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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:7 /2023 
ΛΗΞΟΥΡΙ:.6/2/2023 

ΣΥΝΟΛΟ:21.250,00€ 
Φ.Π.Α. 24%:5.100,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:26.350,00€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  Η παρούσα  μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης (ηχητική-μικροφωνική-μουσική-φωτιστική), των 

καρναβαλικών  εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου 2023 , κατόπιν της λήψης της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ, και  της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης και διάθεσης 

πιστώσεων.  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την εγκατάσταση, λειτουργία και απεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την 

ηχητική-μικροφωνική-φωτιστική  και μουσική κάλυψη  των καρναβαλικών  εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου του Αυτοτελούς 

Γραφείου  Παιδείας ,Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Ληξουρίου .  

ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική δαπάνη (με Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 26.350.00€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εκτέλεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών , θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των : 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 

(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση 

διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

13. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

15.  Την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

υπ.’αρίθμ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και με την υπ’αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 

2029/25-7- 2014). 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

17. Το Ν.4555/2018 , ως αυτός ισχύει 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019(ΦΕΚ 43/09-03-2019,τεύχος Α΄) 

19. Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2023 με Κ.Α 15.6261.03 και τίτλο «Υπηρεσίες 

Ηχητικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου ( Εθνικές και τοπικές εορτές και λοιπές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις )» πίστωσης 37.000,00 

ευρώ.  

20. Την  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης πιστώσεων 

21.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το Δήμο Ληξουρίου σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 15.6261.03 και 

ανέρχεται στο ποσό των 26.350,00€ 

ΛΗΞΟΥΡΙ 6/2/2023 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
 

 

 

 

EΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 26.350,00€(21.250,00 + 5.100,00Φ.Π.Α.24), 
ΟΜΑΔΑ 1 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
εκδήλωσης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
(€) 

Δαπάνη  
(€) 

2 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

12/02/2023 
 

1.  Ώρα 11:30 Τελετή Έναρξης 
Καρναβαλιού στην κεντρική Πλατεία 
Ληξουρίου. 
2.  Ώρα 12:30 Χορευτικά 
Συγκροτήματα θα χορέψουν  
«Ευρωπαικούς – Παραδοσιακούς –
Κεφαλλονίτικους χορούς - Καντρίλιες 
και Γαιτανάκι», στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

1 500,00 500,00 

3 
ΠΕΜΠΤΗ  

16/02/2023 

Ώρα 17:00  Τσικνοπέμπτη με 
γλετζέδικα άσματα από το 
συγκρότημα του Σπύρου Μπουρλή  
στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 

1 500,00 500,00 

3 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

19/02/2023 

1. Ώρα 12:00  Το παιδικό Καρναβάλι 
ξαναχτυπά 

2. Μετά το τέλος της Παρέλασης 
χορευτικά από την Σχολή χορού της 
Σάβω Λιβιεράτου - Γαιτανάκι και 
Καντρίλιες από τα Δημοτικά σχολεία 
της Πόλης μας στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου.  

3. Στη συνέχεια η Παρέα « ΧΑΝΑ ΖΟΟ» 
θα προσφέρει Μοναδικό θέαμα 
στους μικρούς μας φίλους . 

4. Ώρα 19:00  Συναυλία στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου, με τους « ΕΞΩ 
ΦΡΕΝΩΝ και τον ΣΤΕΛΙΟ ΜΑΓΑΛΙΟ» 

1 4000,00 4000,00 

4 
ΠΕΜΠΤΗ 

23/02/2023 

 Ώρα 22:00. Λαική βραδιά με τον 
Στέλιο Διονυσίου, στο ξενοδοχείο 
«ΙΟΝΙΑΝ SEA» στην Κουνόπετρα. 

1 1500,00 1500,00 

5 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24/02/2023 

 

1.Ώρα 18:00  Θεατρική Ληξουριώτικη 
Μπουρλέτα από τον Π.Σ. «Ανδρέα 
Λασκαράτο» στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου 
2. Ώρα 19:00 Καντρίλιες από την 
χορευτική ομάδα του Δήμου μας στην 
κεντρική πλατεία Ληξουρίου.  
3.Ώρα 19:40  Συναυλία στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου, με τους « 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ» 

1 800,00 800,00 
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6 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

25/02/2023 

 
 1.Ώρα 12:00 Αποκριάτικη  τόμπολα, 
στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 
2.Ώρα 20:00. Μεγάλη νυχτερινή 
καρναβαλική παρέλαση στην πόλη του 
Ληξουρίου, με αφετηρία το Γυμνάσιο 
Ληξουρίου. 
3.Με το τέλος της παρέλασης 
«CARNIVAL AMNESIA» στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου,. 

1 4000,00 4000,00 

7 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

26/02/2023 
 

1. Ώρα 15:00. Μεγάλη καρναβαλική 
παρέλαση στην πόλη του 
Ληξουρίου.με αφετηρία το 
Λιμεναρχείο  

2. Μετά το τέλος της Παρέλασης. 
Συναυλία με τους «CARMINIC ACID» 
στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 

3. Μετά το τέλος της Συναυλίας. 
Κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου 
στο λιμάνι πίσω από το Άγαλμα του 
Λασκαράτου. 

1 5000,00 5000,00 

8 
Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων 

Κεντρική πλατεία Ληξουρίου.  
Από 16 Φεβ  έως  και 27 Φεβ  2023. 
Εγκατάσταση  - Μίσθωση και 
αποξήλωσης  εξέδρας για τις 
εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο 
χώρο της πλατείας. Διαστάσεις: 
πρόσοψη 8μ. και βάθος 8μ. Το ύψος 
θα είναι από 1 έως 1,2μ. Θα 
αποτελείτε από τμήματα μεμονωμένα 
2Χ1μ., ομοιογενή, πιστοποιημένα, με 
ελάχιστο όριο αντοχής 1500kg ανά 
τμήμα. Η τελική σύνθεση θα είναι 
ασφαλής, με προβλεπόμενα στοιχεία 
σύνδεσης, χωρίς αρμούς ή 
υψομετρικές ανομοιομορφίες. Επίσης, 
τουλάχιστον σε όλο το μήκος της 
πλάτης, θα υπάρχουν κιγκλιδώματα 
προστασίας, συμβατά με τον τύπο της 
εξέδρας. Τέλος, σε πλάγια θέση θα 
τοποθετηθεί σκάλα,  συμβατή και 
ανάλογη του ύψους της εξέδρας. 

1 1400,00 1400,00 

9 
Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων 

Παραγωγή ηχητικών μηνυμάτων για 
την  ανακοίνωσή τους, προς 
ενημέρωση του κοινού.  
Δημιουργία ενημερωτικών μηνυμάτων 
με φωνητικά, μουσική ανάλογη του 
θέματος, και την αναγκαία 
επεξεργασία τους ώστε να παίξουν σε 
κινητό σύστημα ενισχυτή με κόρνες. 

1 400,00 400,00 

10 
Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων 

Από το Ποτάμι έως και το Λιμεναρχείο   
Από 12 Φεβ  έως  και 26 Φεβ 2023. 
Εγκατάσταση  - Μίσθωση και 
αποξήλωση  ηχητικών μηχ/των 
(κόρνες) 

1 1.500 1.500 

   Σύνολο: 19.600,00 



   Φ. Π. Α. (24 %): 4.704,00 

   Συνολική Δαπάνη: 24.304,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
εκδήλωσης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
(€) 

Δαπάνη  
(€) 

1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

11/02/2023 
 

1. Ώρα 11:00 Ποδηλατοδρομία με αφετηρία 
το ενυδρείο Ληξουρίου και τερματισμό 
το Άγαλμα του Λασκαράτου. 

2. Ώρα 17:30.  Προβολή ταινίας στο 
Αμφιθέατρο του Πετρίτσειου Γυμνάσιου 
Ληξουρίου. 

1 300,00 300,00 

2 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

18/02/2023 

Ώρα 18:00  σκετσάκι με καρναβαλικά 
τραγούδια από τον  « ΥΠΕΡΙΩΝΑ», στο 
Αμφιθέατρο του Πετρίτσειου Γυμνάσιου 
Ληξουρίου. 

1 450,00 450,00 

3 
ΤΡΙΤΗ 

21/02/2023 

1.  Ώρα 16:00 BAZAAR με παιχνίδια από 
δεύτερο  χέρι στην κεντρική Πλατεία 
Ληξουρίου. 
2.  Ώρα 17:00 Καρναβαλικά Άσματα από την 
Παιδική Χορωδία του Δήμου Ληξουρίου και 
τους Κανταδόρους της Πόλης  μας , στην 
κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 

1 350,00 350,00 

4 
ΠΕΜΠΤΗ 

23/02/2023 

Ώρα 15:30  Παιχνίδια με τον Βαγγέλη 
Ζαρκάδα, στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

1 250,00 250,00 

5 
Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ 
27/02/2023 

 Ώρα 11:00  Κούλουμα στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου, με χορευτικά από τη 
«Χωροπούλα».  

1 300,00 300,00 

   

Σύνολο: 1.650,00 

Φ. Π. Α. (24 %): 396,00 

Συνολική Δαπάνη: 2.046,00 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα , στις τρέχουσες τιμές της 

αγοράς, σε αντίστοιχες υπηρεσίες . 

ΛΗΞΟΥΡΙ 6/2//2023 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA          Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
 

 

 

 

EΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α)ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα  μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης (ηχητική-μικροφωνική-μουσική-Φωτιστική), των 

Καρναβαλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου 2023, κατόπιν της λήψης της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ, και  της απόφασης περί εξειδίκευσης πιστώσεων.  Συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει την εγκατάσταση, λειτουργία και απεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ηχητική-μικροφωνική και 

μουσική κάλυψη των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου του Αυτοτελούς Γραφείου  

Παιδείας ,Πολιτισμού,Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Ληξουρίου 2023,.   πρέπει να γίνει από επιχείρηση που έχει βαθιά 

εμπειρία, επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό, σοβαρότητα και αφοσίωση στο αντικείμενο. 

Β)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εδώ αναφέρονται ο εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηχητικών, μικροφωνικών και μουσικών υλικών – εγκαταστάσεων, 

που απαιτούνται για την κάλυψη, των ως άνω αναφερθέντων εκδηλώσεων κατόπιν της λήψης της υπ. αριθ 76/2019 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ και την απόφαση περί εξειδίκευσης πιστώσεων. Αυτά έχουν ως εξής: 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  

έργου 
Αναγκαίος εξοπλισμός 

CPV 

1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

11/02/2023 
 

1.Ώρα 11:00 
Ποδηλατοδρομία με 
αφετηρία το ενυδρείο 
Ληξουρίου και τερματισμό 
το Άγαλμα του 
Λασκαράτου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ώρα 17:30.  Προβολή 
ταινίας στο Αμφιθέατρο 
του Πετρίτσειου 
Γυμνάσιου Ληξουρίου. 
 
 
 

1.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της  
Ποδηλατοδρομίας   : 

• 4 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  800w έκαστο 

• 1 ενισχυτή ήχου ισχύος ≥  4000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 12 input, 
4 aux, effe compressor  

• 2 ασύρματα  μικρόφωνα με βάσεις 

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 

2.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της  
Προβολής   : 

• 2 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  800w έκαστο 

• 1 ενισχυτής ήχου ισχύος ≥  2000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 12 input, 
4 aux, effe compressor  

• 1 ασύρματο  μικρόφωνο με βάσεις 

• 1 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 

2.2 Εξοπλισμός προβολής-εικόνας : 

• 1 φορητός υπολογιστής 

• 1 πανί προβολής διαστάσεων ≥ 4Χ2,5m 
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• 1 βιντεοπροβολέας  ≥ 2.200 lum 

• 1 di box 
Πτυσσόμενο τραπεζάκι μεταβλητού ύψους, για την 
έδραση του βιντεοπροβολέα 

2 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

12/02/2023 
 

1.  Ώρα 11:30 Τελετή 
Έναρξης Καρναβαλιού 
στην κεντρική Πλατεία 
Ληξουρίου. 
2.  Ώρα 12:30 Χορευτικά 
Συγκροτήματα θα 
χορέψουν  «Ευρωπαικούς 
– Παραδοσιακούς –
Κεφαλλονίτικους χορούς - 
Καντρίλιες και Γαιτανάκι», 
στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

1.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της 
κεντρικής πλατείας Ληξουρίου     : 

• 6 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  1200w έκαστο 

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος ≥  10000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 12 input, 
4 aux, effe compressor  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάσεις 

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 

 

3 
ΠΕΜΠΤΗ  

16/02/2023 

Ώρα 17:00  Τσικνοπέμπτη 
με γλετζέδικα άσματα από 
το συγκρότημα του 
Σπύρου Μπουρλή  στην 
κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της κεντρικής 
πλατείας Ληξουρίου     : 

• 6 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  1200w έκαστο 

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος ≥  10000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 16 input, 
4 aux, effe compressor  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάσεις 

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
Ηχητικός – μικροφωνικός - φωτιστικός εξοπλισμός 
συναυλίας  : 
Ό,τι προβλέπει το technical rider του συγκροτήματος 

 

4 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

18/02/2023 

Ώρα 18:00  σκετσάκι με 
καρναβαλικά τραγούδια 
από τον  « ΥΠΕΡΙΩΝΑ», 
στο Αμφιθέατρο του 
Πετρίτσειου Γυμνάσιου 
Ληξουρίου. 

Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός    : 

• 4 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  800w έκαστο 

• 1 ενισχυτής ήχου ισχύος ≥  4000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 12 input, 
4 aux, effe compressor  

• 1 ασύρματο μικρόφωνο με βάση 

• 4 ασύρματα συστήματα (πομπός-δέκτης ) 
«χειλόφωνα»  

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 

 

5 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

19/02/2023 

1.Ώρα 12:00  Το παιδικό 
Καρναβάλι ξαναχτυπά 
 
 
2.Μετά το τέλος της 
Παρέλασης χορευτικά από 
την Σχολή χορού της Σάβω 
Λιβιεράτου - Γαιτανάκι και 
Καντρίλιες από τα 
Δημοτικά σχολεία της 
Πόλης μας στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου.  
 
 
 
 

1.1   Ηχητική κάλυψη στη διαδρομή της παραλιακής 
λεωφόρου από «Λιμεναρχείο» έως «Δημοτικό 
Θέατρο», με πύργους ήχου. 
1.2.1  2 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει:       

• 1 ενισχυτή ήχου συνολικής ισχύος ≥ 
2000watt. 

• 2 ηχεία χαμηλών συχνοτήτων ανάλογης 
ισχύος με τους ενισχυτές, και τους 
αντίστοιχους δορυφόρους τους 
(μεσοϋψηλών συχνοτήτων). 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα.   
1.2.2  8 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει: 

• 1 ενισχυτή ήχου ισχύος  ≥ 4000watt 

• 2 ηχεία δορυφόροι ανάλογης ισχύος με 
τους ενισχυτές. 

• 1 ηχείο ισχύος ≥ 1200watt χαμηλών 
συχνοτήτων 

 



3.Στη συνέχεια η Παρέα « 
ΧΑΝΑ ΖΟΟ» θα προσφέρει 
Μοναδικό θέαμα στους 
μικρούς μας φίλους . 
 
 
4.Ώρα 19:00  Συναυλία 
στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου, με τους « ΕΞΩ 
ΦΡΕΝΩΝ και τον ΣΤΕΛΙΟ 
ΜΑΓΑΛΙΟ» 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 crossover 
1.2.3  Κέντρο ελέγχου και συντονισμού (μπροστά 
από την κεντρική πλατεία): 

• 1 κονσόλα ήχου με τουλάχιστον 16 input, 4 
aux, 2 effe 

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση, για τις 
εκφωνήσεις 

• 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία ισχύος ≥ 800watt 
έκαστο ως μόνιτορ του dj  

• 3 cd player επαγγελματικά 

• 1 μείκτης ήχου επαγγελματικός, για το dj 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
1.3  Ηχητική κάλυψη της κεντρικής πλατείας 
Ληξουρίου      
       με σύστημα ήχου  
1.3.1  2 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει:       

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος  ≥ 15000watt 

• 3 ηχεία δορυφόροι ισχύος ≥ 1600watt 

• 2 ηχεία ισχύος ≥  2400watt έκαστο, 
χαμηλών συχνοτήτων 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 crossover συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 κονσόλα ήχου με τουλάχιστον 32 input, 
10 aux, 4 effe  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση, για τις 
εκφωνήσεις 

• 4 ασύρματα χειλόφωνα  

• 2 cd player  

• 1 μείκτης ήχου επαγγελματικός, για το dj 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 
 
2.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός συναυλίας: 

Ό,τι προβλέπει το technical rider του 
συγκροτήματος. 
 

2.2  Εξοπλισμός φωτισμού πλατείας:  

• 2 αναρτόμενα πόδια  ύψους ≥  6 μέτρων 

• 9 μέτρα τράσσα αλουμινίου 

•  προβολείς τύπου LED PAR με διάφορα 
χρώματα  

• 2 προβολείς πυρακτώσεως ≥ 1000watt  
έκαστος     

• 4 dimmer τουλάχιστον 6 καναλιών 

• 1 κονσόλα φωτισμού 

• 12 κεφαλές led ποικίλων χρωματισμών με 
κονσόλα 

• 1 προβολέα τύπου strobo 

• 1 προβολέα ακτίνας τύπου laser 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 
 

6 
ΤΡΙΤΗ 

21/02/2023 

1.  Ώρα 16:00 BAZAAR με 
παιχνίδια από δεύτερο  
χέρι στην κεντρική 
Πλατεία Ληξουρίου. 
 
2.  Ώρα 17:00 
Καρναβαλικά Άσματα από 
την Παιδική Χορωδία του 
Δήμου Ληξουρίου και 
τους Κανταδόρους της 
Πόλης  μας , στην 

1.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της 
κεντρικής πλατείας Ληξουρίου     : 

• 6 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  800w έκαστο 

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος ≥  10000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 16 input, 
4 aux, effe compressor  

• 1 ασύρματο μικρόφωνο με βάση 

• 8 πυκνωτικά μικρόφωνα για χορωδία 

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 1.2 Εξοπλισμός φωτισμού της κεντρικής πλατείας 
Ληξουρίου     :  

 



κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

• 2 αναρτόμενα πόδια  ύψους  ≥  6 μέτρων 

• 4 προβολείς πυρακτώσεως ≥ 1000watt  
έκαστος 

• 1 dimmer τουλάχιστον 6 καναλιών 

• 1 κονσόλα φωτισμού 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 

7 
ΠΕΜΠΤΗ 

23/02/2023 

Ώρα 15:30  Παιχνίδια με 
τον Βαγγέλη Ζαρκάδα, 
στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της κεντρικής 
πλατείας Ληξουρίου     : 

• 6 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  800w έκαστο 

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος ≥  10000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 12 input, 
4 aux, effe compressor  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάσεις 

• 2 cd player 
Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 

 

8 
ΠΕΜΠΤΗ 

23/02/2023 

 Ώρα 22:00. Λαική βραδιά 
με τον Στέλιο Διονυσίου, 
στο ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΑΝ 
SEA» στην Κουνόπετρα. 

 
 Ηχητικός – μικροφωνικός - φωτιστικός εξοπλισμός 
συναυλίας στο IONIAN SEA : 

Ό,τι προβλέπει το technical rider του 
συγκροτήματος 

51313000-9 

9 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24/02/2023 

1.Ώρα 18:00  Θεατρική 
Ληξουριώτικη Μπουρλέτα 
από τον Π.Σ. «Ανδρέα 
Λασκαράτο» στην 
κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου 
 
 
2. Ώρα 19:00 Καντρίλιες 
από την χορευτική ομάδα 
του Δήμου μας στην 
κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου.  
 
3.Ώρα 19:40  Συναυλία 
στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου, με τους « 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ» 

1.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός της 
κεντρικής πλατείας Ληξουρίου     : 

• 6 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  1200w έκαστο 

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος ≥  10000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 16 input, 
4 aux, effe compressor  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάσεις 

• 4 ασύρματα συστήματα (πομπός-δέκτης ) 
«χειλόφωνα»  

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 

1.2 Ηχητικός – μικροφωνικός - φωτιστικός 
εξοπλισμός συναυλίας  : 
Ό,τι προβλέπει το technical rider του συγκροτήματος 
 
1.3 Εξοπλισμός φωτισμού της κεντρικής πλατείας 
Ληξουρίου     :  

• 2 αναρτόμενα πόδια  ύψους  ≥  6 μέτρων 

• 4 προβολείς πυρακτώσεως ≥ 1000watt  
έκαστος 

• 1 dimmer τουλάχιστον 6 καναλιών 

• 1 κονσόλα φωτισμού 

• 4 κεφαλές led ποικίλων χρωματισμών με 
κονσόλα χειρισμού 

Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 

 
 
 
 
 
 
 
51313000-9 

10 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

25/02/2023 

1.Ώρα 12:00 Αποκριάτικη  
τόμπολα, στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ώρα 20:00. Μεγάλη 
νυχτερινή καρναβαλική 
παρέλαση στην πόλη του 

1. Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός : 

• 6 ηχεία δορυφόροι με τις βάσεις τους, 
ισχύος ≥  800w έκαστο 

• 1 ενισχυτής ήχου ισχύος ≥  10000watt 

• 1 κονσόλα ήχου, με τουλάχιστον 16 input, 
4 aux, 2 effe.  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση 

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
2.1   Ηχητική κάλυψη στη διαδρομή «γέφυρα, παλιό     
      δημαρχείο, λεωφόρος, λιμεναρχείο» με κόρνες. 

• 20 κόρνες ισχύος  ≥ 30watt έκαστη, 
τοποθετημένες σε υπάρχουσες υποδομές, 
με σωστό ύψος και εστίαση. 

51313000-9 



Ληξουρίου, με αφετηρία 
το Γυμνάσιο Ληξουρίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Με το τέλος της 
παρέλασης «CARNIVAL 
AMNESIA» στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου,. 

• 1 ενισχυτής 100V συνολικής ισχύος ≥ 
2000watt. 

2.2   Ηχητική κάλυψη στη διαδρομή «γέφυρα, παλιό     
      Δημαρχείο, βρύση» και στη διαδρομή 

«παραλιακή λεωφόρος από λιμεναρχείο έως 
δημοτικό θέατρο» με πύργους ήχου. 

2.2.1  10 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει:       

• 1 ενισχυτή ήχου συνολικής ισχύος ≥ 
2000watt. 

• 2 ηχεία χαμηλών συχνοτήτων ανάλογης 
ισχύος με τους ενισχυτές, και τους 
αντίστοιχους δορυφόρους τους 
(μεσοϋψηλών συχνοτήτων). 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα.   
2.2.2  4 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει: 

• 1 ενισχυτή ήχου ισχύος ≥  4000watt 

• 2 ηχεία δορυφόροι ανάλογης ισχύος με 
τους ενισχυτές. 

• 1 ηχείο ισχύος ≥ 1200watt χαμηλών 
συχνοτήτων 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 crossover 
2.2.3  Κέντρο ελέγχου και συντονισμού (στο παλιό     
       δημαρχείο): 

• 1 κονσόλα ήχου με τουλάχιστον 16 input, 4 
aux, 2 effe 

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση, για τις 
εκφωνήσεις 

• 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία ισχύος ≥  
800watt έκαστο, ως μόνιτορ του dj  

• 3 cd player επαγγελματικά 

• 1 μείκτης ήχου επαγγελματικός, για το dj 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
2.2.4  Ηχητική κάλυψη της κεντρικής πλατείας 
Ληξουρίου  με σύστημα ήχου P.A 3 WAY (line array).     
2.2.4.1 2 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει:       

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος ≥ 15000watt 

• 3 ηχεία δορυφόροι τύπου line array ισχύος 
≥ 1600watt. 

• 2 ηχεία ισχύος ≥ 2400watt έκαστο, 
χαμηλών συχνοτήτων 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 crossover συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 κονσόλα ήχου με τουλάχιστον 16 input, 4 
aux, 4 effe 

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση, για τις 
εκφωνήσεις 

• 2 ασύρματα χειλόφωνα  

• 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία ισχύος ≥ 800watt 
έκαστο ως μόνιτορ του dj 

• 2 cd player επαγγελματικά 

• 1 μείκτης ήχου επαγγελματικός, για το dj 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 
 
3.3  Εξοπλισμός φωτισμού πλατείας:  

• 2 αναρτόμενα πόδια  ύψους ≥  6 μέτρων 

• 9 μέτρα τράσσα αλουμινίου 

• 2 προβολείς πυρακτώσεως ≥ 1000watt  
έκαστος 

• 4 dimmer τουλάχιστον 6 καναλιών 

• 1 κονσόλα φωτισμού 

• 12 κεφαλές led ποικίλων χρωματισμών με 
κονσόλα 



• 1 προβολέα τύπου strobe 

• 1 προβολέα ακτίνας τύπου laser 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 

11 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

26/02/2023 
 

 

1.1   Ηχητική κάλυψη στη διαδρομή «γέφυρα, παλιό     
      δημαρχείο, λεωφόρος, λιμεναρχείο», με κόρνες. 

• 20 κόρνες ισχύος ≥  30watt έκαστη, 
τοποθετημένες σε υπάρχουσες υποδομές, 
με σωστό ύψος και εστίαση. 

• 1 ενισχυτής 100V συνολικής ισχύος ≥  
2000watt. 
 

1.2   Ηχητική κάλυψη στη διαδρομή της παραλιακής 
λεωφόρου από «Λιμεναρχείο» έως «Δημοτικό 
Θέατρο», με πύργους ήχου. 
1.2.1  12 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει:       

• 1 ενισχυτή ήχου συνολικής ισχύος ≥ 
2000watt. 

• 2 ηχεία χαμηλών συχνοτήτων ανάλογης 
ισχύος με τους ενισχυτές, και τους 
αντίστοιχους δορυφόρους τους 
(μεσοϋψηλών συχνοτήτων). 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα.   
1.2.2  4 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει: 

• 1 ενισχυτή ήχου ισχύος  ≥ 4000watt 

• 2 ηχεία δορυφόροι ανάλογης ισχύος με 
τους ενισχυτές. 

• 1 ηχείο ισχύος ≥ 1200watt χαμηλών 
συχνοτήτων 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 crossover 
1.2.3  Κέντρο ελέγχου και συντονισμού (μπροστά 
από την κεντρική πλατεία): 

• 1 κονσόλα ήχου με τουλάχιστον 16 input, 4 
aux, 2 effe 

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση, για τις 
εκφωνήσεις 

• 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία ισχύος ≥ 800watt 
έκαστο ως μόνιτορ του dj  

• 3 cd player επαγγελματικά 

• 1 μείκτης ήχου επαγγελματικός, για το dj 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
1.3  Ηχητική κάλυψη της κεντρικής πλατείας 
Ληξουρίου      
       με σύστημα ήχου P.A 3 WAY (line array). 
1.3.1  2 πύργοι ήχου που ο καθένας θα 
περιλαμβάνει:       

• 2 ενισχυτές ήχου ισχύος  ≥ 15000watt 

• 3 ηχεία δορυφόροι τύπου line array ισχύος 
≥ 1600watt 

• 2 ηχεία ισχύος ≥  2400watt έκαστο, 
χαμηλών συχνοτήτων 

• 1 controller συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 crossover συμβατό με τα προηγούμενα 

• 1 κονσόλα ήχου με τουλάχιστον 16 input, 4 
aux, 2 effe  

• 2 ασύρματα μικρόφωνα με βάση, για τις 
εκφωνήσεις 

• 2 ασύρματα χειλόφωνα  

• 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία ισχύος ≥ 800watt 
έκαστο ως μόνιτορ του dj 

• 2 cd player επαγγελματικά 

• 1 μείκτης ήχου επαγγελματικός, για το dj 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 

51313000-9 



 
2.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός συναυλίας: 

Ό,τι προβλέπει το technical rider του 
συγκροτήματος. 

2.2  Εξοπλισμός φωτισμού πλατείας:  

• 2 αναρτόμενα πόδια  ύψους ≥  6 μέτρων 

• 9 μέτρα τράσσα αλουμινίου 

•  προβολείς τύπου LED PAR με διάφορα 
χρώματα  

• 2 προβολείς πυρακτώσεως ≥ 1000watt  
έκαστος     

• 4 dimmer τουλάχιστον 6 καναλιών 

• 1 κονσόλα φωτισμού 

• 12 κεφαλές led ποικίλων χρωματισμών με 
κονσόλα 

• 1 προβολέα τύπου strobo 

• 1 προβολέα ακτίνας τύπου laser 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας 
 
3.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός στο 
λιμάνι : 

• 2 ηχεία με τις βάσεις τους, ισχύος ≥ 500w 
έκαστο 

• 1 αυτοενισχυόμενη κονσόλα ήχου με 
τουλάχιστον 16 input, 4 aux, 2 effe, ισχύος 
≥1400watt  

• 1 ασύρματο μικρόφωνο με βάση 

• 1 cd player 
Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 
 
4.1 Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός συναυλίας: 

Ό,τι προβλέπει το technical rider της 
ορχήστρας. 

 

12 
Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ 

27/02/2023 

 Ώρα 11:00  Κούλουμα στην 
κεντρική πλατεία Ληξουρίου, 
με χορευτικά από τη 
«Χωροπούλα».  

Ηχητικός – μικροφωνικός εξοπλισμός: 

• 4 ηχεία με τις βάσεις τους, ισχύος ≥ 500w 
έκαστο 

• 1 αυτοενισχυόμενη κονσόλα ήχου με 
τουλάχιστον 16 input, 4 aux, 2 effe, ισχύος 
≥1400watt  

• 1 ασύρματο μικρόφωνο με βάση 

• 2 cd player 

• Τα απαραίτητα καλώδια συνδεσμολογίας. 

51313000-9 
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Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των 

καρναβαλικών 
εκδηλώσεων 

Κεντρική πλατεία Ληξουρίου.  
Από 16 Φεβ  έως  και 27 Φεβ  
2023. Εγκατάσταση  - 
Μίσθωση και αποξήλωσης  
εξέδρας για τις εκδηλώσεις 
που θα διεξαχθούν στο χώρο 
της πλατείας. Διαστάσεις: 
πρόσοψη 8μ. και βάθος 8μ. 
Το ύψος θα είναι από 1 έως 
1,2μ. Θα αποτελείτε από 
τμήματα μεμονωμένα 2Χ1μ., 
ομοιογενή, πιστοποιημένα, με 
ελάχιστο όριο αντοχής 1500kg 
ανά τμήμα. Η τελική σύνθεση 
θα είναι ασφαλής, με 
προβλεπόμενα στοιχεία 
σύνδεσης, χωρίς αρμούς ή 
υψομετρικές 
ανομοιομορφίες. Επίσης, 
τουλάχιστον σε όλο το μήκος 
της πλάτης, θα υπάρχουν 
κιγκλιδώματα προστασίας, 

Διαστάσεις: πρόσοψη 8μ. και βάθος 8μ. Το ύψος θα 
είναι από 1 έως 1,2μ. Θα αποτελείτε από τμήματα 
μεμονωμένα 2Χ1μ., ομοιογενή, πιστοποιημένα, με 
ελάχιστο όριο αντοχής 1500kg ανά τμήμα. Η τελική 
σύνθεση θα είναι ασφαλής, με προβλεπόμενα 
στοιχεία σύνδεσης, χωρίς αρμούς ή υψομετρικές 
ανομοιομορφίες. Επίσης, τουλάχιστον σε όλο το 
μήκος της πλάτης, θα υπάρχουν κιγκλιδώματα 
προστασίας, συμβατά με τον τύπο της εξέδρας. 
Τέλος, σε πλάγια θέση θα τοποθετηθεί σκάλα,  
συμβατή και ανάλογη του ύψους της εξέδρας. 

51313000-9 



συμβατά με τον τύπο της 
εξέδρας. Τέλος, σε πλάγια 
θέση θα τοποθετηθεί σκάλα,  
συμβατή και ανάλογη του 
ύψους της εξέδρας. 

14 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των 

καρναβαλικών 
εκδηλώσεων 

Παραγωγή ηχητικών 
μηνυμάτων για την  
ανακοίνωσή τους, προς 
ενημέρωση του κοινού.  
Δημιουργία ενημερωτικών 
μηνυμάτων με φωνητικά, 
μουσική ανάλογη του 
θέματος, και την αναγκαία 
επεξεργασία τους ώστε να 
παίξουν σε κινητό σύστημα 
ενισχυτή με κόρνες. 

Δημιουργία ενημερωτικών μηνυμάτων με φωνητικά, 
μουσική ανάλογη του θέματος, και την αναγκαία 
επεξεργασία τους ώστε να παίξουν σε κινητό 
σύστημα ενισχυτή με κόρνες. 
 
 

51313000-9 
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Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των 

καρναβαλικών 
εκδηλώσεων 

Από το Ποτάμι έως και το 
Λιμεναρχείο   
Από 12 Φεβ  έως  και 26 Φεβ 
2023. Εγκατάσταση  - 
Μίσθωση και αποξήλωση  
ηχητικών μηχ/των (κόρνες) 

Κόρνες τοποθετημένες κατά το μήκος  της  πορείας 
των παρελάσεων δηλ.  από  το Ποτάμι  μέχρι και το 
παλαιό Δημοτικό Σχολείο - Λιμεναρχείο     με κέντρο 
ήχου το Παλαιό Δημαρχείο στο οποίο θα 
εγκατασταθούν  τα ανάλογα μηχ/τα για την 
μεταφορά του σήματος τους (ενισχυτές – cd )  θα 
παίζουν μουσική ανάλογη του θέματος καθημερινά 
κατά τις πρωινές (10:00-12:00) και απογευματινές 
(16:00-18:00) ώρες . 

51313000-9 

 

 

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 6/2/2023 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
 

 

 

 

EΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
 Νομός Κεφαλληνίας                                                                 
 Δήμος Ληξουρίου     
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com    
       

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΗΧΗΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΗ-
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  2023 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
εκδήλωσης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
(€) 

Δαπάνη  
(€) 

2 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

12/02/2023 
 

1.  Ώρα 11:30 Τελετή Έναρξης 
Καρναβαλιού στην κεντρική Πλατεία 
Ληξουρίου. 
2.  Ώρα 12:30 Χορευτικά 
Συγκροτήματα θα χορέψουν  
«Ευρωπαικούς – Παραδοσιακούς –
Κεφαλλονίτικους χορούς - Καντρίλιες 
και Γαιτανάκι», στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

1   

3 
ΠΕΜΠΤΗ  

16/02/2023 

Ώρα 17:00  Τσικνοπέμπτη με 
γλετζέδικα άσματα από το 
συγκρότημα του Σπύρου Μπουρλή  
στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 

1   

3 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

19/02/2023 

5. Ώρα 12:00  Το παιδικό Καρναβάλι 
ξαναχτυπά 

6. Μετά το τέλος της Παρέλασης 
χορευτικά από την Σχολή χορού της 
Σάβω Λιβιεράτου - Γαιτανάκι και 
Καντρίλιες από τα Δημοτικά σχολεία 
της Πόλης μας στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου.  

7. Στη συνέχεια η Παρέα « ΧΑΝΑ ΖΟΟ» 
θα προσφέρει Μοναδικό θέαμα 
στους μικρούς μας φίλους . 

8. Ώρα 19:00  Συναυλία στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου, με τους « ΕΞΩ 
ΦΡΕΝΩΝ και τον ΣΤΕΛΙΟ ΜΑΓΑΛΙΟ» 

1   

4 
ΠΕΜΠΤΗ 

23/02/2023 

 Ώρα 22:00. Λαική βραδιά με τον 
Στέλιο Διονυσίου, στο ξενοδοχείο 
«ΙΟΝΙΑΝ SEA» στην Κουνόπετρα. 

1   

5 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24/02/2023 

 

1.Ώρα 18:00  Θεατρική Ληξουριώτικη 
Μπουρλέτα από τον Π.Σ. «Ανδρέα 
Λασκαράτο» στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου 

1   
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2. Ώρα 19:00 Καντρίλιες από την 
χορευτική ομάδα του Δήμου μας στην 
κεντρική πλατεία Ληξουρίου.  
3.Ώρα 19:40  Συναυλία στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου, με τους « 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ» 

6 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

25/02/2023 

 
 1.Ώρα 12:00 Αποκριάτικη  τόμπολα, 
στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 
2.Ώρα 20:00. Μεγάλη νυχτερινή 
καρναβαλική παρέλαση στην πόλη του 
Ληξουρίου, με αφετηρία το Γυμνάσιο 
Ληξουρίου. 
3.Με το τέλος της παρέλασης 
«CARNIVAL AMNESIA» στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου,. 

1   

7 
ΚΥΡΙΑΚΗ  

26/02/2023 
 

4. Ώρα 15:00. Μεγάλη καρναβαλική 
παρέλαση στην πόλη του 
Ληξουρίου.με αφετηρία το 
Λιμεναρχείο  

5. Μετά το τέλος της Παρέλασης. 
Συναυλία με τους «CARMINIC ACID» 
στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 

6. Μετά το τέλος της Συναυλίας. 
Κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου 
στο λιμάνι πίσω από το Άγαλμα του 
Λασκαράτου. 

1   

8 
Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων 

Κεντρική πλατεία Ληξουρίου.  
Από 16 Φεβ  έως  και 27 Φεβ  2023. 
Εγκατάσταση  - Μίσθωση και 
αποξήλωσης  εξέδρας για τις 
εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο 
χώρο της πλατείας. Διαστάσεις: 
πρόσοψη 8μ. και βάθος 8μ. Το ύψος 
θα είναι από 1 έως 1,2μ. Θα 
αποτελείτε από τμήματα μεμονωμένα 
2Χ1μ., ομοιογενή, πιστοποιημένα, με 
ελάχιστο όριο αντοχής 1500kg ανά 
τμήμα. Η τελική σύνθεση θα είναι 
ασφαλής, με προβλεπόμενα στοιχεία 
σύνδεσης, χωρίς αρμούς ή 
υψομετρικές ανομοιομορφίες. Επίσης, 
τουλάχιστον σε όλο το μήκος της 
πλάτης, θα υπάρχουν κιγκλιδώματα 
προστασίας, συμβατά με τον τύπο της 
εξέδρας. Τέλος, σε πλάγια θέση θα 
τοποθετηθεί σκάλα,  συμβατή και 
ανάλογη του ύψους της εξέδρας. 

1   

9 
Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων 

Παραγωγή ηχητικών μηνυμάτων για 
την  ανακοίνωσή τους, προς 
ενημέρωση του κοινού.  
Δημιουργία ενημερωτικών μηνυμάτων 
με φωνητικά, μουσική ανάλογη του 
θέματος, και την αναγκαία 
επεξεργασία τους ώστε να παίξουν σε 
κινητό σύστημα ενισχυτή με κόρνες. 

1   



10 
Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων 

Από το Ποτάμι έως και το Λιμεναρχείο   
Από 12 Φεβ  έως  και 26 Φεβ 2023. 
Εγκατάσταση  - Μίσθωση και 
αποξήλωση  ηχητικών μηχ/των 
(κόρνες) 

1   

   Σύνολο:  

   Φ. Π. Α. (24 %):  

   Συνολική Δαπάνη:  

 

Ληξούρι   ____/_____/2023 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
εκδήλωσης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
(€) 

Δαπάνη  
(€) 

1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

11/02/2023 
 

3. Ώρα 11:00 Ποδηλατοδρομία με αφετηρία 
το ενυδρείο Ληξουρίου και τερματισμό 
το Άγαλμα του Λασκαράτου. 

4. Ώρα 17:30.  Προβολή ταινίας στο 
Αμφιθέατρο του Πετρίτσειου Γυμνάσιου 
Ληξουρίου. 

1   

2 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

18/02/2023 

Ώρα 18:00  σκετσάκι με καρναβαλικά 
τραγούδια από τον  « ΥΠΕΡΙΩΝΑ», στο 
Αμφιθέατρο του Πετρίτσειου Γυμνάσιου 
Ληξουρίου. 

1   

3 
ΤΡΙΤΗ 

21/02/2023 

1.  Ώρα 16:00 BAZAAR με παιχνίδια από 
δεύτερο  χέρι στην κεντρική Πλατεία 
Ληξουρίου. 
2.  Ώρα 17:00 Καρναβαλικά Άσματα από την 
Παιδική Χορωδία του Δήμου Ληξουρίου και 
τους Κανταδόρους της Πόλης  μας , στην 
κεντρική πλατεία Ληξουρίου. 

1   

4 
ΠΕΜΠΤΗ 

23/02/2023 

Ώρα 15:30  Παιχνίδια με τον Βαγγέλη 
Ζαρκάδα, στην κεντρική πλατεία 
Ληξουρίου. 

1   

5 
Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ 
27/02/2023 

 Ώρα 11:00  Κούλουμα στην κεντρική 
πλατεία Ληξουρίου, με χορευτικά από τη 
«Χωροπούλα».  

1   

   

Σύνολο:  

Φ. Π. Α. (24 %):  

Συνολική Δαπάνη:  

 

 

Ληξούρι   ____/_____/2023 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
 Νομός Κεφαλληνίας                                                                 
 Δήμος Ληξουρίου     
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com    
       

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΗΧΗΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΗ-
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  2023 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο-Αντικείμενο Σύμβασης  

                 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η   παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης (ηχητική-μικροφωνική-μουσική-φωτιστική), των 

καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου 2023, κατόπιν της λήψης της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ, και  της απόφασης περί εξειδίκευσης πιστώσεων.  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση, λειτουργία και απεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ηχητική-μικροφωνική και μουσική κάλυψη των 

καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου  2023 του Αυτοτελούς Γραφείου  Παιδείας ,Πολιτισμού,Αθλητισμού και 

Τουρισμού του Δήμου Ληξουρίου.   

 ΑΡΘΡΟ 2ο-Προσωπικό του Αναδόχου 

Α)ο Ανάδοχος πρέπει  να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας, προσωπικό από έμπειρους τεχνίτες και βοηθούς 

τεχνιτών, καθώς και εργάτες και να αναθέσει τη διεύθυνση τους  σε ειδικευμένο συνεργάτη, σε περίπτωση που δεν θα διευθύνει 

τις εργασίες ο ίδιος. Επίσης , είναι σε υποχρέωσή του, η ασφάλισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η τήρηση 

του Π.Δ. της 14.3.1934 (περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και των υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών  εργοστασίων, εργαστηρίων,κλπ,(ΦΕΚ Α 112/1934). 

Β)για κάθε πράξη, παράλειψη του προσωπικού του αναδόχου, από την οποία θα ήταν δυνατό να προκύψουν συνέπειες 

για την ποιότητα των εργασιών και των εγκαταστάσεων, ή συνέπειες σε βάρος του εργοδότη, υπεύθυνος έναντι του τελευταίου 

είναι ο ανάδοχος, 

Γ)ο εργοδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο θα συμβεί εξ’ αιτίας των εργασιών στον ανάδοχο, το 

προσωπικό του αναδόχου και σε κάθε τρίτο, καθώς και για κάθε είδους υλική ζημία προς τρίτους, 

Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης για κάποιο από τους παραπάνω λόγους, η αποζημίωση αυτή θα βαρύνει τον 

ανάδοχο και θα παρακρατείται από την αμοιβή του, αν δεν διευθετηθεί αλλιώς από τον ανάδοχο και τον παθόντα, 

ΑΡΘΡΟ 3ο-Πιστοποιητικά – δοκιμές 

 α)ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο, την προσκόμιση πιστοποιητικών δοκιμής αναγνωρισμένων εργαστηρίων 

των  μηχανημάτων με τα  οποία θα δουλέψει για την διαπίστωση της  ταυτότητας των τεχνικών στοιχείων, προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του αναδόχου 

 β)όλα τα μηχανήματα ήχου και φωτός που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία πρέπει να είναι εργοστασιακής προέλευσης , 

επώνυμα και καταξιωμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποκλεισμένων των ιδιοκατασκευών 

 γ)μετά την περαίωση των εργασιών εγκατάστασης, το σύνολο των υλικών μπαίνει σε λειτουργία δοκιμαστικά, για την 

διαπίστωση κατ’ αρχήν της καλής και αποδοτικής λειτουργίας τους. 

 δ)όλες οι δαπάνες για τις παραπάνω δοκιμές βαρύνουν τον ανάδοχο, 

 ε)η εκτέλεση των δοκιμών αυτών δεν δίνει το δικαίωμα στον ανάδοχο να ζητήσει αύξηση του χρόνου περαίωσης των εργασιών 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο-Εγγύηση 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και να αποκαθιστά τυχούσες βλάβες, κλοπές ή ολική καταστροφή των μηχανημάτων, 

από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους  

ΑΡΘΡΟ 5ο-Μέτρα Ασφαλείας 

 α)οι δαπάνες που απαιτούνται για την τήρηση της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσης, και καθ’ όλον το διάστημα της παροχής 

της υπηρεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο, 

 β)ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση, στον εργοδότη, όλες τις διαταγές και εντολές των 

διαφόρων Αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και που αναφέρονται 

σε υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας,υγιεινής ,κ.λ.π. , 

 γ)ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 6ο-Καθαρισμός και αποκατάσταση σημείων 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη, μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου και αφού 

αφαιρέσει κάθε δική του εγκατάσταση και υλικό, να παραδώσει καθαρούς όλους τους χώρους που χρησιμοποίησε. Επίσης να 

αποκαταστήσει όποιες αλλαγές ή φθορές έγιναν, κατά τη διάρκεια του έργου με υπαιτιότητά του. 

ΑΡΘΡΟ 7ο –Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και εάν για την πρόβλεψη 

και αποτροπή της επέλευσης, του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκες η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα 

ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις 

για τις οποίες ο ανάδοχος ή η επιχείρηση είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 

ασθένεια του προσωπικού του εργολάβου ή της επιχείρησης, κ.α. Στην περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο 

«εργολάβος» οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την επιχείρηση και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το 

άλλο μέρος, για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ  6/2/2023 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
 
 
 
 
EΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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