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ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθμ.1/2019 
 
                                                                                               

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το 2019, θα χρειαστεί να 
δαπανήσει το ποσό των 19.096,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 Οι υπηρεσίες που προβλέπονται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων είναι οι παρακάτω. 

 
1) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για την εκδήλωση «Εορτασμός της Καθαρής Δευτέρας» 
 

 Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση της εκδήλωσης τη Δευτέρα 11/03/2019, είναι ο 
εξής: 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

Ζητείται σύστημα ήχου ικανό για την πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη υπαίθριου χώρου 
χωρητικότητας 3000 περίπου ατόμων. Κατά προτίμηση ζητείται σύστημα τύπου Line Array ή 
εναλλακτικά σύστημα αποτελούμενο από δορυφόρους και υπογούφερ αντίστοιχης απόδοσης. Ο 
υπόλοιπος εξοπλισμός που απαιτείται περιλαμβάνει: 
 

 1x ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 16-24ΙΝ/4-8OUT (ψηφιακή κατά προτίμηση ή αναλογική με τους 
απαραίτητους επεξεργαστές)  

 2x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ (UHF σε «καθαρές» συχνότητες που δεν 
παρενοχλούνται από άλλα δίκτυα) 

 6x ΗΧΕΙΑ MONITOR 15΄΄-12΄΄     
 2x CD-MP3 PLAYERS                                                                       
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ, ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, DI  

(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 6 ΤΟΝ 
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 
α) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 

 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (certificate of conformity). 
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 Ο επαγγελματίας θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράφει στην προσφορά τον τύπο - μοντέλο 
της κάθε συσκευής όπως και  το ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σε κάθε 
περίπτωση που του ζητηθούν. 

 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 Όλα τα ευαίσθητα μηχανήματα θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια 

μεταφοράς εξοπλισμού και όλα τα καλώδια συνδέσεων να είναι σε άριστη κατάσταση.  
 
β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

 Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει εκτός του πτυχίου και Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 
Αριθμ. οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 
510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α'). Η άδεια είναι είτε 
Ραδιοηλεκτρολόγου είτε Ραδιοτεχνίτου (όχι Βοηθού Ραδιοτεχνίτου). 

 Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αδείας με το όνομα του τεχνικού υπεύθυνου 
της επιχείρησης. 

 Ο τεχνικός θα πρέπει να είναι επιβλέπων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εξοπλισμού. 
 
γ) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 
 

 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. 

 Στις προσφορές εκτός του οπτικοακουστικού εξοπλισμού ζητείται και ο εξοπλισμός ασφαλείας. 
 Ο κάθε επαγγελματίας-εταιρεία πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό 

που χρειάζεται σε  κάθε εγκατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των 
μηχανημάτων και η ασφάλεια του κοινού και των συμμετεχόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα 
περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά.  

 Τα εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης κοινού η οχημάτων θα πρέπει να τοποθετούνται 
σε ειδικά πιστοποιημένα επιδαπέδια κανάλια διέλευσης καλωδίων υψηλής αντοχής. 

 Οι πίνακες παροχής ρεύματος πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα διακόπτη διαφυγής ρεύματος 
(ηλεκτροπληξιακό). Σε περίπτωση που δεν είναι τυποποιημένοι θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από αδειούχο ηλεκτρολόγο και να διαθέτουν τα παραστατικά κατασκευής 
τους. 

 
 

Ο παραπάνω εξοπλισμός διαμορφώνεται αναλόγως των απαιτήσεων της εκδήλωσης. Το ηχητικό 
σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες των χώρων τις εκδήλωσης. Ο εξοπλισμός 
πρέπει να είναι πιστοποιημένων κατασκευαστών (και όχι ιδιοκατασκευές) και να τηρεί υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης. Η ποσότητα που περιγράφεται είναι η μέγιστη ενδεικτική και 
διαμορφώνεται στο σύνολο και τη δομή της από της απαιτήσεις της εκάστοτε εκδήλωσης. Βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία τεχνικού εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η εγκατάσταση θα πρέπει 
να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Ο τεχνικός θα πρέπει να επιβλέπει σε όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του εξοπλισμού και να συνεργάζεται με τους διοργανωτές στα πλαίσια των απαιτήσεων της 
εκδήλωσης. Στις προσφορές εκτός του οπτικοακουστικού εξοπλισμού ζητείται και ο εξοπλισμός 
ασφαλείας. Η κάθε εταιρεία πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που 
χρειάζεται σε κάθε εγκατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και η 
ασφάλεια του κοινού και των συμμετεχόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα περιγράφεται αναλυτικά στην 
προσφορά. Στα συστήματα ανάρτησης, φωτισμού η ηχείων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το όριο 
βάρους ανύψωσης και να μη γίνεται χρήση αυτών εκτός των ορίων ασφαλείας του κατασκευαστή. 
Ειδικά σε συστήματα ανάρτησης μεγάλου φορτίου (ground support) θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί 
με την προσφορά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του κατασκευαστή προς έλεγχο. 
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2) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού «Εορτασμός Αποκριάς 2019» και Καρναβαλική Παρέλαση 

 
 Η εκδήλωση «Εορτασμός Αποκριάς 2019» θα περιλαμβάνει την 8η Καρναβαλική Παρέλαση 
που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 03/03/2019. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «Αποκριάς 2019» 
 

Ζητείται σύστημα ήχου ικανό για την πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη του Κονταξοπούλειου 
Αθλητικού Κέντρου (θα γίνει χρήση του αύλειου χώρου ή του εσωτερικού χώρου αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών). Κατά προτίμηση ζητείται σύστημα τύπου Line Array ή, εναλλακτικά, σύστημα 
αποτελούμενο από δορυφόρους και υπογούφερ αντίστοιχης απόδοσης. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός που 
απαιτείται περιλαμβάνει: 
 

 1x ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 32-48ΙΝ/12-16OUT (ψηφιακή κατά προτίμηση η αναλογική με τους 
απαραίτητους επεξεργαστές)  

 4x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ (UHF σε «καθαρές» συχνότητες που δεν 
παρενοχλούνται από άλλα δίκτυα) 

 1x ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ (UHF σε «καθαρές» συχνότητες που δεν 
παρενοχλούνται από άλλα δίκτυα) 

 8x ΣΥΣΤΗΜΑ IN-EAR PERSONAL MIXER 16CH (συνοδευόμενο με τα κατάλληλα In-Ear 
ακουστικά) 

 2x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR MONITOR (συνοδευόμενα με τα κατάλληλα In-Ear 
ακουστικά) 

 8x ΗΧΕΙΑ MONITOR 15΄΄-12΄΄                                                                           
 1x FULL DRUM SET 
 1x ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥ  
 2x ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 
 1x STAGE PIANO (88keys) 
 10x ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΩΣ LED 
 2x ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 2x ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ, ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, DI  

(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 6ΤΟΝ 
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «8η Καρναβαλική Παρέλαση» 
 

Ζητείται σύστημα ήχου ικανό για την πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη συγκεκριμένης διαδρομής 
από το χώρο του Δημαρχείου έως το Κονταξοπούλειο Αθλητικό Κέντρο (απόσταση περίπου 1200 
μέτρων). Ο εξοπλισμός που απαιτείται περιλαμβάνει: 
 

 38x ΗΧΕΙΑ 2Χ15΄΄ ΣΕ 16 ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ (Προσοχή όχι Κόρνες 100V) 
 6x ΗΧΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ 
 1x ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 16ΙΝ/8OUT (ψηφιακή κατά προτίμηση η αναλογική με τους 

απαραίτητους επεξεργαστές)  
 2x CD-MP3 PLAYERS 
 1x DJ MIXER 
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 4x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ (UHF σε «καθαρές» συχνότητες που δεν 
παρενοχλούνται από άλλα δίκτυα) 

 16x ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΗΧΟΥ (SPLITER) 1IN/2OUT 
 1x Ασύρματο σύστημα μετάδοσης ήχου digital 2,4 η 5,8 GHz / 1x TR, 4x RX (συμπληρωματικά 

καλωδιακό σύστημα προστατευμένης διέλευσης) 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 6 ΤΟΝ 
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 
i) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 

 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (certificate of conformity). 

 Ο επαγγελματίας θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράφει στην προσφορά τον τύπο - μοντέλο 
της κάθε συσκευής όπως και  το ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σε κάθε 
περίπτωση που του ζητηθούν. 

 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 Όλα τα ευαίσθητα μηχανήματα θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια 

μεταφοράς εξοπλισμού και όλα τα καλώδια συνδέσεων να είναι σε άριστη κατάσταση.  
 
ii) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

 Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει εκτός του πτυχίου και Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 
Αριθμ. οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 
510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α'). Η άδεια είναι είτε 
Ραδιοηλεκτρολόγου είτε Ραδιοτεχνίτου (όχι Βοηθού Ραδιοτεχνίτου). 

 Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αδείας με το όνομα του τεχνικού υπεύθυνου 
της επιχείρησης. 

 Ο τεχνικός θα πρέπει να είναι επιβλέπων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εξοπλισμού. 
 
iii) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 
 

 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. 

 Στις προσφορές εκτός του οπτικοακουστικού εξοπλισμού ζητείται και ο εξοπλισμός ασφαλείας. 
 Ο κάθε επαγγελματίας-εταιρεία πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό 

που χρειάζεται σε  κάθε εγκατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των 
μηχανημάτων και η ασφάλεια του κοινού και των συμμετεχόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα 
περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά.  

 Τα εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης κοινού η οχημάτων θα πρέπει να τοποθετούνται 
σε ειδικά πιστοποιημένα επιδαπέδια κανάλια διέλευσης καλωδίων υψηλής αντοχής. 

 Οι πίνακες παροχής ρεύματος πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα διακόπτη διαφυγής ρεύματος 
(ηλεκτροπληξιακό). Σε περίπτωση που δεν είναι τυποποιημένοι θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από αδειούχο ηλεκτρολόγο και να διαθέτουν τα παραστατικά κατασκευής 
τους. 

 
 

3) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της «25ης 
Μαρτίου» 
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Θα χρειαστούν (2) δύο ηχητικές καλύψεις για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δρυμού και 
Ωραιοκάστρου. 
 
Ωραιόκαστρο 
 

Για την παρέλαση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ωραιοκάστρου θα χρειαστούν τα εξής: 
 

1. Απέναντι από το Δημαρχείο 
1ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών)  

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

2. Απέναντι από το Δημαρχείο 
2ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 

                      2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 
3. Απέναντι από το Δημαρχείο 

3ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 

                      2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 
4. Απέναντι από το Δημαρχείο 

4ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 

        2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 
5. Απέναντι από το Δημαρχείο 

(Επί της οδού Κομνηνών) 
1 ΤΕΛΙΚΟΣ 2000W/ 

24ΚΟΝΣΟΛΑ / ΜΙC/ CD PLAYER 
6. Στο Δημαρχείο 

(Επί της οδού Κομνηνών) 
1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ/1 ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

(Για εκφώνηση) 
7. Απέναντι από το Δημαρχείο 

(Επί της οδού Κομνηνών) 
8 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ/8 ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

(για την Φιλαρμονική) 
 
Δρυμός 
 

Για την παρέλαση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δρυμού θα χρειαστούν τα εξής: 
 

1. ΗΡΩΩΝ  1ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Εντός του Ηρώων) για την 
κατάθεση των στεφάνων 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

2. ΗΡΩΩΝ  2ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Στη διαδρομή της παρέλασης) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

3. ΗΡΩΩΝ  3ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Στη διαδρομή της παρέλασης) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

4. ΗΡΩΩΝ  
                      (Δίπλα στην εξέδρα των επισήμων) 

1 ΤΕΛΙΚΟΣ 2000W/ 
24ΚΟΝΣΟΛΑ / ΜΙC/ CD PLAYER 

5. ΗΡΩΩΝ   
(Εντός του Ηρώων) για την κατάθεση 
των στεφάνων  

1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ/1 ΒΑΣΗ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
(Για εκφώνηση) 

 
Η εταιρεία που θα αναλάβει την ανάθεση ηχητικής κάλυψης και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα 

Δρυμού και Ωραιοκάστρου θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και 
τους ηλεκτρολόγους του δήμου, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την παρέλαση, για να τους ενημερώσουν 
που ακριβώς θα βρίσκονται οι πυλώνες ήχου και που υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τον ήχο. 

 
4) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για την εκδήλωση εορτασμού του Αγ. Παντελεήμονος 

 
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση της εκδήλωσης είναι ο εξής: 

 
Σύστημα ήχου και φωτισμού που θα περιλαμβάνει: 

 Κονσόλα ήχου 18 CH και 6 AUX αναλογική κονσόλα 
 4 Sub ηχεία χαμηλών συχνοτήτων 800W RMS 
 4 Satelite ηχεία δορυφόροι 800W RMS 
 4 Monitor ηχεία μόνιτορ 800W RMS 
 8 CH κονσόλα φωτισμού για DMX512 Φώτα LED 
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 2 LED φώτα 4+4 PAR 64 έγχρωμα 
 4 μικρόφωνα φωνής δυναμικά 
 Multi 24 CH 30m 
 Μπαλαντέζες για ρεύμα και καλώδια ήχου/ηχείων, βάσεις μικροφώνων και ηχείων/φώτων 
 Equalizer για εφέ φωνής, ψηφιακά παραμετρικά 
 Σετ μικροφώνων τυμπάνων ενισχυτών, DI ήχου για πλήκτρα-ακουστικά όργανα 
 4 ενισχυτές PA 2x1200W RMS έκαστος 

 
Ο παραπάνω εξοπλισμός διαμορφώνεται αναλόγως των απαιτήσεων της εκδήλωσης. Το 

ηχητικό σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες των χώρων τις εκδήλωσης. 
Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι πιστοποιημένων κατασκευαστών (και όχι ιδιοκατασκευές) και να 

τηρεί υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης. Η ποσότητα που περιγράφεται είναι η μέγιστη 
ενδεικτική και διαμορφώνεται στο σύνολο και τη δομή της από της απαιτήσεις της εκάστοτε 
εκδήλωσης. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία τεχνικού εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η 
εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Ο τεχνικός θα πρέπει να 
επιβλέπει σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εξοπλισμού και να συνεργάζεται με τους διοργανωτές στα 
πλαίσια των απαιτήσεων της εκδήλωσης. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 Α) Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (certificate of conformity). Η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει 
και να περιγράφει στην προσφορά τον τύπο/μοντέλο της κάθε συσκευής όπως και το ότι 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθούν. 

 Β) Ο εξοπλισμός πρέπει να παραδίδεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Όλα τα 
ευαίσθητα μηχανήματα θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια 
μεταφοράς εξοπλισμού και όλα τα καλώδια συνδέσεων να είναι σε άριστη κατάσταση. 

 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
 

Στις προσφορές εκτός του οπτικοακουστικού εξοπλισμού ζητείται και ο εξοπλισμός ασφαλείας. 
Η κάθε εταιρεία πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που χρειάζεται σε κάθε 
εγκατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και η ασφάλεια του κοινού 
και των συμμετεχόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά. Τα 
εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης κοινού η οχημάτων θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά 
πιστοποιημένα επιδαπέδια κανάλια διέλευσης καλωδίων υψηλής αντοχής. Οι πίνακες παροχής ρεύματος 
πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα διακόπτη διαφυγής ρεύματος (ηλεκτροπληξιακό). Σε περίπτωση που 
δεν είναι τυποποιημένοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από αδειούχο ηλεκτρολόγο και να 
διαθέτουν τα παραστατικά κατασκευής τους. Στα συστήματα ανάρτησης, φωτισμού η ηχείων, θα πρέπει 
να αναφέρεται ρητά το όριο βάρους ανύψωσης και να μη γίνεται χρήση αυτών εκτός των ορίων 
ασφαλείας του κατασκευαστή. Ειδικά σε συστήματα ανάρτησης μεγάλου φορτίου (ground support) θα 
πρέπει να προσκομίζονται μαζί με την προσφορά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του κατασκευαστή 
προς έλεγχο. 
 

 
5) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για τις εκδηλώσεις του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» 

 
 Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» διαρκεί περίπου ένα μήνα (από 05/09/2019 ως 30/09/2019) και 
περιλαμβάνει περίπου 10 εκδηλώσεις (5 στο Ωραιόκαστρο, 2 στο Δρυμό, 1 στη Λητή, 1 στον 
Πεντάλοφο, 1 στο Πετρωτό), εκ των οποίων η μία είναι η κεντρική συναυλία, τρεις μουσικές βραδιές 
και έξι θεατρικές παραστάσεις. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση των εκδηλώσεων είναι 
ο εξής: 
 

A) Για την κεντρική συναυλία 
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Ζητείται σύστημα ήχου ικανό για την πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη του Κονταξοπούλειου 
Αθλητικού Κέντρου (θα γίνει χρήση του αύλειου χώρου ή του εσωτερικού χώρου αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών). Κατά προτίμηση ζητείται σύστημα τύπου Line Array ή, εναλλακτικά, σύστημα 
αποτελούμενο από δορυφόρους και υπογούφερ αντίστοιχης απόδοσης. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός που 
απαιτείται περιλαμβάνει: 
 

 1x ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 32-48ΙΝ/12-16OUT (ψηφιακή κατά προτίμηση η αναλογική με τους 
απαραίτητους επεξεργαστές)  

 4x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ (UHF σε «καθαρές» συχνότητες που δεν 
παρενοχλούνται από άλλα δίκτυα) 

 1x ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ (UHF σε «καθαρές» συχνότητες που δεν 
παρενοχλούνται από άλλα δίκτυα) 

 8x ΣΥΣΤΗΜΑ IN-EAR PERSONAL MIXER 16CH (συνοδευόμενο με τα κατάλληλα In-Ear 
ακουστικά) 

 2x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ IN-EAR MONITOR (συνοδευόμενα με τα κατάλληλα In-Ear 
ακουστικά) 

 8x ΗΧΕΙΑ MONITOR 15΄΄-12΄΄                                                                           
 1x FULL DRUM SET 
 1x ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥ  
 2x ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 
 1x STAGE PIANO (88keys) 
 10x ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΩΣ LED 
 2x ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 2x ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ, ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, DI  

(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
- 4x Led Wash head's 360w with zoom function 10-60 degrees RGBW 
- 12x Led par 180w RGBW, 26 degrees 
- 1x DMX distributor 4outs 
- 1x DMX controller 
- 8x FLOOD LIGHTS HQI 
- 1x HAZE SMOKE MACHINE 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
- TRUSS SYSTEM 12x 6m (ΠxΥ)  
- 4x ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
- 20x ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1Μ/5ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ 

20ΤΟΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 32Α IP65 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
- ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ 

 
B) Για τις θεατρικές παραστάσεις 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 

 
- ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOH ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
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- ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 24ΙΝ/ 16OUT  
- 16x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ UHF ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ HEADSET SKIN COLOR 
- 2x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ UHF ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ 
- 1x CD/MP3 PLAYER H LAPTOP 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
- 12x Led par 180w RGBW,26 degrees 
- 1x DMX controller 
- 2x DMX FLOOD LIGHTS WITH COLOR FILTER FRAMES 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
- 4x ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ Τ-BAR 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                    
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 32Α IP65 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
- ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ 

 
Γ) Για τις μουσικές βραδιές 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 
 

- ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOH ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤIΚΟ ΕΥΡΟΣ 40Hz- 20 KHz 

- 6x ΗΧΕΙΑ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ 15'', 12'' ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 
- ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 32ΙΝ/ 16OUT  
- ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ 
- 2x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ UHF 
- 1x CD/MP3 PLAYER H LAPTOP 
- ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, DI, ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BACK LINE 
                                                                           

- FULL DRUM SET 
- ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥ  
- ΕΝΙΣΧΥΤEΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 
- 8x ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΩΣ LED 
- 2x ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
- 2x ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

 
 
 

Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να είναι πιστοποιημένων κατασκευαστών (και όχι 
ιδιοκατασκευές) και να τηρεί υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης. Η ποσότητα που 
περιγράφεται είναι η μέγιστη ενδεικτική και διαμορφώνεται στο σύνολο και τη δομή της από της 
απαιτήσεις της εκάστοτε εκδήλωσης. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία τεχνικού εγκατάστασης 
του εξοπλισμού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   (Ραδιοτεχνίτης - Ραδιοηλεκτρολόγος), ενώ στην 
προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του τεχνικού της εταιρείας όπως και ο αριθμός της άδειάς 
του. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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Α) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (certificate of conformity) 
Η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράφει στην προσφορά τον τύπο – μοντέλο της 

κάθε συσκευής όπως και το ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σε κάθε περίπτωση που του 
ζητηθούν. 

Β) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλα τα ευαίσθητα μηχανήματα θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια 
μεταφοράς εξοπλισμού και όλα τα καλώδια συνδέσεων να είναι σε άριστη κατάσταση. 
 

Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού: 
 
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει εκτός του πτυχίου και Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ Αριθμ. 
οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 510/1971(Φ.Ε.Κ. 
152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α'). Η άδειά του θα πρέπει να είναι είτε Ραδιοηλεκτρολόγου είτε 
Ραδιοτεχνίτη. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αδείας με το όνομα του τεχνικού 
υπεύθυνου της επιχείρησης. Ο τεχνικός θα πρέπει να είναι επιβλέπων καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
του εξοπλισμού. 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

 
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Στις προσφορές εκτός του οπτικοακουστικού εξοπλισμού ζητείται και ο εξοπλισμός 
ασφαλείας. Η κάθε εταιρεία πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που 
χρειάζεται σε κάθε εγκατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και η 
ασφάλεια του κοινού και των συμμετεχόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα περιγράφεται αναλυτικά στην 
προσφορά. Τα εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης κοινού η οχημάτων θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε ειδικά πιστοποιημένα επιδαπέδια κανάλια διέλευσης καλωδίων υψηλής αντοχής. 
Οι πίνακες παροχής ρεύματος πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα διακόπτη διαφυγής ρεύματος 
(ηλεκτροπληξιακό). Σε περίπτωση που δεν είναι τυποποιημένοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
από αδειούχο ηλεκτρολόγο και να διαθέτουν τα παραστατικά κατασκευής τους. Στα συστήματα 
ανάρτησης, φωτισμού η ηχείων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το όριο βάρους ανύψωσης και να μη 
γίνεται χρήση αυτών εκτός των ορίων ασφαλείας του κατασκευαστή. Ειδικά σε συστήματα ανάρτησης 
μεγάλου φορτίου (ground support) θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με την προσφορά όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του κατασκευαστή προς έλεγχο. 
 Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το κόστος κάθε τύπου εκδήλωσης ξεχωριστά. 
 

Εκδήλωση Ποσό 
Κεντρική συναυλία  

Θεατρικές παραστάσεις  
Μουσικές βραδιε΄ς  

 
 
 

6) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της «28ης 
Οκτωβρίου 1940» 

 
Για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου  θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν δύο (2) ηχητικές καλύψεις για τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δρυμού και Ωραιοκάστρου. 
 
Ωραιόκαστρο 
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Για την παρέλαση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ωραιοκάστρου θα χρειαστούν τα εξής: 

 
8. Απέναντι από το Δημαρχείο 

 1ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών)  

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

9. Απέναντι από το Δημαρχείο 
  2ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 

                      2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 
10. Απέναντι από το Δημαρχείο 

  3ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 

                      2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 
11. Απέναντι από το Δημαρχείο 

  4ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Επί της οδού Κομνηνών) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 

        2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 
12. Απέναντι από το Δημαρχείο 

(Επί της οδού Κομνηνών) 
1 ΤΕΛΙΚΟΣ 2000W/ 

24ΚΟΝΣΟΛΑ / ΜΙC/ CD PLAYER 
13. Στο Δημαρχείο 

(Επί της οδού Κομνηνών) 
1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ/1 ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

(Για εκφώνηση) 
14. Απέναντι από το Δημαρχείο 

(Επί της οδού Κομνηνών) 
8 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ/8 ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

(για την Φιλαρμονική) 
 
Δρυμός 
 

Για την παρέλαση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δρυμού θα χρειαστούν τα εξής: 
 

6. ΗΡΩΩΝ  1ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Εντός του Ηρώων) για την 
κατάθεση των στεφάνων 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

7. ΗΡΩΩΝ  2ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Στη διαδρομή της παρέλασης) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

8. ΗΡΩΩΝ  3ος  ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΧΟΥ 
(Στη διαδρομή της παρέλασης) 

2 ΗΧΕΙΑ (Δορυφόρους)1.000W / 
1 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΣΟΓΟΥΦΕΡ (SAB) 1.000W/ 
2 ΤΕΛΙΚΟΣ 2.000W 

9. ΗΡΩΩΝ  
                      (Δίπλα στην εξέδρα των επισήμων) 

1 ΤΕΛΙΚΟΣ 2000W/ 
24ΚΟΝΣΟΛΑ / ΜΙC/ CD PLAYER 

10. ΗΡΩΩΝ   
(Εντός του Ηρώων) για την κατάθεση 
των στεφάνων  

1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ/1 ΒΑΣΗ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
(Για εκφώνηση) 

 
Η εταιρεία που θα αναλάβει την ανάθεση ηχητικής κάλυψης και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα 

Δρυμού και Ωραιοκάστρου θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και 
τους ηλεκτρολόγους του δήμου, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την παρέλαση, για να τους 
ενημερώσουν που ακριβώς θα βρίσκονται οι πυλώνες ήχου και που υπάρχει παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος για τον ήχο. 
 

 
7) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για θεατρική παράσταση 

 
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση της παράστασης είναι ο εξής: 

 
Σύστημα ήχου και φωτισμού που θα περιλαμβάνει: 

 Κονσόλα ήχου 18 CH και 6 AUX αναλογική κονσόλα 
 4 Sub ηχεία χαμηλών συχνοτήτων 800W RMS 
 4 Satelite ηχεία δορυφόροι 800W RMS 
 4 Monitor ηχεία μόνιτορ 800W RMS 
 8 CH κονσόλα φωτισμού για DMX512 Φώτα LED 
 2 LED φώτα 4+4 PAR 64 έγχρωμα 
 4 μικρόφωνα φωνής δυναμικά 
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 Multi 24 CH 30m 
 Μπαλαντέζες για ρεύμα και καλώδια ήχου/ηχείων, βάσεις μικροφώνων και ηχείων/φώτων 
 Equalizer για εφέ φωνής, ψηφιακά παραμετρικά 
 Σετ μικροφώνων τυμπάνων ενισχυτών, DI ήχου για πλήκτρα-ακουστικά όργανα 
 4 ενισχυτές PA 2x1200W RMS έκαστος 

 
Ο παραπάνω εξοπλισμός διαμορφώνεται αναλόγως των απαιτήσεων της εκδήλωσης. Το 

ηχητικό σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες των χώρων τις εκδήλωσης. 
Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι πιστοποιημένων κατασκευαστών (και όχι ιδιοκατασκευές) και να 

τηρεί υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης. Η ποσότητα που περιγράφεται είναι η μέγιστη 
ενδεικτική και διαμορφώνεται στο σύνολο και τη δομή της από της απαιτήσεις της εκάστοτε 
εκδήλωσης. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία τεχνικού εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η 
εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Ο τεχνικός θα πρέπει να 
επιβλέπει σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εξοπλισμού και να συνεργάζεται με τους διοργανωτές στα 
πλαίσια των απαιτήσεων της εκδήλωσης. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 Α) Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (certificate of conformity). Η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει 
και να περιγράφει στην προσφορά τον τύπο/μοντέλο της κάθε συσκευής όπως και το ότι 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθούν. 

 Β) Ο εξοπλισμός πρέπει να παραδίδεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Όλα τα 
ευαίσθητα μηχανήματα θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια 
μεταφοράς εξοπλισμού και όλα τα καλώδια συνδέσεων να είναι σε άριστη κατάσταση. 

 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
 

Στις προσφορές εκτός του οπτικοακουστικού εξοπλισμού ζητείται και ο εξοπλισμός ασφαλείας. 
Η κάθε εταιρεία πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που χρειάζεται σε κάθε 
εγκατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και η ασφάλεια του κοινού 
και των συμμετεχόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά. Τα 
εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης κοινού η οχημάτων θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά 
πιστοποιημένα επιδαπέδια κανάλια διέλευσης καλωδίων υψηλής αντοχής. Οι πίνακες παροχής ρεύματος 
πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα διακόπτη διαφυγής ρεύματος (ηλεκτροπληξιακό). Σε περίπτωση που 
δεν είναι τυποποιημένοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από αδειούχο ηλεκτρολόγο και να 
διαθέτουν τα παραστατικά κατασκευής τους. Στα συστήματα ανάρτησης, φωτισμού η ηχείων, θα πρέπει 
να αναφέρεται ρητά το όριο βάρους ανύψωσης και να μη γίνεται χρήση αυτών εκτός των ορίων 
ασφαλείας του κατασκευαστή. Ειδικά σε συστήματα ανάρτησης μεγάλου φορτίου (ground support) θα 
πρέπει να προσκομίζονται μαζί με την προσφορά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του κατασκευαστή 
προς έλεγχο. 
 
 

8) Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Αγγέλων Έλευσις» 
 

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση των εκδηλώσεων είναι ο εξής: 
 
Εξοπλισμός για τις συναυλιακές εκδηλώσεις: 
Ήχος 

 1x Ψηφιακή κονσόλα ήχου 32in/16out 
 1x Ψηφιακό stage box 32in/16out 
 8x Ηχεία αυτοενισχυόμενα 15΄΄ και 12΄΄ 
 4x Ηχεία 2x15΄΄ 1600W 
 4x Ηχεία χαμηλών συχνοτήτων Subwoofer 
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 4x Ψηφιακοί ενισχυτές ήχου 
 1x Επεξεργαστής ήχου 
 1x CD/MP3 player 
 4x Ασύρματα μικρόφωνα UHF 620-680 MHz 
 4x In-ear ασύρματα μικρόφωνα skin color 
 Βάσεις μικροφώνων και βάσεις ηχείων 
 Μικρόφωνα και DI σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκδήλωσης 

Φωτισμός 
 8x προβολείς Led par 108w RGBW, 26 dg 
 1x διανεμητής σήματος DMX 4 outs 
 1x κονσόλα φωτισμού DMX controller 
 1x Haze smoke machine 2000W 

Ανάρτηση 
 Τρίποδες φωτισμού max 5,3m/220kg 
 Τράσσες ανάρτησης 30x30cm total 12cm 

 
Εξοπλισμός οθόνης video wall 
Προβολή 

 28x led video wall panels P6, total area 3x5m (HxW), 1,7 million colors 
 1x video processor controller for led wall (2x composite, 1x VGA, 1x DVI/HDMI inputs) 
 1x sever PC, video mixer software 

Ανάρτηση 
 1x Ground support system, 4,5m columns, 1 ton max load 
 2x truss 6m 

 
 Συνοδευτικός εξοπλισμός προστασίας: 20 επιδαπέδια κανάλια καλωδίων 1m /5 αγωγών με 
αντοχή σε πίεση 20 τόνων, 2 πίνακες διανομής ρεύματος τριφασικοί 32Α IP65 με διακόπτη διαφυγής, 
κιβώτια μεταφοράς τύπου flight case για όλο τον εξοπλισμό, καλωδιώσεις μεταφοράς ρεύματος με φις 
ασφαλείας, ασύρματο σύστημα επικοινωνίας 4 ατόμων. 
 Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι ο μέγιστος ζητούμενος και διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της εκδήλωσης. Το ηχητικό σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες του 
χώρου τις εκδήλωσης (Κονταξοπούλειο, εξέδρα).  
 
 Οι προσφορές δύναται να κατατίθενται για μία ή περισσότερες εκδηλώσεις ή και για το σύνολο 
των εκδηλώσεων. 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχτηκε με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών για την ηχητική 
κάλυψη και τον φωτισμό όλων των εκδηλώσεων του 2019. Συνολικά, οι υπηρεσίες που προβλέπεται να 
εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες: 

A/A ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

 
Φ.Π.Α.   

24% 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑΣ Υπηρεσία 500,00€ 120,00€ 620,00€ 

 
2 
 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ Υπηρεσία 4.500,00€ 1.080,00€ 5.580,00€ 

3 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 25ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

Υπηρεσία 1.000,00€ 240,00€ 1.240,00€ 

4 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

Υπηρεσία 500,00€ 120,00€ 620,00€ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΚΑ. 

1 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
92370000-5 02.15.6471.1008 

2 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 92370000-5 02.15.6471.1021 

3 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 25ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

92370000-5 02.15.6471.1003 

4 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

92370000-5 02.15.6471.1010 

5 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

92370000-5 02.15.6471.1020 

6 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

92370000-5 02.15.6471.1004 

7 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
92370000-5 02.15.6471.1015 

8 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

92370000-5 02.15.6471.1402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  Ο Συντάξας        Η Προϊσταμένη 
 
 
 
 

Ευαγγελίδης Αλέξανδρος            Κουκούδη Αποστολία 

5 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

Υπηρεσία 5.900,00€ 1.416,00€ 7.316,00€ 

6 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Υπηρεσία 1.000,00€ 240,00€ 1.240,00€ 

7 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
Υπηρεσία 500,00€ 120,00€ 620,00€ 

8 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Υπηρεσία 1.500,00€ 360,00€ 1.860,00€ 

 
 
 
 
 
 
Σύνολο καθαρής 
Δαπάνης 

 
 
 
 
 
 
 
: 

 
 
 
 
 
 
 

15.400,00 € 
Φ.Π.Α. 24% : 3.696,00 € 
Σύνολο Δαπάνης : 19.096 ,00 € 
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