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Τεχνική Περιγραφή  
 

 
 Στα πλαίσια της πολιτιστικής δράσης της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καρπενησίου και 
της εκπροσώπησης της πόλης µας σε φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που 
διοργανώνουν άλλοι δήµοι, η Φιλαρµονική του ∆ήµου µας προτίθεται να µεταβεί στην 
Κέρκυρα, κατόπιν της αριθµ. 1058/6-9-2019 πρόσκλησης του Προέδρου του ∆ηµοτικού 

Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας για να παραστεί και να 
συµµετάσχει στον εορτασµό του προστάτη και πολιούχου της πόλης, Άγιου Σπυρίδωνα. 
Η αποστολή της Φιλαρµονικής, που θα αποτελείται από 29 άτοµα, θα µεταβεί από 
το Καρπενήσι στην Κέρκυρα, στις 2/11/2019 και θα επιστρέψει στις 4/11/2019. 
Το ταξίδι θα αναλάβει τουριστικό γραφείο το οποίο θα φροντίσει και θα πληρωθεί για τα εξής: 
Τα έξοδα για την µετακίνηση της µε λεωφορείο, από και προς Καρπενήσι, 
συµπεριλαµβανοµένων των ακτοπλοϊκών,  τα έξοδα διαµονής της (2 βράδια) σε ξενοδοχείο 
τριών αστέρων τουλάχιστον, εντός της πόλης, τα έξοδα διατροφής ( 2 πρωινά και 2 γεύµατα) 
καθώς και η µετακίνησή της στο Αχίλλειο ανέρχονται στο ποσό των 4.500,00€ µε Φ.Π.Α. 
 

Ε Ν∆ Ε Ι Κ Τ Ι ΚΟ Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

Έξοδα συµµετοχής της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής   
σε εκτός δήµου εκδηλώσεις. 

Έξοδα µετακίνησης από  Καρπενήσι προς 
Κέρκυρα στις 2/11/2019  και επιστροφή στις 
4/11/2019 συµπεριλαµβανοµένων των 

ακτοπλοϊκών και µετακίνηση στο Αχίλλειο. 
Έξοδα διαµονής  29 ατόµων, για 2 βράδια σε 
ξενοδοχείο τριών αστέρων τουλάχιστον, εντός της 

πόλης (1 µονόκλινο, 5 δίκλινα και 6 τρίκλινα)  και 
Έξοδα διατροφής  29 ατόµων (2 πρωινά και 2 

γεύµατα) 
 

15-6474.001 4.500,00€ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ενδεικτικό κόστος των 4.500,00 Ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 

2019. 

 Η  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  

 
                               
                 

Κατή Μαρία 
 

 




