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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

‘’Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΘΕΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ’’

                             

          Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης   A.E. με την υπ΄΄ αρ. 2, 4/2017 απόφαση του ΔΣ

ανακοινώνει  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  τη  σύναψη  σύμβασης  με  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλύτερων προδιαγραφών με Ανάδοχο για την ηχητική και

φωτιστική  κάλυψη  της  εκδήλωσης  ‘’Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  τιμά  τον  μεγάλο

συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή”  Πρόκειται για την πρώτη Συναυλία – Γιορτή που διοργανώνει η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφιερωμένη στον μεγάλο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή,  το

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 στην προβλήτα Α’ στο Λιμάνι, με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση  θα

απευθύνεται σε όλους τους πολίτες στην οποία θα παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες επιτυχίες του

τραγουδισμένες από μεγάλους ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Νταλάρας, Λιζέτα Καλημέρη, Ανδρέας

Καρακότας, Μαρία Κουγιουμτζή κα. 

                Η σύμβαση θα γίνει σύμφωνα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε  τους  ενδιαφερόμενους,  όπως  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  σύμφωνα  με  την

τεχνική περιγραφή για τα ηχητικά και τα φώτα  (τα οποία επισυνάπτονται  στην πρόσκληση)  από
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Παρασκευή 5 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στo  email:  kepothe  @  otenet  .  gr .

Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλ.: 2310589172,

2310 589175. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί εξέδρα 10x8 (σκεπασμένη σκηνή),

βάθρο χαμηλό για χορωδία 25 ατόμων και τέντα (σκηνής) για τον ηχολήπτη. Επίσης, αδειούχος

ηλεκτρολόγος δικός σας θα πρέπει να υπογράψει (το απαραίτητο ηλεκτρολογικό σχέδιο) και να

βεβαιώσει τα απαραίτητα φορτία με τον υπεύθυνο του Ο.Λ.Θ για τις ανάγκες της εκδήλωσης.   

  Συνημμένα:

 Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφές  

      

 
    Με εκτίμηση, 

         Η Πρόεδρος &  Δ/νουσα Σύμβουλος

                               
                            Άννα Μυκωνίου
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