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Αριθμ. 1/2018  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ.  «Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού του  Δήμου  Λέσβου»  και αφορά 

τα έξοδα συνδιοργάνωσης με το Δήμο Λέσβο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του 

Αγίου Βαλεντίνου.  

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν τρεις ημέρες θα ξεκινήσουν  από την Δευτέρα 

12 Φεβρουαρίου και θα περατωθούν στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Την πρώτη μέρα 

12/2/2018 οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης με το 

διαγωνισμό ερωτικού τραγουδιού  και θα απαιτηθεί τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων: 

φωτισμός, back line, ηχητικά συστήματα , διάθεση απαιτούμενων ηχητικών 

συστημάτων, τεχνικών ηχοληπτών και φωτιστών, επιμελητή Stage για τις ανάγκες 

του διαγωνισμό ερωτικού τραγουδιού στον οποίο υπολογίζονται ότι θα συμμετέχουν  

περίπου 10 διαφορετικές ορχήστρες. 

Την δεύτερη μέρα 13/2/2018 οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στο Δημοτικό 

Θέατρο Μυτιλήνης με το διαγωνισμό ερωτικής επιστολής και ποίησης με ενδιάμεσα 

διαλείμματα αισθησιακών χορών και ζωντανή μουσική από τοπικά συγκροτήματα, θα 

απαιτηθεί  τεχνική κάλυψη : φωτισμός, ηχητικά συστήματα, διάθεση απαιτούμενων 

τεχνικών ηχοληπτών και φωτιστών, επιμελητή Stage. 

Την τρίτη ημέρα στις 14/2/2018  θα απαιτηθεί τεχνική  κάλυψη εκδηλώσεων 

στην Ερμού : για τις  εκδηλώσεις το πρωί και για  τις εκδηλώσεις κατά την περιφορά 

των οστών του Α. Βαλεντίνου το απόγευμα, όπως επίσης  γραμμές ήχου για τα 

τηλεοπτικά συνεργεία 

Επίσης  θα απαιτηθούν δαπάνες που αφορούν: α) τον  σχεδιασμός,  και την  

καλλιτεχνική  επιμέλεια διαφημιστικού υλικού: φυλλαδίων, αφισών, πλακετών κλπ  

και καθώς και την προώθηση και προβολή αυτών στα social media β) την παραγωγή 

τηλεοπτικού σποτ 30 sec και ραδιοφωνικού διαφημιστικού σποτ που θα προβληθούν 

σε τοπικά και πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμούς και τοπικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς γ) την προμήθεια πλακετών που θα δοθούν στους 

διακριθέντες και τους συμμετέχοντες  στους διαγωνισμούς δ) την προμήθεια 

διαφόρων ειδών όπως μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς , ιπτάμενα φαναράκια κλπ για 

στολισμούς και τα διάφορα happening ε) την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής και 

συγκεκριμένα του παραδοσιακού κεράσματος του γάμου των  «γεμάτων» και στ) την 

διανομή φυλλαδίων στη πόλη της Μυτιλήνης και στα κεφαλοχώρια του νησιού.  

 Η ανάθεση για τις εργασίες και τις προμήθειες  θα γίνουν με  απευθείας 

ανάθεση ενώ ο προϋπολογισμός  της όλης  εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 

7.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πόρους του 

Ν.Π.Δ.Δ.  Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού  Δήμου Λέσβου  

Η πληρωμή θα γίνει από τους Κ.Α. 00.6443.0005  του προϋπολογισμού του 

ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, oικ. έτους 2018 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                        ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ  

1. Σχεδιασμός – καλλιτεχνική επιμέλεια διαφημιστικού 

υλικού: φυλλαδίων , αφισών, πλακετών κλπ  και καθώς 

και προώθηση και προβολή αυτών στα social media 
800,00 

2 . Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ 30 sec και ραδιοφωνικού 

διαφημιστικού σποτ  
700,00 

 

 

3. 

Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο Δημοτικό Θέατρο 

στις 12/2/2018: φωτισμός, back line, ηχητικά 

συστήματα , διάθεση απαιτούμενων ηχητικών 

συστημάτων, τεχνικών ηχοληπτών και φωτιστών, 

επιμελητή Stage για τις ανάγκες του διαγωνισμό 

ερωτικού τραγουδιού (υπολογίζονται  περίπου 10 

διαφορετικές ορχήστρες)    

1.800,00 

 

4. 

Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο Δημοτικό Θέατρο 

στις 13/2/2018: φωτισμός, ηχητικά συστήματα, 

διάθεση απαιτούμενων τεχνικών ηχοληπτών και 

φωτιστών, επιμελητή Stage για τις ανάγκες του 

διαγωνισμό ερωτικής ποίησης και επιστολής  

1.100,00 

5.  Τεχνική  κάλυψη εκδηλώσεων στις 14/2/2018 στην 

Ερμού : των εκδηλώσεων το πρωί και των 

εκδηλώσεων κατά την περιφορά των οστών του Α. 

Βαλεντίνου το απόγευμα. Γραμμές ήχου για τα 

τηλεοπτικά συνεργεία 

300,00 

6. Προμήθεια πλακετών 800,00 

8 Προμήθεια διαφόρων ειδών όπως μπαλόνια, ιπτάμενα 

φαναράκια κλπ  
500,00 

 Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής «γεμάτων»  300,00 

9 Διανομή φυλλαδίων στη πόλη της Μυτιλήνης και στα 

κεφαλοχώρια του νησιού  
250,00 

                                       ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ                6.550,00 

                                                ΦΠΑ 17%   1.113,50 

                                       Απρόβλεπτα        136,50€ 

                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                  7. 800,00€ 

            

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

                                 

 

Αικατερινάκη Σωτηρία                        

                                                                                              ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


