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Άξζξν 1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ερεηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ, νη 

νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017. 

 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε εβδνκήληα δύν ρηιηάδεο ελληαθόζηα ηξηάληα επξώ θαη εμήληα 

ιεπηά (72.930,60 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ δεθαπέληε 

επξψ θαη εμήληα ιεπηά (14.115,60€) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6131.0002 θαη 15.6471.0003, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017, σο θάησζη: 

 
 
 

Α/Α 
Κσδηθόο Αξηζκόο 

Δμόδνπ 
Πεξηγξαθή Πνζό 

1 00.6131.0002 Ζρεηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ 9.944,80€ 

2 15.6471.0003 Ζρεηηθέο θαιχςεηο εθδειψζεσλ 62.985,80€ 

 Τ Ν Ο Λ Ο 72.930,60€ 

 
 
Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ ερεηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ, νη 

νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017. πγθεθξηκέλα, ν ειάρηζηνο 

απαξαίηεηνο ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο θάζε εθδήισζεο πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά σο εμήο: 

 
1ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ. 
 
1. Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο εξγαδόκελνύο ηνπ. 

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ. 

Έμη (6) ερεία ηζρχνο 250 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Γχν (2) εληζρπηέο ηζρχνο 400 W. 

Δλλέα (9) δπλακηθά κηθξφθσλα, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Σξεηο (3) πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI). 

εη θαισδίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θαιψδηα : 

Γέθα (10) κηθξνθσληθά θαιψδηα 

Πέληε (5) θαιψδηα νξγάλσλ 

Έμη (6) θαιψδηα ερείσλ. 

Σέζζεξηο (4) κπαιαληέδεο. 
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2. Δθδειώζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηώλ ζε θνηλσληθά-πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 
θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο. 
 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ. 

Γχν (2) ερεία ηζρχνο 600 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Σέζζεξα (4) ερεία ηζρχνο 250 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Γχν (2) εληζρπηέο ηζρχνο 600 W. 

Σέζζεξα (4) δπλακηθά κηθξφθσλα, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

εη θαισδίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θαιψδηα : 

Πέληε (5) κηθξνθσληθά θαιψδηα. 

Έμη (6) θαιψδηα ερείσλ. 

Έμη (6) κπαιαληέδεο. 

 
3. Δλεκεξσηηθέο εθδειώζεηο - ζπγθεληξώζεηο κε θαηνίθνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ -  Απνινγηζηηθέο ζπγθεληξώζεηο γηα ην έξγν ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. 
 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ. 

Έλαο (1) βηληενπξνηδέθηνξαο 

Σέζζεξα (4) ερεία ηζρχνο 250 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Γχν (2) εληζρπηέο ηζρχνο 400 W. 

Έμη (6) δπλακηθά κηθξφθσλα, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

εη θαισδίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θαιψδηα : 

Δπηά (7) κηθξνθσληθά θαιψδηα. 

Σέζζεξα (4) θαιψδηα ερείσλ. 

Έμη (6) κπαιαληέδεο. 

 
4. Ηρεηηθή θάιπςε ινηπώλ εθδειώζεσλ Γήκνπ Ιιίνπ 

 

Μία (1) Κνλζφια ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ  

Έλα (1) χζηεκα ερείσλ line array ζπλνιηθήο ηζρχο νθηψ (8) KW πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ground 
stack                   

Γχν (2) Rack κε ηνπ εληζρπηέο θαη ηνλ πξνηδέθηνξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σέζζεξηο (4) Δληζρπηέο 2Υ600 W 

Δπηά (7) Μφληηνξ ερεία 600W  

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξα (4) Μηθξφθσλα δπλακηθά 

Έλα (1) CD 

Γχν (2) Δληζρπηέο Κηζάξαο  

Έλαο (1) Δληζρπηήο Μπάζνπ  

Έλα (1) έη Νηξάκο 

Γχν (2) Effe  

Οθηψ (8) Αλαιφγηα κε ηα Φσηάθηα ηνπο  

Γέθα έμη (16) Πξνβνιείο PAR 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ  

17REQ005739689 2017-01-30



 
 

  
 

Σελίδα 4 από 23 

 - 4 – 

   
 - 4 - 

Σέζζεξηο (4) Ρνκπνηηθέο θεθαιέο Inno Color Beam LEDColor Beam LED 

Οθηψ (8) LED RAR 

Με ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
5. Δνξηαζηηθή εθδήισζε γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ θαη γηα ηελ 28ε Οθησβξίνπ. 

 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ: 

 ΦΖΦΗΑΚΔ ΚΟΝΟΛΔ 32CH ΜΔ ΒΟΥ (2 ΣΔΜΑΥΗΑ). ΣΟ ΔΝΑ ΣΔΜΑΥΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΟ ΑΛΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΧΝ 
ΣΔΦΑΝΧΝ. (ΟΗ ΚΟΝΟΛΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΣΗ 
ΧΣΔ Ο ΖΥΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΧΝ ΣΔΦΑΝΧΝ ΝΑ ΑΚΟΤΓΔΣΑΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ 
ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΧΝ ΣΔΦΑΝΧΝ ΑΛΛΑ ΚΑΗ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΝ 
ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΓΗΔΞΑΥΘΔΗ Ζ ΠΑΡΔΛΑΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΡΟΦΑ. 

 

 ΖΥΔΗΑ LINE ARRAY ΓΗΑΠΟΡΑ 120 ΜΟΗΡΧΝ ΔΗΚΟΗ (20) TEMAXIA ΜΔ ΔΞΗ (6) 
ΣΔΜΑΥΗΑ ΤΠΟΓΟΤΦΔΡ 2Υ18 ΗΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΡΟΜΟ ΜΠΡΟΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ. 

(Σν θεληξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ είθνζη (20) δνξπθφξνπο ηχπνπ 
line array ηζρχνο 500W αλά ηεκάρην απνηεινχκελνη απφ ηνπιάρηζηνλ 2Υ8 ηληζψλ κεγάθσλν 
θαη 1Υ3 ηληζψλ κεγάθσλνπ ςειψλ ζπρλνηήησλ. Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ρακειψλ 
ζπρλνηήησλ ην θεληξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ππνγνχθεξ 
απνηεινχκελα απφ 2X18 ηληζψλ κεγάθσλν ρακειψλ ζπρλνηήησλ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 2000W 
/ηεκάρην. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα αλαπαξάγεη φιν ην αθνπζηηθφ θάζκα 
ζπρλνηήησλ κε δηαζπνξά 120 κνηξψλ θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα (εληζρπηηθά, 
πξνζέζνξεο, θαιψδηα, βάζεηο, θ.ιπ.) γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 

 ΖΥΔΗΑ LINE ARRAY ζαξάληα (40) ΣΔΜΑΥΗΑ ΠΟΤ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ 
ΑΠΟ 2 Υ 10 ΗΝΣΧΝ ΜΔΓΑΦΧΝΟ ΚΑΗ 1Υ3 ΗΝΣΧΝ ΜΔΓΑΦΧΝΟ ΤΦΖΛΧΝ 
ΤΥΝΟΣΖΣΧΝ ΜΑΕΗ ΜΔ ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ (14) ΣΔΜΑΥΗΑ ΤΠΟΓΟΤΦΔΡ 2Υ18 ΗΝΣΧΝ ΓΗΑ 
ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΓΡΟΜΟ. (Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα αλαπαξάγεη φιν ην 
αθνπζηηθφ θάζκα ζπρλνηήησλ θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα (εληζρπηηθά, 
πξνζέζνξεο, θαιψδηα, βάζεηο, θ.ιπ.) γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

 ΖΥΔΗΑ 15 ΗΝΣΧΝ 4 ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΗΣΟΡ ΜΔ ΑΝΘΔΚΣΗΚΖ ΞΤΛΗΝΖ ΚΑΜΠΗΝΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ 
ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΔΦΑΝΧΝ. (εληζρπηηθά, πξνζέζνξεο, θαιψδηα, βάζεηο αλπςψζεσο 
2,5κ./ηεκάρην, θ.ιπ.)γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 ΚΑΛΧΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ 5Υ63 ΑΜΠΔΡ 600 ΜΔΣΡΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΟΗ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΦΟΡΖΣΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΑΝΟΜΖ ΡΔΤΜΑΣΟ. (Να θαηαηεζνχλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ πηλάθσλ). 

 

 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΣΤΠΟΤ CABLECROSS ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ (48) ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 
ΣΗ ΓΗΔΛΔΤΔΗ ΣΧΝ ΚΑΘΔΣΧΝ ΓΡΟΜΧΝ. 

 
 

 ΑΤΡΜΑΣΑ ΜΗΚΡΟΦΧΝΑ ΥΔΗΡΟ ΣΔΔΡΑ (4) ΣΔΜΑΥΗΑ ΦΖΦΗΑΚΑ (ΠΟΜΠΟ ΚΑΗ 
ΓΔΚΣΖ) ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΝΟΓΔΤΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΚΔΡΑΗΔ 
ΚΑΗ ΠΛΗΣΔΡ ΣΟΤ ΧΣΔ ΝΑ ΜΖΝ ΤΠΑΡΞΔΗ ΚΑΝΔΝΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ ΠΑΡΔΜΒΟΛΧΝ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΑΡΔΛΑΖ.(Να αλαθεξζεί ν ηχπνο ησλ κηθξφθσλσλ θαη 
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λα δνζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα ηηο ζπρλφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο). 

 

 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΤΠΟΤ ΛΑΠΣΟΠ ΓΤΟ (2) ΣΔΜΑΥΗΑ. 
 

 Απαξαίηεηα CD players 2 ηεκάρηα pioneer CDJ-2000 nexus2 ή ηζνδχλακα. 
 

 ΠΤΚΝΧΣΗΚΑ ΜΗΚΡΟΦΧΝΑ ΓΔΚΑ (10) ΣΔΜΑΥΗΑ. 
 

 ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΜΗΚΡΟΦΧΝΑ ΔΞΗ (6) ΣΔΜΑΥΗΑ. (ην ρψξν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
δηαζέζηκα, βάζεηο, αλαιφγηα, θαιψδηα, βχζκαηα θ.ιπ. γηα ηηο αλάγθεο ηεο κπάληαο ηνπ 
Γήκνπ). 

 
Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΔΗ ΣΟΤ ΟΛΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΝΑ 
ΦΔΡΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 
ΠΑΡΔΤΡΗΚΟΜΔΝΧΝ. Ζ ΔΣΑΡΔΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΚ ΣΧΝ 
ΠΡΧΣΔΡΧΝ ΛΑΒΔΗ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΜΔΣΡΑ ΧΣΔ Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΚΑΝΟΝΗΚΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΒΡΟΥΖ. 
 
2ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: ΗΥΗΣΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
 

1. Θεαηξηθή παξάζηαζε (ζε ζθεπαζκέλν ρώξν) 
 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Σέζζεξα (4) Ζρεία 250W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Πέληε (5) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) CD 

Οθηψ (8) Πξνβνιείο 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ 

Με ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
2. Θεαηξηθή παξάζηαζε (ζε αζθεπή ρώξν)  

 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Έμη (6) Ζρεία 250W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Γχν (2) Μφληηνξ ερεία 250W  

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) CD 

Γέθα (10) Πξνβνιείο PAR 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γέθα (10) Πξνβνιείο PC 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξηο (4) Πξνβνιείο profile 

Σξία (3) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ DMX 

Με ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο  
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Έλα (1) θαλφλη 2000w (πξνβνιέα πνπ κεηαθηλείηαη)  

 βάζεηο  

 
3. Μνπζηθή εθδήισζε (ζε ζθεπαζκέλν ρώξν)  

 

Μία (1) Κνλζφια είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηζφδσλ  

Έλα (1) χζηεκα ερείσλ line array ζπλνιηθήο ηζρχο 4 KW πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ground 
Stack.   

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ2000 W 

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Σέζζεξα (4) Μφληηνξ ερεία 400W  

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξα (4) Μηθξφθσλα δπλακηθά 

Έλα (1) CD 

Έλαλ (1) Δληζρπηή Κηζάξαο  

Έλαλ (1) Δληζρπηή Μπάζνπ  

Έλα (1) Effe  

Οθηψ (8) Αλαιφγηα κε ηα Φσηάθηα ηνπο  DMX 

Γέθα έμη (16) Πξνβνιείο PAR 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ 48 εηζφδσλ DMX 

Σέζζεξηο (4) Ρνκπνηηθέο θεθαιέο Beam LED 

Οθηψ (8) LED RAR, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
4. Μνπζηθή εθδήισζε (ζε αζθεπή ρώξν)  

Μία (1) Κνλζφια ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ  

Έλα (1) χζηεκα ερείσλ line array ζπλνιηθήο ηζρχο 8 KW πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ground stack                    

Γχν (2) Rack κε ηνπ εληζρπηέο θαη ηνλ πξνζέζνξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σέζζεξηο (4) Δληζρπηέο 2Υ600 W 

Δπηά (7) Μφληηνξ ερεία 600W  

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξα (4) Μηθξφθσλα δπλακηθά 

Έλα (1) CD 

Γχν (2) Δληζρπηέο Κηζάξαο  

Έλαο (1) Δληζρπηή Μπάζνπ  

Έλα (1) εη Νηξάκο 

Γχν (2) Effe  

Οθηψ (8) Αλαιφγηα κε ηα Φσηάθηα ηνπο  

Γέθα έμη (16) Πξνβνιείο PAR 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ DMX 

Σέζζεξηο (4) Ρνκπνηηθέο θεθαιέο Beam LED 

Οθηψ (8) LED RAR, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

1 ζεη βάζεηο 
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5. Υνξεπηηθή παξάζηαζε (ζε ζθεπαζκέλν ρώξν)   

 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Σέζζεξα (4) Ζρεία 400W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Πέληε (5) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) CD 

Γψδεθα (12) Πξνβνιείο 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γψδεθα (12) Φίιηξα (Υξψκαηα)  

Γχν (2) Νηίκεξ 6Υ25 

1 Κνλζφια θσηηζκνχ, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
 

6. Υνξεπηηθή παξάζηαζε (ζε αζθεπή ρώξν)  
 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Έμη (6) Ζρεία 600W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο   

Γχν (2) Rack κε ηνπ εληζρπηέο θαη ηνλ πξνζζέζνξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σέζζεξηο (4) Δληζρπηέο 2Υ600  

Σέζζεξα (4) Μφληηνξ ερεία 600W  

Έμη (6) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξα (4) Μηθξφθσλα δπλακηθά 

Γχν (2) CD   

Γέθα έμη (16) Πξνβνιείο PAR 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Οθηψ (8) Πξνβνιείο PC 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σξία (3) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ DMX 

Οθηψ (8) Ρνκπνηηθέο θεθαιέο Beam LED 

Οθηψ (8) LED RAR κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
7. Υνξσδηαθή παξάζηαζε (ζε ζθεπαζκέλν ρώξν)   

 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Σέζζεξα (4) Ζρεία 400W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Μφληηνξ ερεία W 400W  

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Έλα (1) Effe 

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Οθηψ (8) Αλαιφγηα κε ηα Φσηάθηα ηνπο  

Έλα (1) CD 

Οθηψ (8) Πξνβνιείο 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 
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8. Υνξσδηαθή παξάζηαζε (ζε αζθεπή ρώξν)  
 

Μία (1) Κνλζφια δέθα έμη (16) εηζφδσλ  

Σέζζεξα (4) Ζρεία 600W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξα (4) Μφληηνξ ερεία W 400W  

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ600 W 

Έλα (1) Effe 

Γέθα (10) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Οθηψ (8) Αλαιφγηα κε ηα Φσηάθηα ηνπο  

Έλα (1) CD 

Γψδεθα (12) Πξνβνιείο 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
9. Οκηιία- δηάιεμε (ζε ζθεπαζκέλν ρώξν) 

 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Σέζζεξα (4) Ζρεία 400W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο  

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ζπλεδξηαθά 

Έλα (1) Μηθξφθσλν αζχξκαην  

Έλα (1) CD 

Έλα (1) Πξνηδέθηνξα 

Έλα (1) Laptop 

Μία (1) Οζφλε 2Υ2 

Οθηψ (8) Πξνβνιείο 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
10. Οκηιία- δηάιεμε (ζε αζθεπή ρώξν)  

 

Μία (1) Κνλζφια δεθαέμη (16) εηζφδσλ  

Έμη (6) Ζρεία 600W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο  

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ600 W 

Γέθα (10) Μηθξφθσλα ζπλεδξηαθά 

Έλα (1) CD 

Έλαλ (1) Πξνηδέθηνξα 

Έλα (1) Laptop  

Μία (1) Οζφλε 2Υ2 

Γψδεθα (12) Πξνβνιείο 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

 
11. Υεηξ. κεραλεκάησλ 

Σέζζεξα (4) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά 
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12. Πξόβεο ζεαηξηθέο  

 

Μία (1) Κνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ  

Σέζζεξα (4) Ζρεία 250W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ400 W  

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Έλα (1) CD 

Γέθα έμη (16) Πξνβνιείο PAR 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξηο (4) Πξνβνιείο PC 1000 W κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σξία (3) Νηίκεξ 6Υ25 

Μία (1) Κνλζφια θσηηζκνχ 48 εηζφδσλ DMX, κε ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
13. Πξόβεο κνπζηθέο  

 

Μία (1) Κνλζφια είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηζφδσλ  

Έλα (1) χζηεκα ερείσλ line array ζπλνιηθήο ηζρχο 4 KW πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ground stack                    

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ2000 W 

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Σέζζεξα (4) Μφληηνξ ερεία 400W  

Οθηψ (8) Μηθξφθσλα ππθλσηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

Σέζζεξα (4) Μηθξφθσλα δπλακηθά 

Έλα (1) CD 

Έλα (1) Δληζρπηή Κηζάξαο  

Έλα (1) Δληζρπηή Μπάζνπ  

Έλα (1) Effe  

Οθηψ (8) Αλαιφγηα κε ηα Φσηάθηα ηνπ Beam L 

Με ηα ζεη θαιψδηα ζχλδεζεο 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
14. Δλνηθίαζε κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη backline εμνπιηζκνύ 

 

Έλα (1) εη Νηξάκο (θνκπιέ κε 2 πηαηίληα) 

Έλα (1) Ζιεθηξηθφ πηάλν (keyboard) 

Δληζρπηήο κπάζνπ 500 W Rms κε θακπίλα 

Δληζρπηήο κπάζνπ combo 400 W Rms 

Δληζρπηήο θηζάξαο 100 W Rms κε θακπίλα 

Δληζρπηήο θηζάξαο combo 100 W Rms 

 
15. Δμέδξεο 

5Υ6 =30 ηεηξαγσληθά 
 
16.  Δθδειώζεηο γηα ηα ΙΛΙΑ ζε ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο θαη ζρνιεία 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 
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Γχν (2) ερεία 400w 

Έλαλ (1) εληζρπηή 2Υ400w 

Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα ππθλσηηθά 

Έλα (1) κηθξφθσλν δπλακηθφ 

Έλα (1) cd 

Γχν (2) Di 

1 ζεη βάζεηο 

 
17.  Δλνηθίαζε κεγάιεο νζόλεο γηα παξνπζηάζεηο 

Οζφλε 3 Υ 4 κέηξα κε πιαίζην αινπκηλίνπ θαη κε πφδηα 
 

18.  Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο θαη ζρνιεία 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Γχν (2) ερεία 400w 

Έλαλ (1) εληζρπηή 2Υ400w 

Σξία (3) κηθξφθσλα ππθλσηηθά 

Έλα (1) κηθξφθσλν δπλακηθφ 

Έλα (1) cd 

Γχν (2) Di 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
19.  Πξόβεο γηα δηαδεκνηηθέο παξαζηάζεηο 
 

Μία (1) θνλζφια Φσηηζκνχ είθνζη ηεζζάξσλ (24) θαλαιηψλ DMX 

Σέζζεξηο (4) Πξνβνιείο PC 1000W 

Έλα (1) Άηνκν Φσηηζηήο Ζιεθηξνιφγνο 

 
20. Γηαδεκνηηθέο παξαζηάζεηο ζε Γήκνπο 
 

Μία (1) θνλζφια Φσηηζκνχ είθνζη ηεζζάξσλ (24) θαλαιηψλ DMX 

Σέζζεξηο (4) Πξνβνιείο PC 1000W 

Έλα (1) Άηνκν Φσηηζηήο Ζιεθηξνιφγνο 

 
     21. Μεγάιε κνπζηθή εθδήισζε θεληξηθήο ζθελήο ζην πιαίζην ηεο ΛΔΤΚΗ ΝΤΥΣΑ 
 
ηελ θεληξηθή ζθελή ζα εκθαληζζνχλ δχν δηαθνξεηηθά κνπζηθά ζρήκαηα δηαδνρηθά ην έλα κεηά ην 
άιιν θαη  ν ερνθσηηζηηθφο εμνπιηζκφο ηεο θεληξηθήο ζθελήο ζα θαιχπηεη θαη ηα δχν κνπζηθά 
ζρήκαηα. 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ερνθσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζπλαπιίαο ΛΔΤΚΗ ΝΤΥΣΑ ζηελ θεληξηθή 
ζθελή ζην Ίιηνλ είλαη νη εμήο: 
ΖΥΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

1. Σν θεληξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ δέθα νθηψ (18) δνξπθφξνπο 
ηχπνπ line array ηζρχνο 500W/ηεκάρην απνηεινχκελνη απφ ηνπιάρηζηνλ 2Υ8 ηληζψλ 
κεγάθσλν θαη 1Υ3ηληδσλ κεγάθσλν πςειψλ ζπρλνηήησλ .Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 
ρακειψλ ζπρλνηήησλ ην θεληξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
ππνγνπθεξ απνηεινχκελα απφ 2 X18 ηληζψλ κεγάθσλν ρακειψλ ζπρλνηήησλ ηζρχνο 
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ηνπιάρηζηνλ 2000W/ηεκάρην. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα αλαπαξάγεη φιν ην 
αθνπζηηθφ θάζκα ζπρλνηήησλ κε δηαζπνξά 120 κνηξψλ θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 
απαξαίηεηα (εληζρπηηθά, πξνζέζνξεο, θαιψδηα, βάζεηο, θ.ιπ.)γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. Σν ζχζηεκα line array πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα θέξεη CE θαη λα πιήξε ηνπο θαλόλεο 
αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. ε θακηά πεξίπησζε λα κελ πξόθεηηαη γηα ζύζηεκα ην νπνίν 
πξνέξρεηαη από ηξίηεο ρώξεο ρσξίο λα ζπλνδεύεηαη κε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 

3. Σν έλα (1) θαη ην δπν (2) λα αλαγξάθνληαη ζην επίζεκν prospectus ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππν θαη λα επηζπλάπηεηαη 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. 

            Δπίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ηνπ απφ ηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δηαδίθηπν. Να γξαθεί ε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε. 

4. Σν ερεηηθφ ζχζηεκα ηεο ζθελήο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
ππνγνπθεξ ηζρχνο 1200W/ηεκάρην θαη έμη (6) δνξπθφξνπο ηχπνπ line array ηζρχνο 
500W/ηεκάρην απνηεινχκελνη απφ ηνπιάρηζηνλ 2Υ8 ηληζψλ κεγάθσλν θαη 1Υ3 ηληζψλ 
κεγάθσλν πςειψλ ζπρλνηήησλ . Γηα ηελ θάιπςε ηεο νξρήζηξαο θαη ηνπ ηξαγνπδηζηή 
απαηηνχληαη δψδεθα (12) ερεία ηχπνπ κφληηνξ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ηληζψλ 
θαη ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 800w/ηεκάρην. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε φια 
ηα απαξαίηεηα (εληζρπηηθά, πξνζέζνξεο, θαιψδηα, βάζεηο, θ.ιπ.) γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 
ηνπο. ηνλ ρψξν ηεο ζθελήο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο 
ηνπιάρηζηνλ 100w/ηεκάρην , έλαο (1) εληζρπηήο ειεθηξηθνχ κπάζνπ ηνπιάρηζηνλ 150w 
θαζψο θαη έλα (1) βαζηθφ ζεη ηπκπάλσλ κε κηθξνθσληθή ππνζηήξημε, έλα (1) ζχζηεκα 
personal monitor θαη έλα (1) ζχζηεκα inear γηα φζνπο θαιιηηέρλεο θξηζεί απαξαίηεην. 

5. Γηα ηελ ερνιεςία απαηηνχληαη 2 ηεκάρηα ςεθηαθέο θνλζφιεο κε επηθάλεηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ: 28 faders κε ζπλνιηθά 64 θαλάιηα εηζφδνπ θαη 27 θαλάιηα εμφδνπ. Να 
δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 56 mic/line πξνεληζρπηέο (48 ζην I/O rack, 8 ζηελ επηθάλεηα 
ειέγρνπ), 8 VCAs, 6 POPulation Groups, 192 MCA groups, 32 ζπλνιηθά αλαινγηθέο 
εμφδνπο, (16 ζην I/O rack, 16 ζηελ επηθάλεηα ειέγρνπ), 2 AES3 inputs, 3 AES3 outputs, 6 
AES 50 I/O ports γηα δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή θνλζφια θαη 
επέθηαζε Η/Ο. Λεπηνκεξήο πεξηνρή θαλαιηνχ κε φια ηα ξπζκηζηηθά, 6 multi channel 
επεμεξγαζηέο effects, κέρξη 28 γξαθηθά EQ 31 πεξηνρψλ. Οζφλε 15’’ Daylight –Viewable 
κε έμνδν DVI, Surround panning (5.1, Quad, LCRS). Απηνκαηηζκφ κε δπλαηφηεηα 
απνζήθεπζεο 1000 scenes. Δπεμεξγαζία 96 kHz-24bit, 40-bit floating point DSP, latency 
management 3 επηπέδσλ, off line editor, Linux operator system, ηειερεηξηζκφο ζε βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο κέζσ iPad. Δθεδξηθφ θαιψδην AES50 γηα audio, 2 ηξνθνδνηηθά (1 εθεδξηθφ), κε 
φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

6. Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο λα έρεη δηαζέζηκα 
κηθξφθσλα, βάζεηο, αλαιφγηα, θαιψδηα, βχζκαηα θ.ιπ. γηα ηηο αλάγθεο ησλ κνπζηθψλ θαη 
ησλ θαιιηηερλψλ. 

7. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο απφ νπηηθφ δίζθν θαη ςεθηαθά κέζα 
θαζψο θαη επηινγή κνπζηθήο απφ DJ εάλ απηφ απαηηεζεί. 

8. Απαξαίηεηα CD players 2 ηεκάρηα pioneer CDJ-2000 nexus2 ή ηζνδχλακα θαη 1 ηεκάρην 
κίθηεο pioneer DJM 900 NEXUS 2 ή ΙΟΓΤΝΑΜΟ. 

9. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε 
ηνπιάρηζηνλ 30 κέηξα πηζηνπνηεκέλν πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ (cable cross). 

 
ΤΣΖΜΑ ΦΧΣΗΜΟΤ 

1. Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 24 θηλεηέο θεθαιέο απφ ηηο 
νπνίεο νη 8 λα είλαη ηχπνπ beam κε ιάκπα 5r λέαο ηερλνινγίαο, νη 12 ηχπνπ spot κε ιάκπα 
15r λέαο ηερλνινγίαο θαη νη 4 ηππνπ led wash zoom , 12 led par 64 rgb, 12 par 64 
ηνπιάρηζηνλ 500w/ηεκάρην, 4 fourlight ,1 θαλφλη παξαθνινχζεζεο 2000w θαη 2 ηεκ θαπλνί 
ηχπνπ ΖΑΕΔR. Όια ηα παξαπάλσ λα πεξηιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή 

17REQ005739689 2017-01-30



 
 

  
 

Σελίδα 12 από 23 

 - 12 – 

   
 - 12 - 

ιεηηνπξγία ηνπ (πίλαθεο ξεχκαηνο, θαιψδηα, dimmer rack, βάζεηο ζηήξημεο, πηζηνπνηεκέλε 
εμέδξα 2Υ2 γηα ζηήξημε θαλνληνχ παξαθνινχζεζεο, θ.ιπ). 

2. Ζ θνλζφια θσηηζκνχ πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ: δχν νζφλεο αθήο, 40 
playback masters, 20 πιήθηξα macros, θαη 8 dmx γξακκέο (κέρξη 16). Λεηηνπξγηθφ TITAN ή 
ηζνδύλακν. 

3.  Σν θαλφλη παξαθνινχζεζεο λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν χςνο απέλαληη απφ ηελ 
ζθελή πάλσ ζε πηζηνπνηεκέλε εμέδξα 2Υ2 η.κ. 

4. Σν ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο ηεηξάγσλνπο ππιψλεο αινπκηλίνπ πνπ ζα κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε χςνο 
ηνπιάρηζηνλ 8,5 κέηξσλ θαη νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηάιιεια ψζηε λα 
θαιχπηνπλ πεξηκεηξηθά ηελ ζθελή. Θα κπνξνχλ λα αληέρνπλ κε αζθάιεηα ην βάξνο ηνπ 
ερεηηθνχ ζπζηήκαηνο line array θαη φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη 
απαξαίηεηεο ηξαζζεο αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηεηξάγσλεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 
35cm X 35cm ψζηε λα αληέρνπλ κε αζθάιεηα ην κεγάιν βάξνο ηνπ απαηηνπκέλνπ ερεηηθνχ 
θαη θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
ΤΣΗΜΑ ΔΞΔΓΡΑ 

 Ζ εμέδξα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 ηεηξαγσληθά κέηξα κε ηειεζθνπηθά πφδηα έηζη 
ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθδήισζεο. Να αληέρεη βάξνο ηνπιάρηζηνλ 750 
θηιά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην 
δηεζλέο πξφηππν. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 1 ζθάια. 

 Ζ εμέδξα ζα πξέπεη λα θέξεη CE θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε γηα ηελ αληνρή ηεο ζχκθσλα 
κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. Να επηζπλαθζεί ην CE θαζψο 
θαη βεβαίσζε κεραληθνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο. 

 Μπξνζηά ζηελ εμέδξα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξνζηαηεπηηθέο κπαξηεξεο αζθαιείαο 
ηχπνπ mojo ή ηζνδχλακεο νη νπνίεο ζα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ ζα αθήλνπλ ηνλ 
θφζκν λα θηάλεη ηελ ζθελή. 

 Γηα φια ηα παξαπάλσ λα ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε ηελ ψξα ηεο εθδήισζεο απφ 
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο. 

 
22.  Μεζαίεο εθδειώζεηο ζηα πιαίζηα πνιηηηζηηθώλ ζεζκώλ ζε αζθεπή ρώξν 

Αλνηρηόο ρώξνο νξρήζηξα έσο 8 monitors – θσηηζκόο 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΗΥΟΤ 
 

Έσο 6 Ζρεία 2 δξφκσλ ηζρχνο 800 Watt Rms έθαζην  

Έσο 4 Subwoofer ηζρχνο 1200 Watt Rms έθαζην  

Σέζζεξηο (4) Σειηθνί εληζρπηέο αλάινγεο ηζρχνο  

1 Μηθξνθσληθή θνλζφια ςεθηαθή απφ 32 θαλάιηα  

1 CD δηπιφ γηα play back κε mixer (stage d.j)  

Έσο 3 Αζχξκαηα κηθξφθσλα  

Έσο 12 ηαζεξά κηθξφθσλα δπλακηθά θαη ππθλσηηθά  

Έσο 3 Μηθξφθσλα ρεηιφθσλα  

Έσο 8 Monitor 15’’ 2 δξφκσλ (800 Watt Rms έθαζην) 

 
Σν ζχλνιν ησλ γξακκψλ, ζα είλαη αληίζηνηρν ηεο θνλζφιαο, είηε πξφθεηηαη γηα φξγαλα, είηε γηα 
κηθξφθσλα. Τπνζηήξημε απφ ερνιήπηε ή DJ, γηα ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηεο εθδήισζεο. Σα 
απαξαίηεηα αλαιφγηα, βάζεηο, θαιψδηα ζχλδεζεο. 
Αληίζηνηρεο βάζεηο ερείσλ θαη κηθξνθψλσλ. 
 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ 
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 8 Led Par flat tri color ην ιηγφηεξν 18ρ3 watt  

 1 θνλζφια γηα ηα θψηα  

 2 Γεξαλνί αλχςσζεο έσο 3,5m  
φιεο νη απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο 
 

23. Σνπνζέηεζε ερεηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
 

Μία (1) θνλζφια νθηψ (8) εηζφδσλ. 

Γχν εληζρπηέο ηζρχνο 2 Υ 400 W. 

Γέθα έμη (16) θφξλεο (ρσληά) ηζρχνο 80 W. 

Σέζζεξηο (4) κεηαζρεκαηηζηέο γξακκήο. 

Γχν (2) Compact Disk. 

Έλαο (1) ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. 

Έλα (1) δπλακηθφ κηθξφθσλν, καδί κε ηελ αληίζηνηρε βάζε ηνπ. 

 
Ο παξαπάλσ εμνπιηζκφο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνπο πεδφδξνκνπο Πάξηδνο, Νέζηνξνο, Αίαληνο θαη 
ζηελ πιαηεία Γελλεκαηά γηα κεηάδνζε επίθαηξεο ενξηαζηηθήο κνπζηθήο γηα ηελ ηέξςε ησλ δεκνηψλ 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ κεηάδνζε ζα γίλεηαη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ αξρέο Γεθεκβξίνπ 2017 έσο ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2018. 
 
 
Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο είλαη ζηεγαζκέλνη θαη αζθεπείο θαη 
ελδεηθηηθά, είλαη νη αθφινπζνη : 

 Σν πνιηηηζηηθφ θέληξν «ΜΔΛΗΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ» 

 Ο ππαίζξηνο ρψξνο ηνπ πάξθνπ «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 

 Σα αλνηρηά ζέαηξα ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Σα αλνηρηά γήπεδα πνδνζθαίξνπ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Σα θιεηζηά γήπεδα κπάζθεη ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Οη πιαηείεο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Υψξνη εθηφο Γήκνπ γηα παξαζηάζεηο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 
  
 Όπνπ απαηηείηαη ζα γίλεηαη άκεζε θάιπςε απφ ηνλ αλάδνρν θάπνησλ γεγνλφησλ. 
 

 

3η Ομάδα Υπηρεςιών: ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

1. Πνδειαηηθόο γύξνο Ιιίνπ  
 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Σέζζεξα (4) ερεία 400w 

Γχν (2) εληζρπηέο 2X400 w 

Σξία (3) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
2.  ρνιηθνί αγώλεο πνδνζθαίξνπ-ηέληο  
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Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Σέζζεξα (4) ερεία 400w 

Γχν (2) εληζρπηέο 2Υ400w 

Σξία (3) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
3. Δθδήισζε ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο  

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Έμη (6) ερεία 400w 

Γχν (2) ερεία-κφληηνξ 250w 

Σξεηο (3) εληζρπηέο 2Υ400w 

Έλαο (1) εληζρπηήο 1Υ250 w 

Γχν (2) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην 

Γχν (2) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
4. Σειηθή εθδήισζε «ΙΛΙΑ 2017» 

 

Μία (1) Κνλζφια είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηζφδσλ  

Έλα (1) χζηεκα ερείσλ line array ζπλνιηθήο ηζρχο 4 KW πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ground stack                   

Γχν (2) Δληζρπηέο 2Υ2000 W 

Σξεηο (3) Δληζρπηέο 2Υ400 W 

Σέζζεξα (4) Μφληηνξ ερεία 400W  

Γχν (2) cd 

Γχν (2) αζχξκαηα κηθξφθσλα 

 
5. Βξαβεύζεηο αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ Ιιίνπ 

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Σέζζεξα (4) ερεία 400w 

Γχν (2) εληζρπηέο 2X 400 w 

Σξία (3) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
6. Γηαζπιινγηθνί αγώλεο ζηίβνπ 

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Έμη (6) ερεία 400w 
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Γχν (2) εληζρπηέο 2Υ400w 

Γχν (2) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

  
7. ρνιηθνί αγώλεο ζηίβνπ 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Σέζζεξα (4) ερεία 400w 

Γχν (2) εληζρπηέο 2Υ400w 

Σξία (3) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
7. Αζιεηηθέο εκεξίδεο-εθδειώζεηο 

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Σέζζεξα (4) ερεία 400w 

Γχν (2) εληζρπηέο 2Υ400w 

Σξία (3) κηθξφθσλα 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

 
8. 4ε θαθηζηηθή Ιιηάδα 

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ 

Γχν (2) ερεία 400w 

Γχν (2) εληζρπηέο 2Υ400w 

Έλα (1) κηθξφθσλν 

Έλα (1) αζχξκαην κηθξφθσλν 

Έλα (1) cd 

Έλα (1) ζεη βάζεηο 

Σέζζεξηο (4) πξνβνιείο 100W εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηηο βάζεηο ηνπο 

 
 

4ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 

1. Ηρεηηθή θάιπςε (δηάζεζε θαη εγθαηάζηαζε ηερληθνύ εμνπιηζκνύ) 

εθδειώζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ζε θιεηζηό ρώξν 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ. 

Έλαο (1) βηληενπξνηδέθηνξαο 

1 CD 
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Πέληε (5) ερεία ηζρχνο 250 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Γχν (2) εληζρπηέο ηζρχνο 400 W. 

Δλλέα (9) δπλακηθά κηθξφθσλα, ηα νθηψ (8) εθ ησλ νπνίσλ καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα επηά (7) ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξαπέδηα ηνπ πάλει, 

ην έλα (1) ζην αλαιφγην, ζην βήκα ηνπ νκηιεηή θαη ην έλα (1) ζα είλαη θνξεηφ, ρσξίο 

βάζε. 

εη θαισδίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θαιψδηα: 

 Δπηά (7) κηθξνθσληθά θαιψδηα. 

 Σξία (3) θαιψδηα νξγάλσλ. 

 Σέζζεξα (4) θαιψδηα ερείσλ. 

 Σέζζεξηο (4) κπαιαληέδεο. 

 Γχν (2) πνιπθαιψδηα ξεχκαηνο. 

Έλα (1) ληίκεξ έμη (6) γξακκψλ, καδί κε ην ρεηξηζηήξηφ ηνπ. 

Μία (1) παξνρή ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο. 

Σέζζεξηο (4) πξνβνιείο 1.000 W (PAR). 

 

2. Ηρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε γηα ην θεζηηβάι ησλ Παηδηθώλ θαη 

Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ  

 Μία θνλζφια ήρνπ 16 εζφδσλ 

 Σέζζεξα ερεία 600w 

 Γχν ερεία 250w 

 Γχν κφληηνξ 250w 

 Γχν εληζρπηέο 2Υ600w 

 Γχν εληζρπηέο 2Υ250w 

 Ορηψ κηθξφθσλα ππθλσηηθά 

 Έμη κηθξφθσλα αζχξκαηα ςείξεο 

 Γχν κηθξφθσλα αζχξκαηα ρεηξφο 

 Γχν cd 

 Μία θνλζφια θσηηζκνχ 

 Σξία ληίκεξ Υ6 

 Γεθαέμη πξνβνιείο par 100 w 

 Γέθα δειαηίλεο (ρξψκαηα) 

 

3. Ηρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο ζε θιεηζηό ρώξν (Αίζνπζα Πνιιαπιώλ 

Υξήζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ):  

 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ. 

Σέζζεξα (4) ερεία ηζρχνο 250 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Γχν (2) εληζρπηέο ηζρχνο 400 W. 
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Έμη (6) δπλακηθά κηθξφθσλα, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Έλαο πξνηδέθηνξαο κε κία νζφλε θαη έλα ιάπηνπ. 

εη θαισδίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θαιψδηα : 

Δπηά (7) κηθξνθσληθά θαιψδηα. 

Σξία (3) θαιψδηα νξγάλσλ. 

Σέζζεξα (4) θαιψδηα ερείσλ. 

Σέζζεξηο (4) κπαιαληέδεο. 

 
5ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο 
 

1. Δθδειώζεηο ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 

Μία (1) θνλζφια δψδεθα (12) εηζφδσλ. 

Πέληε (5) ερεία ηζρχνο 250 W, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο. 

Γχν (2) εληζρπηέο ηζρχνο 400 W. 

Δλλέα (9) δπλακηθά κηθξφθσλα, ηα νθηψ (8) εθ ησλ νπνίσλ καδί κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπο, 
εθ ησλ νπνίσλ ηα επηά (7) ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξαπέδηα ηνπ πάλει, ην έλα (1) ζην αλαιφγην, 
ζην βήκα ηνπ νκηιεηή θαη ην έλα (1) ζα είλαη θνξεηφ, ρσξίο βάζε. 
Έλα (1) ληίκεξ έμη (6) γξακκψλ, καδί κε ην ρεηξηζηήξηφ ηνπ. 

Μία (1) παξνρή ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο. 

Σέζζεξηο (4) πξνβνιείο 1.000 W  (PAR). 

Γχν (2) θσηηζηηθά γξαθείσλ. 

εη θαισδίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θαιψδηα : 
Δπηά (7) κηθξνθσληθά θαιψδηα. 
Σξία (3) θαιψδηα νξγάλσλ. 
Σέζζεξα (4) θαιψδηα ερείσλ. 
Σέζζεξηο (4) κπαιαληέδεο θαη δχν (2) πνιπθαιψδηα ξεχκαηνο 

 
Οη εθδειψζεηο-εκεξίδεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 
Τγείαο ζα δηεμάγνληαη ζηελ Αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ θαη νη 
παξεπξηζθφκελνη αλακέλνληαη λα είλαη πεξίπνπ δηαθφζηνη (200). 
  
Οη πξνο αλάζεζε εξγαζίεο ζπλίζηαληαη ζηελ ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ πνπ 
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην Απηνηειέο Σκήκα Αζιεηηζκνχ θαη ε Γηεχζπλζε Πνιηηηζκνχ 
ελδεηθηηθά ζπλίζηαληαη ζε: 

 Γηαιέμεηο 

 Θεαηξηθέο θαη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο 

 Αζιεηηθνχο αγψλεο 

 πλαπιίεο 

 Παξνπζηάζεηο - εθζέζεηο 

 
Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο είλαη ζηεγαζκέλνη θαη αζθεπείο θαη 
ελδεηθηηθά, είλαη νη αθφινπζνη: 

 Σν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «ΜΔΛΗΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ» 

 Ο ππαίζξηνο ρψξνο ηνπ πάξθνπ «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 
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 Σα αλνηρηά ζέαηξα ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Σα αλνηρηά γήπεδα πνδνζθαίξνπ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Σα θιεηζηά γήπεδα κπάζθεη ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 

 Οη πιαηείεο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ 
  
 Όπνπ απαηηείηαη ζα γίλεηαη άκεζε θάιπςε απφ ηνλ αλάδνρν θάπνησλ γεγνλφησλ. 
 
Τπνρξεώζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ: 
 

 ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνλ ρψξν ησλ εθδειψζεσλ γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θάιπςεο, ην ζηήζηκν ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηελ θάιπςε ηεο εθδήισζεο θαη ηελ απνμήισζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Οη ππεξεζίεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηνλ αλάδνρν γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηελ 

ψξα, ζηελ εκεξνκελία θαη ζηνλ ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθδειψζεσλ θαζψο επίζεο 

θαη ζε ελδερφκελν καηαίσζήο ηνπο. 

 Ζ θχιαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηηο λπρηεξηλέο ψξεο (ζε ελδερφκελν 

πνπ επηβάιιεηαη ε παξακνλή ηνπο) θαηά ηηο νπνίεο δελ παξίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ή νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ, δελ είλαη επζύλε ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ. 

 
Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ: 
 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη πξηλ απφ θάζε εθδήισζε γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ 

κεραλεκάησλ ηνπ κε ξεχκα. 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ησλ θαιιηηερλψλ θαη γεληθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθδειψζεηο 

αλαθνξηθά κε ην είδνο, ην χθνο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ θαη ηνπ θσηηζκνχ, ηνλ ρψξν 

ηνπνζέηεζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιε ππφδεημε αθνξά ηελ ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε ηεο 

θάζε εθδήισζεο, κε εμαίξεζε ππφδεημεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα θαη 

γεληθά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξφθιεζε αηπρεκάησλ θαη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ 

ζεαηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θαιιηηερληθφ ππεχζπλν ηεο θάζε 

εθδήισζεο ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εκέξεο πξηλ ην «ζηήζηκν» ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληεξεί θαη γεληθά λα δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε.  

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ γηα ηπρφλ θζνξέο, 

απψιεηεο, θινπέο θ.α. γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε 
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 Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε αδπλακία θάιπςεο θάπνηαο 

εθδήισζεο επηθαινχκελνο νπνηνλδήπνηε ιφγν (κε εμαίξεζε ιφγνπο αλσηέξσ βίαο φπσο 

π.ρ. αθξαία θαηξηθά ή θπζηθά θαηλφκελα)  

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί πηζηά φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία     

 
Σν θόζηνο θάζε εθδήισζεο πεξηιακβάλεη: 
 
1. Σελ ελνηθίαζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπγθξνηεκάησλ ή ησλ ζηάζσλ [ερεία, κφληηνξ, κηθξφθσλα, θνλζφια, εληζρπηέο, κνπζηθά φξγαλα 

(π.ρ. θξνπζηά, ειεθηξηθφ πηάλν), θψηα, θαισδηψζεηο θ.ιπ.]   

2. Σελ κεηαθνξά ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ.  

3. Σελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ εγθαίξσο πξηλ απφ πξφβα ή εθδήισζε.  

4. Σελ απεγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ κεηά ην πέξαο ηεο θάζε εθδήισζεο.    

5. Σελ ξχζκηζε ηεο ερεηηθήο & θσηηζηηθήο εγθαηάζηαζεο.  

6. Σελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ή ηεο πξφβαο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ 

ηεο ερεηηθήο θαη θσηηζηηθήο εγθαηάζηαζεο.  

7. Σηο ακνηβέο θαη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ηερληθψλ, ερνιεπηψλ θ.ιπ.)  

8. Κάζε ηη άιιν πξνθχςεη απφ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

 
 

 

Άρθρο 2 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 

1ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ 

α/α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 
Σηκή 

Μνλάδαο 

(€) 

Δλδεηθηηθή 
πλνιηθή 

Σηκή (€) 

1 Ζρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο ηνπ Γήκνπ γηα 
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 

ηεκ. 2 200,00 400,00 

2 

Δθδειψζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
δεκνηψλ ζε θνηλσληθά - πεξηβαιινληηθά 
ζέκαηα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο 

ηεκ. 3 240,00 720,00 

3 

Δλεκεξσηηθέο εθδειψζεηο – ζπγθεληξψζεηο 
κε θαηνίθνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ - Απνινγηζηηθέο 
ζπγθεληξψζεηο γηα ην έξγν ηεο δηνίθεζεο ηνπ 
Γήκνπ 

ηεκ. 4 200,00 800,00 
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4 
Ζρεηηθή θάιπςε γηα ινηπέο εθδειψζεηο ηνπ 
Γήκνπ Ηιίνπ 

ηεκ. 1 500,00 500,00 

5 Ζρεηηθή θάιπςε ενξηαζηηθήο εθδήισζεο γηα 
ηελ 25ε Μαξηίνπ 

ηεκ. 1 2.800,00 2.800,00 

6 Ζρεηηθή θάιπςε ενξηαζηηθήο εθδήισζεο γηα 
ηελ 28ε Οθησβξίνπ 

ηεκ. 1 2.800,00 2.800,00 

  
   

χλνιν 8.020,00 

  Φ.Π.Α. 24% 1.924,80 

 Γεληθό ύλνιν 1εο Οκάδαο 9.944,80 
 

 

2ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ Γηεύζπλζεο Πνιηηηζκνύ 

α/α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 
Σηκή 

Μνλάδαο 

(€) 

Δλδεηθηηθή 
πλνιηθή 

Σηκή (€) 

1 Θεαηξηθή παξάζηαζε (ζε ζθεπαζκέλν ρψξν) ηεκ. 20 120,00 2.400,00 

2 Θεαηξηθή παξάζηαζε (ζε αζθεπή ρψξν) ηεκ. 15 285,00 4.275,00 

3 Μνπζηθή εθδήισζε (ζε ζθεπαζκέλν ρψξν) ηεκ. 12 200,00 2.400,00 

4 Μνπζηθή εθδήισζε (ζε αζθεπή ρψξν) ηεκ. 10 480,00 4.800,00 

5 
Υνξεπηηθή παξάζηαζε (ζε ζθεπαζκέλν 
ρψξν)                      ηεκ. 8 

150,00 1.200,00 

6 Υνξεπηηθή παξάζηαζε (ζε αζθεπή ρψξν)                      ηεκ. 4 330,00 1.320,00 

7 
Υνξσδηαθή παξάζηαζε  (ζε ζθεπαζκέλν 
ρψξν)                                     ηεκ. 3 

150,00 450,00 

8 Υνξσδηαθή παξάζηαζε (ζε αζθεπή ρψξν) ηεκ. 4 310,00 1.240,00 

9 Οκηιία- δηάιεμε (ζε ζθεπαζκέλν ρψξν)                                     ηεκ. 6 180,00 1.080,00 

10 Οκηιία- δηάιεμε (ζε αζθεπή ρψξν)                                     ηεκ. 4 200,00 800,00 

11 Υεηξ. κεραλεκάησλ ηεκ. 60 30,00 1.800,00 

12 Πξφβεο ζεαηξηθέο ηεκ. 10 80,00 800,00 

13 Πξφβεο κνπζηθέο ηεκ. 8 150,00 1.200,00 

14 
Δλνηθίαζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη back line  
εμνπιηζκνχ 

ηεκ. 10 120,00 1.200,00 

15 Δμέδξεο ηεκ. 5 350,00 1.750,00 

16 
Δθδειψζεηο γηα ηα ΗΛΗΑ ζε ζπλεξγαζία κε 
ζπιιφγνπο θαη ζρνιεία 

ηεκ. 10 140,00 1.400,00 

17 Δλνηθίαζε κεγάιεο νζφλεο γηα παξνπζηάζεηο ηεκ. 5 100,00 500,00 

18 
Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζε  ζπλεξγαζία κε 
ζπιιφγνπο θαη ζρνιεία 

ηεκ. 12 140,00 1.680,00 

19 Πξφβεο γηα δηαδεκνηηθέο παξαζηάζεηο ηεκ. 5 100,00 500,00 

20 Γηαδεκνηηθέο παξαζηάζεηο ζε Γήκνπο ηεκ. 10 140,00 1.400,00 
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21 
Μεγάιε κνπζηθή εθδήισζε θεληξηθήο ζθελήο 
ζην πιαίζην ηεο ΛΔΤΚΖ ΝΤΥΣΑ 

ηεκ. 1 4.000,00 4.000,00 

22 
Μεζαίεο εθδειψζεηο ζηα πιαίζηα 
πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ ζε αζθεπή ρψξν 

ηεκ. 5 650,00 3.250,00 

23 
Σνπνζέηεζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο 
ενξηέο 

ηεκ. 1 2.000,00 2.000,00 

        χλνιν 41.445,00 

Φ.Π.Α. 24% 9.946,80 

Γεληθό ύλνιν  2εο Οκάδαο 51.391,80 
 

 

 

 

3ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθέο θαιύςεηο εθδειώζεσλ ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Αζιεηηζκνύ, 
Νέαο Γεληάο, Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

α/α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

Δλδεηθηηθή 
ζπλνιηθή ηηκή 

(€) 

1 Πνδειαηηθφο γχξνο Ηιίνπ ηεκ 1 140,00 140,00 

2 ρνιηθνί αγψλεο πνδνζθαίξνπ-ηέληο ηεκ 2 130,00 260,00 

3 Δθδήισζε ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο ηεκ 1 180,00 180,00 

4 Σειηθή εθδήισζε «ΗΛΗΑ 2017» ηεκ 1 350,00 350,00 

5 Βξαβεχζεηο αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ Ηιίνπ ηεκ 1 120,00 120,00 

6 Γηαζπιινγηθνί αγψλεο ζηίβνπ ηεκ 1 270,00 270,00 

7 ρνιηθνί αγψλεο ζηίβνπ ηεκ 1 150,00 150,00 

8 Αζιεηηθέο εκεξίδεο-εθδειψζεηο ηεκ 4 140,00 560,00 

9 4ε θαθηζηηθή Ηιηάδα  ηεκ 2 150,00 300,00 

ΤΝΟΛΟ 2.330,00 

Φ.Π.Α. 24% 559,20 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3εο Οκάδαο 2.889,20 
 

4ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

α/α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

Δλδεηθηηθή 
ζπλνιηθή ηηκή 

(€) 

1 
Ζρεηηθή θάιπςε (δηάζεζε θαη 
εγθαηάζηαζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ) 
εθδειψζεσλ ζε θιεηζηφ ρψξν 

ηεκ. 10 200,00 2.000,00 
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2 
Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε γηα ην 
θεζηηβάι ησλ Παηδηθψλ θαη 
Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

ηεκ. 2 390,00 780,00 

3 
 Ζρεηηθή θάιπςε εθδήισζεο ζε 
θιεηζηφ ρψξν (Αίζνπζα Πνιιαπιψλ 
Υξήζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ) 

ηεκ. 7 240,00 1.680,00 

χλνιν 4.460,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.070,40 

Γεληθό ύλνιν 4εο Οκάδαο 5.530,40 
 

5ε Οκάδα Τπεξεζηώλ: Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
θαη Τγείαο 

α/α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

Δλδεηθηηθή 
ζπλνιηθή ηηκή 

(€) 

1 

Ζρεηηθή θάιπςε (δηάζεζε θαη 
εγθαηάζηαζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ) 
εθδειψζεσλ ηεο Κνηλσληθήο 
Τπεξεζίαο 

ηεκ. 8 320,00 2.560,00 

χλνιν 2.560,00 

Φ.Π.Α. 24% 614,40 

Γεληθό ύλνιν 5εο Οκάδαο 3.174,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης + 2ης + 3ης + 4ης + 5ης ομάδας 72.930,60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Άξζξν 3 Παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
 

Ζ παξαιαβή ησλ ερεηηθψλ θαιχςεσλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 

άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/16, φπσο ηζρχεη, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην δ΄, ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λφκνπ 4412/16, φπσο ηζρχεη.  

 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί εάλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη ησλ παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
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Άξζξν 4 Σόπνο θαη Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

 
Χο ηφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο-εξγαζίαο λννχληαη νη εθάζηνηε νξηδφκελνη απφ ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ ρψξνη ηέιεζεο ησλ εθδειψζεσλ. Χο ρψξνο, λνείηαη νπνηνζδήπνηε 

ρψξνο, είηε αλνηθηφο είηε θιεηζηφο. 

Οη εληνιέο εθηέιεζεο, ζα δίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ. Ο αξηζκφο ησλ εθδειψζεσλ είλαη ν αλψηεξνο πξνβιεπφκελνο απφ 

ην Γήκνπ Ηιίνπ. Ο Γήκνο Ηιίνπ δχλαηαη λα κελ εμαληιήζεη ην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.  

 

 Ίιηνλ, 27/01/2017                Ίιηνλ, 27/01/2017 
                Ο πληάμαο                                                                        Ζ Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 
             Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 
 
 
 
        Δπάγγεινο Γεξάζεο                                                                   Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 
    ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ                                                               Αξρηηέθησλ κεραληθφο 

17REQ005739689 2017-01-30


