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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης στους εκάστοτε χώρους των
εκδηλώσεων, στις διάφορες Εθνικές και Τοπικές Επετείους και Επετειακές Ημέρες Μνήμης, του
έτους 2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, για την κάλυψη των αναγκών της στους εκάστοτε
χώρους των εκδηλώσεων Εορτασμού ή Μνήμης, προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής
εγκαταστάσεις (όπου χρήζει απαραίτητη), μέχρι του συνολικού ποσού των 8.459,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.), για την οποία αναζητεί οικονομικές προσφορές. Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ηχητικής και
φωτιστικής κάλυψης αναφέρονται αναλυτικά ανά εκδήλωση στο συνημμένο έντυπο Τεχνικές Προδιαγραφές
(Παράρτημα 1) που σας επισυνάπτουμε.
Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας για αυτή την υπηρεσία,
συμπληρώσετε τα συνημμένα έντυπα, α. Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 2) και β. Τεχνικών Προδιαγραφών
(Παράρτημα 1) της παρούσας πρόσκλησης που σας επισυνάπτουμε, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα Παραρτήματα 1 & 2 πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα και να τα
προσκομίσετε μαζί σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος), μέχρι την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 και για τυχόν
διευκρινίσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα
κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:
1. Έγγραφη οικονομική προσφορά σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου,
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος).
γ. Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Επάγγελμα, Α.Φ.Μ.-ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία θα φέρει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, (άρθρο 3 του Ν.4250/2014), χωρίς θεώρηση του γνήσιου
της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
α) Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
β) Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016).
γ) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
δ) Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ε) Ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
στ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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ζ) Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1, τις οποίες αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
η) Ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα πρόσκληση εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
όπως προβλέπει η κείμενη Εργατική Νομοθεσία.
θ) Ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.λ.π.) για την εκτέλεση της
υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.459,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%.
Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι
υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τιμή μονάδας σε ευρώ της κάθε υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο των υπηρεσιών. Η οικονομική προσφορά των
υποψηφίων θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων και θα εξασφαλίζει επακριβώς τα απαιτούμενα σε όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του τελικού αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη χαμηλότερη συνολική προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για όλο το έργο της παροχής
υπηρεσίας, προϋπολογισμού 8.459,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται τμηματικά στους διάφορους χώρους εκδηλώσεων κατά την ημερομηνία
έκαστης εκδήλωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου
(τηλ. 22713-50565, 22713-50555, 22713-50503). Για τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων που δεν είναι σταθερές θα
ειδοποιείται άμεσα ο ανάδοχος από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, μόλις οριστικοποιηθούν από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Σε περίπτωση που περιοριστούν ή ματαιωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κάποιες από τις υπηρεσίες
ηχητικής ή φωτιστικής κάλυψης των παρακάτω εκδηλώσεων, λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορονοϊού ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων ή καλυφθούν κάποιες υπηρεσίες για τις ανωτέρω
Ημέρες Εορτασμού ή Μνήμης από την 96 Α.Δ.Τ.Ε., κατόπιν του αιτήματός μας και της έγκρισής του από το
Υ.Π.Ε.Θ.Α., θα μειωθεί αναλόγως αντίστοιχα και η συμβατική αμοιβή του αναδόχου και ο ανάδοχος δεν δικαιούται
αποζημίωσης.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του αναδόχου είναι της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
συλλογής προσφορών.
Ο Μειοδότης θα ενημερωθεί εγγράφως από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου.
Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί έως 31-12-2023.
H παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή, που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του
άρθρου 221 του Ν.4412/16.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος ευθύνεται ρητά για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων του,
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Ευθύνεται δε, και για την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων & θεσμοθετημένων
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, σχετικά με τις καλωδιώσεις και τις πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς για τις
τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Π.Ε. Χίου ή και κάθε τρίτο, με τον
τρόπο που θα του υποδείξει το αρμόδιο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα υπηρεσιών, που συνιστά το
αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
Στο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης και αμοιβής προσωπικού,
που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται τμηματικά για την κάθε εκδήλωση, από τη Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικ. Διαχείρισης & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Β.Α, μετά την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των παραπάνω επιμερισμένων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Π.Ε.
Χίου/Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον «Ανάδοχο»
των απαιτούμενων από το Νόμο κατωτέρω δικαιολογητικών:
 Φορολογικό παραστατικό (ΤΔΑ )
 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία
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Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής εγκαταστάσεις, για τις ανάγκες της Π.Ε. Χίου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά το έτος 2023, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χίου, έτους 2023,
Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 2072.5161.0001 και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες
πενήντα εννέα ευρώ και μηδέν λεπτών (8.459,00 €), συμ/νου του Φ.Π.Α.
Η παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη διεύθυνση: www.pvaigaiou.gov.gr, μέσω της διαδρομής:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου

Παντελής Βρουλής

Κοινοποίηση:
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της διαδρομής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
- Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα 1)
- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 2)

Διανομή
μέσω
'ΙΡΙΔΑ
' με
UID: 63775a2beb32ff008d57984a στις
18/11/22 14:36

22PROC011631673
2022-11-18
Παράρτημα 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν είναι:
Α/Α
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ή ΜΝΗΜΗΣ
1
Κατάθεση στεφάνων
1. 25η Μαρτίου 1821
2. 28η Οκτωβρίου
3. 11η Νοεμβρίου – Ελευθέρια Χίου
4. Ημέρα Εορτασμού της Λήξης του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και των Αγώνων Αντίστασης κατά του
Ναζισμού και Φασισμού
5. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
Ηχητική Κάλυψη
του Πόντου
 2 Ηχεία με τις βάσεις τους
6.Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων (21/11/2023)
 3 μικρόφωνα με τις βάσεις τους
7. Ημέρα Εθνικής Αντίστασης (11/2023)
 1 πηγή Αναπαραγωγής Ήχου (κονσόλα
8.Ημέρα Εθνικής Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων
ήχου)
της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος
 Απαραίτητες καλωδιώσεις
9.Ημέρα
Μνήμης
Απολεσθέντων
Ναυτικών
Εμπορικού Ναυτικού Πολεμικής Περιόδου 19391945 στο Ναυτικό Μουσείο, (08ος ή 09ος/2023)
10.Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Σφαγών της
Χίου (εκτός πόλεως)
11.Ημέρα Παράδοσης της Χίου στην Ελλάδα από
την τουρκική στρατιωτική ηγεσία του νησιού, το
1912 στις Καρυές Χίου, (εκτός πόλεως)
(21/12/2023)
2
Ηχητική Κάλυψη
 10-12 Ηχεία με τις βάσεις τους (τα 4 εκ
των οποίων θα τοποθετηθούν στο κτίριο
του Δημαρχείου όπου θα γίνεται η
Παρέλαση
εκφώνηση της παρέλασης & τα
1.25η Μαρτίου 1821
υπόλοιπα κατά μήκος της οδού
2. 28η Οκτωβρίου
Δημοκρατίας)
3. 11η Νοεμβρίου(Ελευθέρια Χίου)
 3 μικρόφωνα με βάσεις τους
 1 πηγή Αναπαραγωγής Ήχου(κονσόλα
ήχου)
 Απαραίτητες καλωδιώσεις
3
Ηχητική Κάλυψη
 4 Ηχεία με τις βάσεις τους
 Κονσόλα Ήχου
Χορευτικές εκδηλώσεις
1. 11η Νοεμβρίου – Ελευθέρια Χίου
 3 Μικρόφωνα με τις βάσεις τους
 Απαραίτητες καλωδιώσεις μουσικών
οργάνων
 Απαραίτητα ηχεία τύπου μόνιτορ
4

1. Ημέρα Μνήμης Απολεσθέντων Ναυτικών
Εμπορικού Ναυτικού Πολεμικής Περιόδου 19391945 στο Ναυτικό Μουσείο, (08ος ή 9ος /2022)

Φωτιστική κάλυψη

 4 θεατρικοί προβολείς θερμού φωτισμού
 Απαραίτητοι τρίποδες ανύψωσης
 6 led par rgbw
 Κονσόλα φωτισμού
 Απαραίτητες καλωδιώσεις
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ηχητική κάλυψη όποιων από τις
παραπάνω εκδηλώσεις δεν πραγματοποιηθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορονοϊού ή άλλων καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή θα μειωθεί αντίστοιχα η συμβατική
αμοιβή του αναδόχου.
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Σε περίπτωση που η συνολική τιμή του συνόλου της παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τη συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Χίος, …………………. 2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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Παράρτημα 2
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..…………………………………………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….………………………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….…………………………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Η παρούσα οικονομική προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των
Εθνικών Εορτών & Επετείων Μνήμης της Π.Ε. Χίου, έτους 2023, ως ακολούθως:
Α/Α

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
Ή ΜΝΗΜΗΣ

1

25η Μαρτίου 1821
Κατάθεση στεφάνων

2

25η Μαρτίου 1821
Παρέλαση

3

28η Οκτωβρίου
Κατάθεση στεφάνων

4

28η Οκτωβρίου
Παρέλαση

5

11η Νοεμβρίου –
Ελευθέρια Χίου

Κατάθεση στεφάνων

6

11η Νοεμβρίου –
Ελευθέρια Χίου

7

11η Νοεμβρίου –
Ελευθέρια Χίου

8

Ημέρα Εορτασμού της
Λήξης του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου
και των Αγώνων
Αντίστασης κατά του
Ναζισμού και

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.
1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων

από τους μαθητές των σχολείων στο Ηρώων
Πεσόντων, (24/03/2023)
2. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
από τους επίσημους στο Ηρώων Πεσόντων,
2.
(25/03/2023)
1. Ηχητική Κάλυψη Κεντρικής Παρέλασης 1.
(25/03/2023)
1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
από τους μαθητές των σχολείων στο Ηρώων
Πεσόντων, (27/10/2023)
2. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
από τους επίσημους στο Ηρώων Πεσόντων,
(28/10/2023)
1. Ηχητική Κάλυψη Κεντρικής Παρέλασης
(28/10/2023)
1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
από τους μαθητές των σχολείων στο Ηρώων
Πεσόντων, (10/11/2023)
2. Ηχητική Κάλυψη για την επιμνημόσυνη δέηση,
κατόπιν της Λιτανείας, έναντι της Κεντρικής
πλατείας Χίου, (10/11/2023)
3. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
από τους επίσημους στο Ηρώων Πεσόντων,
(11/11/2023)
1. Ηχητική Κάλυψη Κεντρικής Παρέλασης
(11/11/2023)

1.

2.
1.
1.

2.

3.
1.

Παρέλαση
1. Ηχητική Κάλυψη Χορευτικών εκδηλώσεων
(11/11/2023)

1.

Χορευτικές εκδηλώσεις
1.Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων 1.
από τους επίσημους στο Ηρώων Πεσόντων
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Φασισμού

Κατάθεση στεφάνων
9

Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου,

1.Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων 1.
από τους επίσημους στο Ηρώων Πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων
10

11

12

13

1.Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
Ημέρα Ενόπλων
από τους επίσημους στο Ηρώων Πεσόντων,
Δυνάμεων(21/11/2023) (21/11/2023).
Κατάθεση στεφάνων
1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
Ημέρα Εθνικής
από τους επίσημους στο Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης(11/2023) Αντίστασης(έναντι Ξενοδοχείου Χανδρή)
Κατάθεση στεφάνων
Ημέρα Εθνικής
1.Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
Μνήμης Γενοκτονίας στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου
Ελλήνων της Μικράς Χαραλάμπους Βαρβασίου.
Ασίας από το
2. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
Τουρκικό κράτος
από τους επίσημους στο ανδριάντα του Ν.
Κατάθεση στεφάνων
Πλαστήρα (έναντι Χανδρή)
Ημέρα Μνήμης
1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
Απολεσθέντων
από τους επίσημους στο Μνημείο του αύλειου
Ναυτικών Εμπορικού χώρου στο Ναυτικό Μουσείο Χίου.
Ναυτικού Πολεμικής
2. Φωτιστική Κάλυψη
Περιόδου 1939-1945
στο Ναυτικό Μουσείο,
(08ος ή 09ος/2023)

1.

1.

1.

2.
1.

2.

Κατάθεση στεφάνων
14

15

Ημέρα Μνήμης των
1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων 1.
Θυμάτων των Σφαγών από τους επίσημους
της Χίου (εκτός
πόλεως)
1.
Ημέρα Παράδοσης της 1. Ηχητική Κάλυψη για την κατάθεση Στεφάνων
Χίου στην Ελλάδα
στην Αναθηματική Στήλη στις Καρυές
από την τουρκική
Χίου,(21/12/2023)
στρατιωτική ηγεσία
του νησιού, το 1912
στις Καρυές Χίου,
(εκτός πόλεως)
(21/12/2023)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
Χίος, …………………. 2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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