στην 

παραλία του Βόλου και παρέλαση των Αναπήρων Πολέμου, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, προσκόπων, οδηγών, πολιτιστικών συλλογών και 

τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Την παραμονή 

πραγματοποιείται κατάθεση στεφάνων από μαθητές, φορείς, συλλόγους κ.τ.λ. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
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* Για την ηχητική κάλυψη της τελετής κατάθεσης στεφάνων από τα σχολεία την 24η 
Μαρτίου 2021 στο Ηρώο της παραλίας, θα χρειαστούν δύο (2) ηχεία και δύο (2) μικρόφωνα. 

* Για την ηχητική κάλυψη της κατάθεσης στεφάνων, επιμνημόσυνης δέησης και της 
παρέλασης την 25η Μαρτίου 2021 θα χρειαστούν: 

Τέσσερις (4) πύργοι ισχυρότατης συστοιχίας ηχείων με κατεύθυνση προς τις δύο πλευρές της 

παραλίας από τους επισήμους προς την αρχή και το τέλος της παρέλασης. Επίσης, ένα (1) 

ηχητικό σύστημα για το χώρο των επισήμων και ένα (1) ηχητικό σύστημα (με δύο 

μικρόφωνα) εγκατεστημένο στο χώρο του Ηρώου για τις καταθέσεις των στεφάνων που θα 

αναμεταδίδει και τα γεγονότα των κεντρικών συστημάτων.  

Ο χειρισμός του ήχου θα γίνεται από το χώρο της Τράπεζας Ελλάδος. Επίσης απαιτείται 

τοποθέτηση μικροφώνων για τα μέλη της Φιλαρμονικής (πυκνωτικά 10-12), ένα (1) μίκτη 

ήχου με cd player και δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα καθώς και μόνιτορ για τους εκφωνητές 

από την ταράτσα της Τράπεζας Ελλάδος. Το ηχητικό υλικό θα επιλεγεί από τους υπευθύνους 

της παρέλασης.  

 

3. Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης στις 19 Απριλίου: 
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία.  

 

4. Ημέρα Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης-λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις 
9 Μαΐου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

 

5. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

     

6. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος 
στις 14 Σεπτεμβρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στον αύλειο  χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, δύο (2) μικρόφωνα, τρία (3) 

ηχεία. 

 

7. Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών στις 30 Σεπτεμβρίου: 
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

  

8. Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940: 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου 

Νικολάου Βόλου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης, στην 

παραλία του Βόλου και παρέλαση των Αναπήρων Πολέμου, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, προσκόπων, οδηγών, πολιτιστικών συλλογών και 

τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Την παραμονή 

πραγματοποιείται κατάθεση στεφάνων από μαθητές, φορείς, συλλόγους κ.τ.λ. 

* Για την ηχητική κάλυψη της τελετής κατάθεσης στεφάνων από τα σχολεία την 27η 
Οκτωβρίου 2021 στο Ηρώο της παραλίας, θα χρειαστούν δύο (2) ηχεία και δύο (2) 

μικρόφωνα. 

* Για την ηχητική κάλυψη της κατάθεσης στεφάνων, επιμνημόσυνης δέησης και της 
παρέλασης την 28η Οκτωβρίου 2021 θα χρειαστούν: 

Τέσσερις (4) πύργοι ισχυρότατης συστοιχίας ηχείων με κατεύθυνση προς τις δύο πλευρές της 

παραλίας από τους επισήμους προς την αρχή και το τέλος της παρέλασης. Επίσης, ένα (1) 

ηχητικό σύστημα για το χώρο των επισήμων και ένα (1) ηχητικό σύστημα (με δύο 
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μικρόφωνα) εγκατεστημένο στο χώρο του Ηρώου για τις καταθέσεις των στεφάνων που θα 

αναμεταδίδει και τα γεγονότα των κεντρικών συστημάτων.  

Ο χειρισμός του ήχου θα γίνεται από το χώρο της Τράπεζας Ελλάδος. Επίσης απαιτείται 

τοποθέτηση μικροφώνων για τα μέλη της Φιλαρμονικής (πυκνωτικά 10-12), ένα (1) μίκτη 

ήχου με cd player και δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα καθώς και μόνιτορ για τους εκφωνητές 

από την ταράτσα της Τράπεζας Ελλάδος. Το ηχητικό υλικό θα επιλεγεί από τους υπευθύνους 

της παρέλασης.  

 
9. Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

 

10. Εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης στις 25 Νοεμβρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 
 
Επιπλέον: 

Α). Στα παραπάνω περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις και κάθε εξάρτημα που θα 

συμβάλλει στην καλή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 

Β). Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για την 

μεταφορά, εγκατάσταση-απεγκατάσταση του εξοπλισμού, τον χειρισμό και την επίβλεψη της 

σωστής λειτουργίας του, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κλπ καθ όλη τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων και 

Γ). Ο υποψήφιος 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. 

 

Στην προσφορά να δοθεί τιμή ανά εκδήλωση στην οποία θα φαίνεται η καθαρή τιμή, 

το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α. και η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Κριτήριο για την ανάθεση παροχής των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι η 

οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών σε όλες τις 

εκδηλώσεις.    

Η συνολική δαπάνη για τις παραπάνω υπηρεσίες δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα 

καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακών 

Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων (Φορέας 073-ΚΑΕ 0845). Όλοι οι φόροι βαρύνουν τον 

προμηθευτή εκτός του Φ.Π.Α. που καταβάλλεται από την Υπηρεσία. 

 

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της κάθε εκδήλωσης 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 κρίνεται απαραίτητο.  

 

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 

Τ.Κ. 38001 Βόλος (γραφείο 311, τρίτος όροφος) 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 5ffc018867435b225d4a300b στις11/01/21 12:13



Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και το είδος 

της προμήθειας («ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ»). 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. 

 

Στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να κατατεθούν: 

α) συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας Α με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ . 

β) συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας Β με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο υποψήφιος 

προμηθευτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και δε συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού του κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ. 

74 του Ν. 4412/2016. 

δ) Οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης και εκπροσώπησης από όπου θα 

προκύπτει η σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματική δραστηριότητα. 

ε) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, 

δεν δεσμεύεται ως προς την λήψη των παραπάνω υπηρεσιών (μέρος ή σύνολο αυτών) και 

δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον προμηθευτή σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας 

εκδήλωσης. Σε περίπτωση αναβολής της, ο ανάδοχος προμηθευτής δέχεται ανεπιφύλακτα 

να παρέχει τις αιτούμενες υπηρεσίες σε οποιαδήποτε ημερομηνία καθοριστεί ο εορτασμός.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

αρμόδια Υπηρεσία (Διοικητήριο, Ιωλκού & Αναλήψεως, στο Βόλο, γραφείο 311, στον τρίτο 

όροφο) καθώς και στο τηλ. 24213-52541, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

Ε.Π. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών  
1. Γενικός Πίνακας Ανακοινώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Β. Σποράδων  

2. Πίνακας ανακοινώσεων Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων 

3. Εφημερίδα της Υπηρεσίας (www.thessaly.gov.gr) 

 

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Β. Σποράδων, κας Δωροθέας Κολυνδρίνη 

 

 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 5ffc018867435b225d4a300b στις11/01/21 12:13



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 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

των Θεσμοθετημένων Εθνικών Εορτών και Επετείων έτους 2021, 
των Π.Ε. Μαγνησίας και B. Σποράδων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Εκδηλώσεις για την Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

   

2α. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821  
* Για την ηχητική κάλυψη της τελετής κατάθεσης στεφάνων από τα 
σχολεία την 24η Μαρτίου 2021 στο Ηρώο της παραλίας:  
Δύο (2) ηχεία και δύο (2) μικρόφωνα. 

   

2β. * Για την ηχητική κάλυψη της κατάθεσης στεφάνων, 
επιμνημόσυνης δέησης και της παρέλασης την 25η Μαρτίου 2021: 
Τέσσερις (4) πύργοι ισχυρότατης συστοιχίας ηχείων με κατεύθυνση 

προς τις δύο πλευρές της παραλίας από τους επισήμους προς την 

αρχή και το τέλος της παρέλασης. Επίσης, ένα (1) ηχητικό σύστημα 

για το χώρο των επισήμων και ένα (1) ηχητικό σύστημα (με δύο 

μικρόφωνα) εγκατεστημένο στο χώρο του Ηρώου για τις καταθέσεις 

των στεφάνων που θα αναμεταδίδει και τα γεγονότα των κεντρικών 

συστημάτων. Ο χειρισμός του ήχου θα γίνεται από το χώρο της 

Τράπεζας Ελλάδος. Επίσης απαιτείται τοποθέτηση μικροφώνων για τα 

μέλη της Φιλαρμονικής (πυκνωτικά 10-12), ένα (1) μίκτη ήχου με cd 

player και δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα καθώς και μόνιτορ για τους 

εκφωνητές από την ταράτσα της Τράπεζας Ελλάδος. Το ηχητικό υλικό 

θα επιλεγεί από τους υπευθύνους της παρέλασης. 

   

3. Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης στις 19 
Απριλίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία.  

   

4. Ημέρα Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης-λήξης του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου στις 9 Μαΐου:   
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία. 

   

5. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 
Μαΐου:   
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία.    

   

6. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
από το Τουρκικό κράτος στις 14 Σεπτεμβρίου:   
Μία (1) μικροφωνική στον αύλειο  χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, δύο 

(2) μικρόφωνα, τρία (3) ηχεία. 

   

7. Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών στις 30 Σεπτεμβρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία.  
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Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις θα υπάρχει τεχνική κάλυψη με το κατάλληλο προσωπικό 

και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων και τήρηση των μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου covid-19. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ………….…………. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 

8α. Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940: 
* Για την ηχητική κάλυψη της τελετής κατάθεσης στεφάνων από τα 
σχολεία την 27η Οκτωβρίου 2021 στο Ηρώο της παραλίας:  

Δύο (2) ηχεία και δύο (2) μικρόφωνα. 

   

8β. * Για την ηχητική κάλυψη της κατάθεσης στεφάνων, 
επιμνημόσυνης δέησης και της παρέλασης την 28η Οκτωβρίου 2021: 
Τέσσερις (4) πύργοι ισχυρότατης συστοιχίας ηχείων με κατεύθυνση 

προς τις δύο πλευρές της παραλίας από τους επισήμους προς την 

αρχή και το τέλος της παρέλασης. Επίσης, ένα (1) ηχητικό σύστημα 

για το χώρο των επισήμων και ένα (1) ηχητικό σύστημα (με δύο 

μικρόφωνα) εγκατεστημένο στο χώρο του Ηρώου για τις καταθέσεις 

των στεφάνων που θα αναμεταδίδει και τα γεγονότα των κεντρικών 

συστημάτων. Ο χειρισμός του ήχου θα γίνεται από το χώρο της 

Τράπεζας Ελλάδος. Επίσης απαιτείται τοποθέτηση μικροφώνων για τα 

μέλη της Φιλαρμονικής (πυκνωτικά 10-12), ένα (1) μίκτη ήχου με 

cdplayer και δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα καθώς και μόνιτορ για 

τους εκφωνητές από την ταράτσα της Τράπεζας Ελλάδος. Το ηχητικό 

υλικό θα επιλεγεί από τους υπευθύνους της παρέλασης. 

   

9. Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία.  

   

10. Εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης στις 25 Νοεμβρίου:  
Μία (1) μικροφωνική στο Μνημείο Ηρώων της πόλης, δύο (2) 

μικρόφωνα, δύο (2) ηχεία.  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ: 
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