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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ   

ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ 

 Αξηζκ. Πξση. 75 

   

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ 1Α   

Σαρ. Κψδηθαο: 67100 Ξάλζε  

Πιεξ.: Γεψξγηνο ππξηδφπνπινο  

Σειέθσλν: 2541072554  

e-mail: kentroplitismouxanthis@gmail.com  

 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006 «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 114/Α/08-06-

2006). 

2. Σν Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» (ΦΔΚ 11/Α/15-01-

1980).  

3. Σελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ263/23-12-2008). 

4. Σν άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/27-11-1995). 

5. Σελ ππ' αξηζ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/Β/11-08-2010) απφθαζε Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. 

6. Σελ κε αξηζκφ 69/2014 (ΑΓΑ: ΧΞ4ΥΟΚ7Δ-ΛΘΒ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο κε ζέκα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού 

έτοσς 2015». 

7. Σν κε αξ. πξση. 12/16-01-2015 (ΑΓΑΜ: 15REQ002518264) πξσηνγελέο αίηεκα - ηεχρνο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππεξεζίαο. 

8. Σελ κε αξηζκφ 03/12-01-2015 (ΑΓΑ: 7ΤΧ4ΟΚ7Δ-8ΔΓ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο κε ζέκα «Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε 

εθδειψζεσλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο, έηνπο 2015». 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ  

 

 Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «ησηηική και θυηιζηική κάλςτη 

εκδηλώζευν ηος Κένηπος Πολιηιζμού Γήμος Ξάνθηρ, έηοςρ 2015», πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο εβδομήνηα ηπιών σιλιάδυν εξακόζιυν δέκα πένηε εςπώ και πενήνηα λεπηών 

(73.615,50€), φπσο εκθαλίδνληαη ζην παπάπηημα Α’ (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) θαη παπάπηημα Β’ 

(ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο) ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

  

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν - ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  
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1.1. Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ έηνπο 2015 

ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

παπαπηήμαηορ Α’. 

1.2. Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/01-02-1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

 Σν Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» (ΦΔΚ 11/Α/15-01-

1980). 

 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο, ΦΔΚ 114/Α/08-06-2006). 

1.3. Ζ ππεξεζία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.6471.006 «Ήρνο - Φψο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.  

 

  

Άξζξν 2 

 Σφπνο θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο, Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
, Ξάλζε Σ.Κ 67100 ηελ 20η 

Ηανοςαπίος ηος έηοςρ 2015, ημέπα Σπίηη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

πξνκεζεηψλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο. Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 

15:00 μ.μ. θαη ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ ε 13:00. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν 

δηαγσληζκφο αλαβιεζεί ζα δηελεξγεζεί ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηελ ίδηα ψξα. 

 

Άξζξν 3 

Πξνζφληα δηαγσληδνκέλσλ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

β) πλεηαηξηζκνί 

γ) Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

δ) Κνηλνπξαμίεο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 4 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

4.1. Οη έιιελεο πνιίηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαηά πεξίπησζε: 

 4.1.1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππυηόηςπη, ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.  

 4.1.2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα 

δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ 

επάγγεικα, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ ηπείρ (3) μήνερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 4.1.3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ Α΄ 

75/86), με θεώπηζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 

 α) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα 

νπνία ν πξνζθέξσλ έλαβε γνώζη και αποδέσεηαι ανεπιθύλακηα. 

 β) φηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 γ) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 δ) φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 ε) φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ). 

 Σα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη αλ έρνπλ ή φρη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, έθδνζεο ηελεςηαίος ηπιμήνος ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν καηά ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. Ο ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηελ επηηξνπή έλα εληαίν 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηα αλσηέξσ ή μερσξηζηφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. 

 ζη) είλαη ενήμεποι σο πξνο ηηο ςποσπεώζειρ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ειζθοπέρ κοινυνικήρ 

αζθάλιζηρ (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηνπο. Σα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 

 4.1.4. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ µε εθπξνζψπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο θευπημένη γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία (Δ.Δ., Ο.Δ., Δ.Π.Δ. θιπ) απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε 

απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά. 

 4.1.5. Σα νομιμοποιηηικά έγγπαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 

απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ 

ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 4.1.6. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θα εκπποζυπούνηαι πξνζθνκίδνληαο ζσεηικό 

ππακηικό ηος Γ.. πεπί ζςμμεηοσήρ ηηρ ζηο διαγυνιζμό και οπιζμού εκπποζώπος ηηρ, 

πξσηφηππν ή λφκηκα επηθπξσκέλν. Ο εθπξφζσπνο ζα έρεη καδί ηνπ θαη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή 

άιιν λφκηκν παξαζηαηηθφ. 

4.2. Οη αιινδαπνί: 

 4.2.1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππυηόηςπη, ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.  

 4.2.2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 

 4.2.3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (4.1.3. 

δ)) θαη (4.1.3. ζη)) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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 4.2.4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο 

ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 4.2.5. Αλ γηα θάπνην ιφγν ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ απηά λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ένοπκη δήλυζη ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

4.3. Οη ζπλεηαηξηζκνί:  

 4.3.1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππυηόηςπη, ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

 4.3.2. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 4.3.3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (4.1.3. δ)) θαη (4.1.3. ζη)) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

4.4. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

 4.4.1. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, για κάθε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 4.4.2. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζζνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 4.4.3. Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ 

ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Διιάδνο. Σα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί 

κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη 

ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ. Δθφζνλ νη 

πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Δάλ ζε θάπνηα 

ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα 

ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε 

δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

4.5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ Α΄ 75/86), 

με θεώπηζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Ζρεηηθήο θαη 

Φσηηζηηθήο θάιπςεο ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, κνπζηθψλ ζρεκάησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 

ηξία (3) έηε. 

4.6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ Α΄ 75/86), 

με θεώπηζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
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ηνπιάρηζηνλ ζε δέθα (10) ζπλαθή έξγα (ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε) θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία (5εηία).   

 

Άξζξν 5 

Δγγπήζεηο 

5.1. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ χςνπο δύο ηοιρ εκαηό (2%) ηεο πξνεθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 157 παξ.1α ηνπ Ν.4281/2014), ήηνη σιλίυν εκαηόν 

ενενήνηα επηά εςπώ (1.197,00€) ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παπαπηήμαηορ Γ΄. 

5.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα έρεη ηζρχ ελελήληα (90) εκεξψλ πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

5.3. Ο ελδηαθεξφκελνο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ 

ίζν κε ην πένηε ηοιρ εκαηό (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παπαπηήμαηορ Δ΄. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη ππο ή έυρ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ μέσπι 31/01/2016. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη 

ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ή έρεη εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5.4. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη 

χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε 

εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαηά πνζφ 

πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

5.5. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.    

5.6. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ. 

5.7. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα.  

5.8.Οη αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε µέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε µέιε ηεο 

πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 

2513/1997 (Α΄ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ 

επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

5.9. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα ζπκκφξθσζε θαηά ηα αλσηέξσ θα 

αποππίπηονηαι σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

Άξζξν 6 

Σξφπνο ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ 

6.1. Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη μέζα ζε καλά 

ζθπαγιζμένο θάκελο, πάλσ ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 

α.  Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

β.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Κέληξν Πνιηηηζκνχ 

Γήκνπ Ξάλζεο, Σκήκα Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ).  

γ.  Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο (πξσηφθνιιν ηεο πξνθήξπμεο).  

δ.  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
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ε.  Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νλνκαζία επηρείξεζεο, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, ηειέθσλα, fax, e-

mail, θηι). 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

6.2. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη όλα ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξσηφηππε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηεο πξνζθνξάο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά δελ ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

εζσηεξηθφ θάθειν (ρσξίο φκσο θαη λα απαγνξεχεηαη). 

6.3. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί ποινή αποππίτευρ, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

6.3.1. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηέρεη ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή, ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αλά 

θαηεγνξία εθδήισζεο. 

6.3.2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ Α΄ 75/86) 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη οι πιθανέρ αποκλίζειρ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

6.3.3. Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππέπει να θέπει ηιρ ενδείξειρ ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

6.4. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε συπιζηό ζθπαγιζμένο θάκελο 

επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

6.4.1. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζθπαγιζμένορ, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν, πνπ δελ κπνξεί λα αλνηρζεί, ρσξίο λα 

θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ. 

6.5. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο κνπηδνχξεο, ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο δακηςλογπαθημένη (όσι σειπόγπαθη) ζύμθυνα με ηο ςπόδειγμα ηος 

παπαπηήμαηορ Γ. 

6.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. 

6.7. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

6.8. Πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κέξνο κφλν ησλ δεηνχκελσλ δελ γίλνληαη δεθηέο. 

6.9. Ανηιπποζθοπέρ ή εναλλακηικέρ πποζθοπέρ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο 

απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 7 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ 

7.1. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηελ 20
η
 

Ηανοςαπίος 2015 ημέπα Σπίηη. Ώξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη η 13:00. 

7.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν επί 

απνδείμεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πεξηέξρνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ 

Γήκνπ Ξάλζεο, Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ, Ξάλζε Σ.Κ 67100, κέρξη ηελ 20
η
 Ηανοςαπίος 2014 ημέπα 

Σπίηη και ώπα 13:00 π.μ. κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

κε ηελ έλδεημε: «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ή ΣΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ» 

7.3. Πξνζθνξά πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε 

ηαρπδξνκήζεθε έγθαηξα αιιά δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ ππεξεζία, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα 

επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

7.4. Οη πξνζθνξέο παξακέλνπλ θιεηζηέο κέρξη ηελ απνζθξάγηζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

7.5. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δε 

ιακβάλνληαη ππφςε. Δάλ νη θχξηεο θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά απφ 
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ηνπο πξνκεζεπηέο, δε ιακβάλεηαη ππφςε θακία απφ απηέο. 

7.6. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο 

απαξάδεθηεο.  

7.7. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο 

εθπξνζσπνχληαη απφ δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη 

πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε απηνπξνζψπσο ή 

απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Καλείο δελ κπνξεί λα 

εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί 

επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, απηφο πνπ εθπξνζσπεί 

δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο εηαηξείαο, ε νπνία ιακβάλεη 

κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ 

ηελ εηαηξεία απηή. 

  

Άξζξν 8 

Σηκή πξνζθνξάο - ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

8.1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ θαη ζε απηήλ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. 

8.2. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά πεξηζζφηεξα είδε ε ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα 

ηε κνλάδα θάζε είδνπο ρσξηζηά. 

8.3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά είδε κε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.Α. ζα δίδεηαη 

ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ’ απηά. 

8.4. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηην ζςνολική ηιμή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη 

φρη ζηηο ηηκέο ησλ κεξψλ. 

8.5. Οη ηηκέο πξνζθνξάο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο έσο ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

πνπ ζα ζπλαθζεί µε ηνλ αλάδνρν θαη δεν μποπούν ζε καμία πεπίπηυζη να μεηαβληθούν. Ζ 

ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη έσο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015.  

8.6. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (παπάπηημα Γ’). 

 

Άξζξν 9 

Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

9.1. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, εθηφο θαη αλ ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία 

επίδνζεο απηψλ, ε Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δημόζια πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ θαηαηεζέλησλ 

θαθέισλ θαηά ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ θαη καηασυπεί (δεν αξιολογεί ζε αςηή ηη θάζη ηα 

δικαιολογηηικά) ζηα πξαθηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ 

θάζε θάθειν πεξηιεπηηθά αιιά κε ζαθήλεηα. ην θάζε δηθαηνινγεηηθφ γξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο 

ηνπ θαθέινπ θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Οη εζσηεξηθνί θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά δεν ανοίγονηαι, αιιά ζεκεηψλνληαη ζε απηνχο ν αχμσλ 

αξηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

9.2. ηε ζπλέρεηα (φρη απαξαίηεηα ηελ ίδηα εκέξα), ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κπζηηθή θαη ε επηηξνπή 

πξνβαίλεη ζηον έλεγσο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ βξέζεθαλ ζηνπο θαθέινπο και ενημεπώνει με 

ππακηικό ηηρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ. ηνπο απνθιεηζζέληεο πξνκεζεπηέο αηηηνινγείηαη ν ιφγνο 

απνθιεηζκνχ ηνπο θαη επηζηξέθνληαη ακέζσο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, σο θαη ν θάθεινο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλνο φπσο θαηαηέζεθε. 

9.3. ηε ζπλέρεηα (φρη απαξαίηεηα ηελ ίδηα εκέξα), ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη δεκφζηα θαη αλνίγεη 
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ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ηνπο απνθιεηζζέληεο ζε απηή ηε θάζε πξνκεζεπηέο επηζηξέθνληαη ακέζσο ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, σο θαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλνο φπσο θαηαηέζεθε.  

9.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ απμεκέλσλ πξνζθνξψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ νινθιεξσζεί ηελ ίδηα εκέξα, ε απνζθξάγηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάπηη 21 Ηανοςαπίος 2015 και ώπα 

11:00 ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο. 

9.5. ηε ζπλέρεηα (φρη απαξαίηεηα ηελ ίδηα εκέξα), ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη δεκφζηα θαη αλνίγεη 

ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλαθνηλψλεη κεγαινθψλνο ην πεξηερφκελν απηψλ. 

Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ακπιβή εκέξα θαη ψξα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα. Οποιαδήποηε πληποθόπηζη ηυν ενδιαθεπομένυν μποπεί να 

γίνει και μέζυ fax ή e-mail.. 

9.6. . Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 10 

Δλζηάζεηο 

10.1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο:  

α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 

β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' 

απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απ' απηφλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν 

ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. 

10.2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, 

πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.   

10.3. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 

 

 

Άξζξν 11 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 

11.1. Ζ θαηαθχξσζε γίλεη ζηνλ κεηνδφηε πνπ ζα πξνζθέξεη ηε σαμηλόηεπη ηιμή για ηο ζύνολο 

ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εθδειψζεσλ, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο παξαπάλσ 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

11.2. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

πξαγκαηνπνηεί επηηφπνπ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. ηελ θιήξσζε παξαβξίζθνληαη φινη 

νη δηαγσληδφκελνη πνπ πξνζέθεξαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
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Άξζξν 12 

Γηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδφηε – θαηαθχξσζε – ππνγξαθή ζχκβαζεο 

12.1. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο. 

12.2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο (παπάπηημα Σ’). 

12.3. Ο κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη πξηλ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο λα 

πξνζθνκίζεη ζην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ηα πξσηφηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε µε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

θαη πηζηνπνηεηηθά ή αλ απφ ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο θαη ηνλ έιεγρν απηψλ πξνθχςεη 

θψιπκα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε απηφλ πνπ πξνζέθεξε ηελ ακέζσο 

επφκελε ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ’ εμήο.  

12.4. Δάλ ν κεηνδφηεο αξλεζεί λα πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο.  

12.5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε Έλσζε, ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Έλσζε λα ζπζηήζεη Κνηλνπξαμία. Ζ αληηζπκβαιιφκελε 

Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ζα πξέπεη είηε λα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κε 

ξεηφ ειάρηζην πεξηερφκελν βάζεη ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είηε λα απνθηήζεη εηαηξηθή κνξθή 

αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ.,Α.Δ.). 

12.6. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Λήμε ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο, ήηνη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

β. Οινθιεξψζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθδειψζεσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

 

Άξζξν 13 

Σφπνο θαη ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

13.1. Χο ηφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο εξγαζίαο λννχληαη νη εθάζηνηε νξηδφκελνη απφ ην Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ρψξνη ηέιεζεο εθδειψζεσλ. Χο ρψξνο λνείηαη νπνηνζδήπνηε αλνηρηφο 

ή θιεηζηφο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. 

13.2. Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο µε έγγξαθε ενηολή εκηέλεζηρ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ζα εηδνπνηεί ηνλ αλάδνρν: 

Α. Γέκα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε καηηγοπίαρ Ε  και Ζ 

(διαδπομή καπναβαλικήρ παπέλαζηρ). 

Β. Έξι (6) εκέξεο γηα επαλαιακβαλφκελεο εκέξεο εθδειψζεσλ (π.ρ. Γηνξηέο Νενιαίαο, Γηνξηέο 

Παιηάο Πφιεο, Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο θιπ). 

Γ. Έξι (6) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεκνλσκέλσλ εθδειψζεσλ καηηγοπίαρ Α’ και Β’.  

Γ. Γύο (2) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ καηηγοπίαρ Γ’, Γ’, Δ’ και Σ’. 

13.3. Οη εληνιέο εθηέιεζεο ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη ζχκθσλα µε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο. 
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13.4. ε θάζε έγγξαθε παξαγγειία ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη νη ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο εθδήισζεο (πιάλν ζθελήο). 

13.5. Ο αξηζκφο ησλ εθδειψζεσλ είλαη ν αλψηεξνο πξνβιεπφκελνο. Σν ζχλνιν ησλ 

πξνυπνινγηζκέλσλ εθδειψζεσλ δχλαηαη να μην θαιπθζεί.   

 

Άξζξν 14 

Σξφπνο πιεξσκήο 

14.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο θαη 

κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ ΠΓ 28/80 (ΦΔΚ 11/Α/1980). 

14.2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

(ηηκνινγίσλ), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, θαη ζε 

ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα θιπ). 

14.3. Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο δχλαηαη λα πιεξψλεη ηκεκαηηθά ηα λφκηκα εθδνζέληα 

παξαζηαηηθά κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 

4018, ΦΔΚ 215/Α/30-09-2011). 

14.4. Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α09-05-2013), νθείιεη ηελ θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αλσηέξσ λφκν. 

14.5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο εο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν ηελ ακνηβή γηα ηηο 

παξαζρεζείζεο έσο ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ 

ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο.  

Ζ δαπάλε βαξαίλεη ηνλ ΚΑ 15.6471.006 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ 

Γήκνπ Ξάλζεο. 

 

Άξζξν 15 

Γεκνζίεπζε – πιεξνθφξεζε 

15.1. Οη δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (CPV) σο εμήο: «92370000-5 Τπεξεζίεο ηερληθψλ ήρνπ».  

15.2. Αληίηππα ησλ ηεπρψλ ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

πξνθήξπμε δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηε δηεχζπλζε Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
, Ξάλζε 67100, αξκφδηνο 

ππάιιεινο Γεψξγηνο ππξηδφπνπινο, ηει.: 2541072554, e-mail: 

kentropolitismouxanthis@gmail.com. 

15.3. Ζ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Ξάλζεο (www.cityofxanthi.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο (www.ebex.gr) θαη 

πεξίιεςε ηεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «Αγψλαο», πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

15.4. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα βαξχλνπλ 

ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 (ΦΔΚ 163/Α/04-09-2009). ε ηπρφλ 

http://www.cityofxanthi.gr/
http://www.ebex.gr/
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πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ην 

Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο. 

15.5. Όπνπ αλαθέξνληαη πξνζεζκίεο λννχληαη εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κήλεο, έηε. 

 

 Ο πξφεδξνο 

 

 

Παζράιεο Λχξαηδεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Α’: 

 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη 3-4 «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη ςεθηαθνχο 

επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db 

spl ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε 

ζηα 18-20 κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 

5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή παξφκνηα.   

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ» 

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ «DIGICO SD8 ή D1» ή 

«DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS  PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή παξφκνηα. 

 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν 

πςειψλ πεξηνρψλ.  

 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ 

θεληξηθή κείμε. (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)  

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ θαη είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) εμφδσλ.  

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο γξαθηθψλ ηζνζηαζκηζηψλ κε ηξηάληα κία (31) πεξηνρέο 

επεμεξγαζίαο ην θαζέλα (EQ 31Band). 

 Γέθα έμη (16) κνλάδεο ελδνπαξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κνπζηθψλ ηχπνπ «Aviom 

system» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο βάζεσο ελδνπαξαθνινχζεζεο ηχπνπ «Aviom A-16II» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά αζχξκαηα «Sennheiser in-ear G2» ή παξφκνηα.   

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά ελζχξκαηα «Shure E5 in-ear» ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα Beta 58 RF αζχξκαηα. 

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ NOISE GATE.  

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ COMPRESSOR.  

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12’’ θαη 15’’. 

 Side fields 2X2 15”, 2X 18”. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (BACKLINE) 

 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, SNARE, πηαηίληα 1 X 

RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT κε βάζε. 

 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ, Fiberglass (γηα ερνκφλσζε ησλ 

ηπκπάλσλ). 

 Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο. 

 SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.   

 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα». 

 Μία (1) mother keyboard (synth κε midi out). 
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 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 1000» ή 

παξφκνηα. 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ «pioneer 1000» ή παξφκνηα. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο). 

 Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ή marshal ή fender ήYamaha ή παξφκνηα). 

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπάζνπ (ή ampeg ή mesa boogie ή παξφκνηα).  

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπνπδνχθη (solitaire). 

 Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP. 

 Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.  

 Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.  

 Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ. 

 Βάζξα νξρήζηξαο επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ αινπκηλίνπ (risers).  

Γχν (2) ηεκάρηα, ην θαζέλα 5 κέηξα Υ 2 κέηξα Υ 0,40 κέηξα χςνο (γηα ρνξσδίεο). 

Έλα (1) ηεκάρην, 2 κέηξα Υ 2 κέηξα Υ 0,50 κέηξα χςνο (γηα θξνπζηά).  

Έλα (1) ηεκάρην, 4 κέηξα Υ 3 κέηξα Υ 0,40 κέηξα χςνο (γηα ηχκπαλα).  

 

Μηθξφθσλα θαη D.I. 

 Έλα (1) κηθξφθσλν AKG D112 ή παξφκνην. 

 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα SENHEISER 604 ή παξφκνηα. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα SHURE SM 57. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα AKG C451 ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα SHURE SM 58 BETA. 

 Οθηψ (8) κηθξφθσλα NEUMAN KM184 ή παξφκνηα. 

 Δίθνζη (20) ACTIVE D.I BOXES φκνηαο κάξθαο θαη ηχπνπ.     

                                                     

Γηα ην θσηηζκφ 

 Γέθα (10) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Led PAR κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υξψκαηα Φσηηζκνχ: ζεξκφ ιεπθφ, ςπρξφ ιεπθφ, θφθθηλν, πξάζηλν κπιε (RGB) Σχπνο   

PAR 56 ή 64. Σάζε ιεηηνπξγίαο 240V. Πξννδεπηηθή αλάκεημε ρξσκάησλ RGB DMX-

ζπκβαηφ (4 θαλάιηα: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε θαη dimmer / strobe light). 

Απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ηέζζεξηο (4) ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηε αιιαγή ρξψκαηνο ή 

κεηάβαζε κε ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, ζηαηηθφ ρξψκα, strobe - αληηγξαθή ρξψκα κε 

ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, κνπζηθή-ειεγρφκελε αιιαγή ρξψκαηνο) Bright θσηηζκνχ. Γσλία 

δέζκεο ζε κνίξεο: 120°. 

 Σέζζεξηο (4) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ACLS (aircraft). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ 4-LIGHT. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν 

κνηξψλ, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε 

ίξηδαο θαη ιάκπα  HPL 750W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR 64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ έμη 

(6) (LAMPBARS). 

 Μία (1) κεραλή ηερλεηήο νκίριεο HAZER + FAN κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σειερεηξηζηήξην, 1200W ηνπιάρηζηνλ, ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην θαη κέζσ DMX512, 

εηδηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην πγξφ. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ ηχπνπ MA Light Console ή HOG ITC ή HOG II ή 

AVOLITES PEARL ή παξφκνηα. 

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο θηλνχκελσλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 



ΑΓΑΜ: 15PROC002524728  
 

ειίδα 14 απφ 42 

Λάκπα HMI 575W ή HMI 575/2. Έιεγρνο DMX 8/16ch, δέθα έμη (16) πεξηζηξεθφκελα 

ζρέδηα, ελλέα (9) δηρξσηθά θίιηξα, πεξηζηξεθφκελν πξίζκα, 540° pan, 270° tilt, 

ειεθηξνληθφ focus, άλνηγκα δέζκεο 14°, 16bit θηλήζεηο macros, εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Οθηψ (8) θσηηζηηθέο κνλάδεο WASH 1200W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο «θαλφληα» follow-spot 2500W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο Strobo light 1500W. 

 Γέθα έμη (16) θσηηζηηθέο κνλάδεο led moving impression. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W. 

 Γέθα (10) θσηηζηηθέο κνλάδεο CENTURY 2500W-HMI.  

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 

 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «Σξάζα θελήο» 

 Γχν (2) Goal Post (ζρήκαηνο Π) 8m χςνο 10m πιάηνο (40αξα TRUSS). 

 2x3m 40αξα ηξάζα (side truss) + ηέζζεξηο (4) ηκάληεο 2m. 

 14m 40αξα ηξάζα (back truss) + νθηψ (8) δηπιέο ρνχθηεο. 

 4x1m 40αξα ηξάζα (outrig front). 

 2x3m 40αξα ηξάζα Front. 
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Β’ 

 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη 3-4 «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη ςεθηαθνχο 

επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db 

spl ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε 

ζηα 18-20 κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 

5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή παξφκνηα.   

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ» 

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ «DIGICO SD8 ή D1» ή 

«DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS  PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή παξφκνηα. 

 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν 

πςειψλ πεξηνρψλ.  

 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ 

θεληξηθή κείμε. (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)  

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ θαη είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) εμφδσλ.  

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο γξαθηθψλ ηζνζηαζκηζηψλ κε ηξηάληα κία (31) πεξηνρέο 

επεμεξγαζίαο ην θαζέλα (EQ 31Band). 

 Γέθα έμη (16) κνλάδεο ελδνπαξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κνπζηθψλ ηχπνπ «Aviom 

system» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο βάζεσο ελδνπαξαθνινχζεζεο ηχπνπ «Aviom A-16II» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά αζχξκαηα «Sennheiser in-ear G2» ή παξφκνηα.   

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά ελζχξκαηα «Shure E5 in-ear» ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα Beta 58 RF αζχξκαηα. 

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ NOISE GATE.  

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ COMPRESSOR.  

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12’’ θαη 15’’. 

 Side fields 2X2 15”, 2X 18”. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (BACKLINE) 

 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, SNARE, πηαηίληα 1 X 

RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT κε βάζε. 

 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ, Fiberglass (γηα ερνκφλσζε ησλ 

ηπκπάλσλ). 

 Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο. 

 SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.   

 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα». 

 Μία (1) mother keyboard (synth κε midi out). 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 1000» ή 

παξφκνηα. 
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 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ «pioneer 1000» ή παξφκνηα. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο). 

 Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ή marshal ή fender ήYamaha ή παξφκνηα). 

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπάζνπ (ή ampeg ή mesa boogie ή παξφκνηα).  

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπνπδνχθη (solitaire). 

 Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP. 

 Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.  

 Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.  

 Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ. 

 

Μηθξφθσλα θαη D.I. 

 Έλα (1) κηθξφθσλν AKG D112 ή παξφκνην. 

 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα SENHEISER 604 ή παξφκνηα. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα SHURE SM 57. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα AKG C451 ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα SHURE SM 58 BETA. 

 Οθηψ (8) κηθξφθσλα NEUMAN KM184 ή παξφκνηα. 

 Δίθνζη (20) ACTIVE D.I BOXES φκνηαο κάξθαο θαη ηχπνπ.     

                                                     

Γηα ην θσηηζκφ 

 Γέθα (10) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Led PAR κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υξψκαηα Φσηηζκνχ: ζεξκφ ιεπθφ, ςπρξφ ιεπθφ, θφθθηλν, πξάζηλν κπιε (RGB) Σχπνο   

PAR 56 ή 64. Σάζε ιεηηνπξγίαο 240V. Πξννδεπηηθή αλάκεημε ρξσκάησλ RGB DMX-

ζπκβαηφ (4 θαλάιηα: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε θαη dimmer / strobe light). 

Απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ηέζζεξηο (4) ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηε αιιαγή ρξψκαηνο ή 

κεηάβαζε κε ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, ζηαηηθφ ρξψκα, strobe - αληηγξαθή ρξψκα κε 

ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, κνπζηθή-ειεγρφκελε αιιαγή ρξψκαηνο) Bright θσηηζκνχ. Γσλία 

δέζκεο ζε κνίξεο: 120°. 

 Σέζζεξηο (4) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ACLS (aircraft). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ 4-LIGHT. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν 

κνηξψλ, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε 

ίξηδαο θαη ιάκπα  HPL 750W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR 64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ έμη 

(6) (LAMPBARS). 

 Μία (1) κεραλή ηερλεηήο νκίριεο HAZER + FAN κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σειερεηξηζηήξην, 1200W ηνπιάρηζηνλ, ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην θαη κέζσ DMX512, 

εηδηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην πγξφ. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ ηχπνπ MA Light Console ή HOG ITC ή HOG II ή 

AVOLITES PEARL ή παξφκνηα. 

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο θηλνχκελσλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Λάκπα HMI 575W ή HMI 575/2. Έιεγρνο DMX 8/16ch, δέθα έμη (16) πεξηζηξεθφκελα 

ζρέδηα, ελλέα (9) δηρξσηθά θίιηξα, πεξηζηξεθφκελν πξίζκα, 540° pan, 270° tilt, 

ειεθηξνληθφ focus, άλνηγκα δέζκεο 14°, 16bit θηλήζεηο macros, εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Οθηψ (8) θσηηζηηθέο κνλάδεο WASH 1200W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο «θαλφληα» follow-spot 2500W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο Strobo light 1500W. 
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 Γέθα έμη (16) θσηηζηηθέο κνλάδεο led moving impression. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W. 

 Γέθα (10) θσηηζηηθέο κνλάδεο CENTURY 2500W-HMI.  

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Γ’ 

 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη 3-4 «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη ςεθηαθνχο 

επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db 

spl ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε 

ζηα 18-20 κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 

5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή παξφκνηα.   

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ» 

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ «DIGICO SD8 ή D1» ή 

«DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS  PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή παξφκνηα. 

 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν 

πςειψλ πεξηνρψλ.  

 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ 

θεληξηθή κείμε. (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)  

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ θαη είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) εμφδσλ.  

 Έμη (6) κηθξφθσλα Beta 58 RF αζχξκαηα. 

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ NOISE GATE.  

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ COMPRESSOR.  

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12’’ θαη 15’’. 

 Side fields 2X2 15”, 2X 18”. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (BACKLINE) 

 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, SNARE, πηαηίληα 1 X 

RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT κε βάζε. 

 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ, Fiberglass (γηα ερνκφλσζε ησλ 

ηπκπάλσλ). 

 Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο. 

 SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.   

 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα». 

 Μία (1) mother keyboard (synth κε midi out). 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 1000» ή 

παξφκνηα. 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ «pioneer 1000» ή παξφκνηα. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο). 

 Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ή marshal ή fender ήYamaha ή παξφκνηα). 

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπάζνπ (ή ampeg ή mesa boogie ή παξφκνηα).  

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπνπδνχθη (solitaire). 

 Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP. 
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 Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.  

 Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.  

 Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ. 

 

Μηθξφθσλα θαη D.I. 

 Έλα (1) κηθξφθσλν AKG D112 ή παξφκνην. 

 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα SENHEISER 604 ή παξφκνηα. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα SHURE SM 57. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα AKG C451 ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα SHURE SM 58 BETA. 

 Οθηψ (8) κηθξφθσλα NEUMAN KM184 ή παξφκνηα. 

 Δίθνζη (20) ACTIVE D.I BOXES φκνηαο κάξθαο θαη ηχπνπ.     

                                                     

Γηα ην θσηηζκφ 

 Γέθα (10) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Led PAR κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υξψκαηα Φσηηζκνχ: ζεξκφ ιεπθφ, ςπρξφ ιεπθφ, θφθθηλν, πξάζηλν κπιε (RGB) Σχπνο   

PAR 56 ή 64. Σάζε ιεηηνπξγίαο 240V. Πξννδεπηηθή αλάκεημε ρξσκάησλ RGB DMX-

ζπκβαηφ (4 θαλάιηα: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε θαη dimmer / strobe light). 

Απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ηέζζεξηο (4) ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηε αιιαγή ρξψκαηνο ή 

κεηάβαζε κε ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, ζηαηηθφ ρξψκα, strobe - αληηγξαθή ρξψκα κε 

ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, κνπζηθή-ειεγρφκελε αιιαγή ρξψκαηνο) Bright θσηηζκνχ. Γσλία 

δέζκεο ζε κνίξεο: 120°. 

 Σέζζεξηο (4) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ACLS (aircraft). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ 4-LIGHT. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν 

κνηξψλ, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε 

ίξηδαο θαη ιάκπα  HPL 750W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR 64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ έμη 

(6) (LAMPBARS). 

 Μία (1) κεραλή ηερλεηήο νκίριεο HAZER + FAN κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σειερεηξηζηήξην, 1200W ηνπιάρηζηνλ, ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην θαη κέζσ DMX512, 

εηδηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην πγξφ. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ ηχπνπ MA Light Console ή HOG ITC ή HOG II ή 

AVOLITES PEARL ή παξφκνηα. 

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο θηλνχκελσλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Λάκπα HMI 575W ή HMI 575/2. Έιεγρνο DMX 8/16ch, δέθα έμη (16) πεξηζηξεθφκελα 

ζρέδηα, ελλέα (9) δηρξσηθά θίιηξα, πεξηζηξεθφκελν πξίζκα, 540° pan, 270° tilt, 

ειεθηξνληθφ focus, άλνηγκα δέζκεο 14°, 16bit θηλήζεηο macros, εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Οθηψ (8) θσηηζηηθέο κνλάδεο WASH 1200W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο «θαλφληα» follow-spot 2500W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο Strobo light 1500W. 

 Γέθα έμη (16) θσηηζηηθέο κνλάδεο led moving impression. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W. 

 Γέθα (10) θσηηζηηθέο κνλάδεο CENTURY 2500W-HMI.  

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Γ΄ 

 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

 

 Ζρεηηθφ ζχζηεκα ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) δξφκσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 8000W. 

 θνλζφια ήρνπ 36 input/ 8 aux. 

 Γέθα (10) Monitors 12’’ θαη 15’’κε νθηψ (8) aux. 

 Set drums πιήξεο. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπνπδνχθη. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο θηζάξαο. 

 Γχν (2) effects. 

 Έμη (6) κνλάδεο ηζνζηαζκηζηψλ (eq) 2X31 πεξηνρψλ ε θάζε κία.     

 Γέθα (10) κηθξφθσλα, δέθα (10) βάζεηο, δέθα (10) d.i. ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα. 

 Γχν (2) cd player + mixer.   

 Γχν (2) κηθξφθσλα αζχξκαηα κε ηηο βάζεηο ηνπο.  

 

Γηα ην θσηηζκφ 

 

 Γψδεθα (12) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR  64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ δχν (2) 

(LAMPBARS) ζε ηξίπνδεο. 

 Γχν (2) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ ACLS (aircraft).  

 Γχν (2) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ  4-LIGHT. 

 Γχν (2) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν
, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε ίξηδαο θαη  

ιάκπα  HPL 750 W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ.    

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Μία (1) θσηηζηηθή κνλάδα «θαλφλη» follow-spot 2500W. 

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Δ΄ 

 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

 Ζρεηηθφ ζχζηεκα ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) δξφκσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 8000W. 

 θνλζφια ήρνπ 36 input/ 8 aux. 

 Γέθα (10) Monitors 12’’ θαη 15’’κε νθηψ (8) aux. 

 Set drums πιήξεο. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπνπδνχθη. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο θηζάξαο. 

 Γχν (2) effects. 

 Έμη (6) κνλάδεο ηζνζηαζκηζηψλ (eq) 2X31 πεξηνρψλ ε θάζε κία.     

 Γέθα (10) κηθξφθσλα, δέθα (10) βάζεηο, δέθα (10) d.i. ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα. 

 Γχν (2) cd player + mixer.   

 Γχν (2) κηθξφθσλα αζχξκαηα κε ηηο βάζεηο ηνπο.  
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Σ΄ 

 Μηθξνθσληθή, απηνεληζρπφκελε θνλζφια 1000W νθηψ (8) εηζφδσλ. 

 Σέζζεξα (4) ερεία 12’’ ή 15’’.  

 Βάζεηο ερείσλ. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Έλα (1) cd player. 

 Σα απαξαίηεηα θαιψδηα. 
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Ε΄, διαδπομή καπναβαλικήρ παπέλαζηρ. 
 

1.  Πέληε (5) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» θαη ηα κπάζα ηνπ, ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 12.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 

2. Σέζζεξηο (4) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

Γχν (2) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ θαη θφξλα ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο 

εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 800W ηνπιάρηζηνλ. 

 

3.Σξείο (3) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

Σέζζεξηο  (4) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο 

εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 1.600W ηνπιάρηζηνλ. 

 

4. Γχν (2) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

Σέζζεξηο  (4) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ θαη θφξλα, θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 18 ηληζψλ 

SUB (κπάζα) ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 2.600W ηνπιάρηζηνλ. 

 

5. Σέζζεξηο (4) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ θαη θφξλεο 2 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ, κε  18 

ηληζψλ SUB (κπάζα) ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 4.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 

6. Μία ερνζηήιε (1) απνηεινχκελε απφ: 

Οθηψ (8) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ κε θφξλεο 2 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ, κε ηέζζεξα (4) 

18 ηληζψλ SUB (κπάζα) ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο ερνζηήιεο ζα είλαη 5.200W ηνπιάρηζηνλ. 

 

7. Γέθα (10) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» θαη ηα κπάζα ηνπ, ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 6.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 

8. Έλα (1) θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ: 

Γχν (2) ερνζηήιεο «L-R» ηξηψλ «δξφκσλ» ηνπιάρηζηνλ, ζπλνδεπφκελεο απφ «δνξπθφξνπο», SUB, 

επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη 20.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 

 Ζ ηζρχο ηνπ θάζε «δνξπθφξνπ» ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400W /8 Ohm.  

 Ζ ηζρχο ηνπ θάζε SUB ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500W/8 Ohm.   

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ν ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θάζε κνλάδαο πνπ ζα απνηεινχλ ηελ θάζε ερνζηήιε. 

 Ζ διαδπομή ηηρ παπέλαζηρ έσει μήκορ πεπίπος δύο (2) σιλιόμεηπα.  
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Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Ζ’, ηελεηή λήξηρ Θπακικών Λαογπαθικών Δοπηών – 

Ξανθιώηικο Καπναβάλι 
 

Ζ ηειεηή ιήμεο απνηειείηαη απφ δχν (2) επηκέξνπο εθδειψζεηο: 

Α’ DJ PARTY (έλαληη γεπέδνπ ΑΟΞ):    

 Γχν (2) ερνζηήιεο LEFT-RIGHT απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» θαη ηα κπάζα ηνπ, ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 12.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 

1000». 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ pioneer 1000. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ κε d.j. Booth ζην χςνο ηεο κέζεο. 

 Γχν (2) Monitors 15’’. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W 

 

Β’ «Κάςηκν ηνπ Σδάξνπ» απνθψλεζε θ. Γεκάξρνπ Ξάλζεο (γέθπξα ηνπ πνηακνχ Κνζχλζνπ). 

 Μηθξνθσληθή (απηνεληζρπφκελε) θνλζφια 1000 W, 8 εηζφδσλ. 

 Σέζζεξα (4) ερεία. 

 Βάζεηο ερείσλ. 

 Γχν (2) κηθξφθσλα κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Έλα (1) cd player. 

 Σα απαξαίηεηα θαιψδηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΌ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

 

Α: Μέγιζηορ πποϋπολογιζμένορ απιθμόρ εκδηλώζευν έηοςρ 2015: 

   

 Σχπνο εθδειψζεσλ  

Πεξίνδνο - ηφπνο εθδήισζεο Α Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ 

ΘΛΔ: Γεκνηηθφ Ακθηζέαηξν Ξάλζεο   5 6 2         

ΘΛΔ: Σζηθλνπέκπηε /Ακνηξίδην αζιεηηθφ θέληξν       1        

ΘΛΔ: Γέθπξα Κνζχλζνπ / γήπεδν ΑΟΞ - Σειεηή 

ιήμεο Ξαλζηψηηθνπ Καξλαβαιηνχ 
             

1 

ΘΛΔ: Γηαδξνκή θαξλαβαιηθήο παξέιαζεο            1   

ΘΛΔ: Κεληξηθή πιαηεία θαη άιινη ρψξνη   3 5 6    

Καζαξή Γεπηέξα - Γεκνηηθή Δλφηεηα 

ηαπξνχπνιεο 
      2  2    

 

Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο / Παιηά Ξάλζε 1 6 4 3  2  12     

Γηνξηέο Νενιαίαο      1 3   11     

Γαθλψλαο: Γεκνηηθή Δλφηεηα ηαπξνχπνιεο 1              

Υαηδηδάθεην Φεζηηβάι: Γεκνηηθφ Ακθηζέαηξν 

Ξάλζεο 
       2  5    

 

Γηάθνξα (νκηιίεο - εγθαίληα)         7      

Δθδήισζε ρνιήο Υνξνχ    1            

Δθδήισζε Γεκνηηθνχ Χδείνπ        1 2      

πλαπιία Φηιαξκνληθήο          1    

ύνολα: 2 12 14 17 19 31 1 1 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ εθδειψζεσλ είλαη ενδεικηικόρ, δηφηη δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη αθξηβείο ζπλνιηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Χο εθ ηνχηνπ κπνξεί ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο λα απμνκεηψζεη 

ηηο θαηεγνξίεο ησλ εθδειψζεσλ αιιά κέρξη ην χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Δλδέρεηαη επίζεο λα μην πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη εθδειψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ 

απνξξνθεζεί φιν ην πνζφλ ηνπ θαηαθπξσκέλνπ δηαγσληζκνχ. 

(ΘΛΔ: Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο) 
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Β: Δνδεικηικόρ οικονομικόρ πποϋπολογιζμόρ: 

  

  

Μέγηζην 

πιήζνο 

εθδειψζε

σλ 

(πξνυπνιν

γηζκφο 

Πξνυπνινγηζζεί

ζα ηηκή κνλάδαο 

Μεξηθφ 

ζχλνιν 

(ρσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

(23%) 

χλνιν κε 

ΦΠΑ 

Πεξηγξαθή εθδήισζεο α β 
γ  

(=αΥβ) 

δ 

(=γΥ23%) 

ε 

(=γ+δ) 

Α’ 2 1.050,00 2.100,00 483,00 2.583,00 

Β’ 12 900,00 10.800,00 2.484,00 13.284,00 

Γ’ 14 750,00 10.500,00 2.415,00 12.915,00 

Γ’ 17 450,00 7.650,00 1.759,50 9.409,50 

Δ’ 19 300,00 5.700,00 1.311,00 7.011,00 

Σ’ 31 100,00 3.100,00 713,00 3.813,00 

Ε’ Γηαδξνκή 

θαξλαβαιηθήο παξέιαζεο 
1 19.000,00 19.000,00 4.370,00 23.370,00 

Ζ’ Σειεηή ιήμεο 

Ξαλζηψηηθνπ Καξλαβαιηνχ 
1 1.000,00 1.000,00 230,00 1.230,00 

     

 
 

Μεξηθφ χλνιν 

 

59.850,00 
  

 
 

Φ.Π.Α. 23 % 
 

 

13.765,50 
 

 
 

Γεληθφ χλνιν Πξνυπνινγηζκνχ: 

 

73.615,50 

   

Οινγξάθσο: εβδνκήληα ηξείο ρηιηάδεο εμαθφζηα δέθα πέληε επξψ θαη πελήληα ιεπηά. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ ΔΝΣΤΠΟ ΟΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνο: Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο 

 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηνλ «πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «ησηηική και 

θυηιζηική κάλςτη εκδηλώζευν ηος Κένηπος Πολιηιζμού Γήμος Ξάνθηρ, έηοςρ 2015», 

αξηζκφο δηαθήξπμεο 75/13-01-2015  

  

Μέγηζην 

πιήζνο 

εθδειψζε

σλ 

(πξνυπνιν

γηζκφο 

Πξνζθεξφκελε 

ηηκή 

Μεξηθφ 

ζχλνιν 

(ρσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

(23%) 

χλνιν κε 

ΦΠΑ 

Πεξηγξαθή εθδήισζεο α β γ (=αΥβ) 
δ 

(=γΥ23%) 
ε (=γ+δ) 

Α’ 2     

Β’ 12     

Γ’ 14     

Γ’ 17     

Δ’ 19     

Σ’ 31     

Ε’ Γηαδξνκή 

θαξλαβαιηθήο παξέιαζεο 
1     

Ζ’ Σειεηή ιήμεο 

Ξαλζηψηηθνπ Καξλαβαιηνχ 
1     

     

 
 

Μεξηθφ χλνιν 

 

 
  

 
 

Φ.Π.Α. 23 % 
 

 

 
 

 
 

Γεληθφ χλνιν Πξνυπνινγηζκνχ: 

 

 

   

 

Οινγξάθσο: 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος και ημερομηνία 

Ο πξνζθέξσλ 

 

 

 

(ζθξαγίδα & ππνγξαθή) 
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Παξάξηεκα Γ’: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ...............................................  

Καηάζηεκα .............................................................  

 ................................................................................  

(Γ/λζε, Οδφο/Αξηζκφο, Σ.Κ., fax)  Ζκεξ/λία έθδνζεο ....................................  

 ΔΤΡΧ .......................................................  

 

Πξνο: ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
 , 67100 Ξάλζε 

   

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ............ΔΤΡΧ ………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

........................................... επξψ ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο.............................................................. 

Γ/λζε................................................................... (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., θιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηψλ) γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο …… κε 

αληηθείκελν: «ησηηική και θυηιζηική κάλςτη εκδηλώζευν ηος Κένηπος Πολιηιζμού Γήμος 

Ξάνθηρ, έηοςρ 2015», ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. ……….Πξνθήξπμεο ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 
1
 

Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα  φηη  ην  πνζφ  ησλ  εγγπεηηθψλ  καο  επηζηνιψλ  πνπ  έρνπλ  δνζεί  ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  

 

  

                                                
1 ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ενενήνηα (90) ημέπερ 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Πξνθήξπμε. 
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Παξάξηεκα Δ’: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ...............................................  

Καηάζηεκα .............................................................  

 ................................................................................  

(Γ/λζε, Οδφο/Αξηζκφο, Σ.Κ., fax)  Ζκεξ/λία έθδνζεο ....................................  

 ΔΤΡΧ .......................................................  

 

Πξνο: ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
 , 67100 Ξάλζε 

   

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ............ΔΤΡΧ ………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

........................................... επξψ ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο.............................................................. 

Γ/λζε................................................................... γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

ζχκβαζεο ………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………………………… κε αληηθείκελν: 

«ησηηική και θυηιζηική κάλςτη εκδηλώζευν ηος Κένηπος Πολιηιζμού Γήμος Ξάνθηρ, έηοςρ 

2015», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο …………… € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. ……….Πξνθήξπμε. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ 31 Ηανοςαπίος 2016.  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ηα Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

ηελ Ξάλζε ζήκεξα ηελ ……/……/................ κεηαμχ αθελφο: 

α) ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο», πνπ εδξεχεη ζηελ Ξάλζε, 

Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 1
Α
, κε ΑΦΜ 997654817, εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θν Παζράιε Λχξαηδε πνπ ζην 

εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» θαη 

αθεηέξνπ: 

β) ηνπ/ηεο …….……………………………….............................. κε ηελ επσλπκία 

…………………………………….....πνπ εδξεχεη ζη………………………… θάηνρν ηνπ κε 

Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, …………………………….. Γ.Ο.Τ. ………………., 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν.......................………………… 

…………………………………..  θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν 

αλάδνρνο», ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

  

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

1.1. Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ην «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» αλαζέηεη ζηνλ «αλάδνρν» 

θαη απηφο απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο:  ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε 

εθδειψζεσλ έηνπο 2015 ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο θαη φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη, θαηά είδνο θαη πνζφηεηα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο κε αξηζκ. πξση. ΥΥΥΥΥΥ 

πξνθήξπμεο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Α’: 

Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη 3-4 «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη ςεθηαθνχο 

επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db 

spl ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε 

ζηα 18-20 κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 

5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή παξφκνηα.   

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ» 

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ «DIGICO SD8 ή D1» ή 

«DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS  PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή παξφκνηα. 

 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν 

πςειψλ πεξηνρψλ.  

 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ 

θεληξηθή κείμε. (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)  

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ θαη είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) εμφδσλ.  

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο γξαθηθψλ ηζνζηαζκηζηψλ κε ηξηάληα κία (31) πεξηνρέο 

επεμεξγαζίαο ην θαζέλα (EQ 31Band). 

 Γέθα έμη (16) κνλάδεο ελδνπαξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κνπζηθψλ ηχπνπ «Aviom 

system» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο βάζεσο ελδνπαξαθνινχζεζεο ηχπνπ «Aviom A-16II» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά αζχξκαηα «Sennheiser in-ear G2» ή παξφκνηα.   

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά ελζχξκαηα «Shure E5 in-ear» ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα Beta 58 RF αζχξκαηα. 

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ NOISE GATE.  
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 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ COMPRESSOR.  

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12’’ θαη 15’’. 

 Side fields 2X2 15”, 2X 18”. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (BACKLINE) 

 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, SNARE, πηαηίληα 1 X 

RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT κε βάζε. 

 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ, Fiberglass (γηα ερνκφλσζε ησλ 

ηπκπάλσλ). 

 Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο. 

 SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.   

 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα». 

 Μία (1) mother keyboard (synth κε midi out). 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 1000» ή 

παξφκνηα. 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ «pioneer 1000» ή παξφκνηα. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο). 

 Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ή marshal ή fender ήYamaha ή παξφκνηα). 

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπάζνπ (ή ampeg ή mesa boogie ή παξφκνηα).  

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπνπδνχθη (solitaire). 

 Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP. 

 Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.  

 Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.  

 Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ. 

 Βάζξα νξρήζηξαο επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ αινπκηλίνπ (risers).  

Γχν (2) ηεκάρηα, ην θαζέλα 5 κέηξα Υ 2 κέηξα Υ 0,40 κέηξα χςνο (γηα ρνξσδίεο). 

Έλα (1) ηεκάρην, 2 κέηξα Υ 2 κέηξα Υ 0,50 κέηξα χςνο (γηα θξνπζηά).  

Έλα (1) ηεκάρην, 4 κέηξα Υ 3 κέηξα Υ 0,40 κέηξα χςνο (γηα ηχκπαλα).  

 

Μηθξφθσλα θαη D.I. 

 Έλα (1) κηθξφθσλν AKG D112 ή παξφκνην. 

 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα SENHEISER 604 ή παξφκνηα. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα SHURE SM 57. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα AKG C451 ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα SHURE SM 58 BETA. 

 Οθηψ (8) κηθξφθσλα NEUMAN KM184 ή παξφκνηα. 

 Δίθνζη (20) ACTIVE D.I BOXES φκνηαο κάξθαο θαη ηχπνπ. 

                                                     

Γηα ην θσηηζκφ 

 Γέθα (10) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Led PAR κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υξψκαηα Φσηηζκνχ: ζεξκφ ιεπθφ, ςπρξφ ιεπθφ, θφθθηλν, πξάζηλν κπιε (RGB) Σχπνο   

PAR 56 ή 64. Σάζε ιεηηνπξγίαο 240V. Πξννδεπηηθή αλάκεημε ρξσκάησλ RGB DMX-

ζπκβαηφ (4 θαλάιηα: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε θαη dimmer / strobe light). 

Απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ηέζζεξηο (4) ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηε αιιαγή ρξψκαηνο ή 
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κεηάβαζε κε ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, ζηαηηθφ ρξψκα, strobe - αληηγξαθή ρξψκα κε 

ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, κνπζηθή-ειεγρφκελε αιιαγή ρξψκαηνο) Bright θσηηζκνχ. Γσλία 

δέζκεο ζε κνίξεο: 120°. 

 Σέζζεξηο (4) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ACLS (aircraft). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ 4-LIGHT. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν 

κνηξψλ, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε 

ίξηδαο θαη ιάκπα  HPL 750W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR 64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ έμη 

(6) (LAMPBARS). 

 Μία (1) κεραλή ηερλεηήο νκίριεο HAZER + FAN κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σειερεηξηζηήξην, 1200W ηνπιάρηζηνλ, ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην θαη κέζσ DMX512, 

εηδηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην πγξφ. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ ηχπνπ MA Light Console ή HOG ITC ή HOG II ή 

AVOLITES PEARL ή παξφκνηα. 

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο θηλνχκελσλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Λάκπα HMI 575W ή HMI 575/2. Έιεγρνο DMX 8/16ch, δέθα έμη (16) πεξηζηξεθφκελα 

ζρέδηα, ελλέα (9) δηρξσηθά θίιηξα, πεξηζηξεθφκελν πξίζκα, 540° pan, 270° tilt, 

ειεθηξνληθφ focus, άλνηγκα δέζκεο 14°, 16bit θηλήζεηο macros, εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Οθηψ (8) θσηηζηηθέο κνλάδεο WASH 1200W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο «θαλφληα» follow-spot 2500W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο Strobo light 1500W. 

 Γέθα έμη (16) θσηηζηηθέο κνλάδεο led moving impression. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W. 

 Γέθα (10) θσηηζηηθέο κνλάδεο CENTURY 2500W-HMI.  

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 

 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «Σξάζα θελήο» 

 Γχν (2) Goal Post (ζρήκαηνο Π) 8m χςνο 10m πιάηνο (40αξα TRUSS). 

 2x3m 40αξα ηξάζα (side truss) + ηέζζεξηο (4) ηκάληεο 2m. 

 14m 40αξα ηξάζα (back truss) + νθηψ (8) δηπιέο ρνχθηεο. 

 4x1m 40αξα ηξάζα (outrig front). 

 2x3m 40αξα ηξάζα Front. 

 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Β’ 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη 3-4 «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη ςεθηαθνχο 

επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db 

spl ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε 

ζηα 18-20 κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 

5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή παξφκνηα.  

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ» 

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ «DIGICO SD8 ή D1» ή 

«DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS  PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή παξφκνηα. 

 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν 

πςειψλ πεξηνρψλ.  

 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ 

θεληξηθή κείμε. (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). 
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 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)  

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ θαη είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) εμφδσλ.  

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο γξαθηθψλ ηζνζηαζκηζηψλ κε ηξηάληα κία (31) πεξηνρέο 

επεμεξγαζίαο ην θαζέλα (EQ 31Band). 

 Γέθα έμη (16) κνλάδεο ελδνπαξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κνπζηθψλ ηχπνπ «Aviom 

system» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο βάζεσο ελδνπαξαθνινχζεζεο ηχπνπ «Aviom A-16II» ή παξφκνηα. 

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά αζχξκαηα «Sennheiser in-ear G2» ή παξφκνηα.   

 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά ελζχξκαηα «Shure E5 in-ear» ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα Beta 58 RF αζχξκαηα. 

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ NOISE GATE.  

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ COMPRESSOR.  

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12’’ θαη 15’’. 

 Side fields 2X2 15”, 2X 18”. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (BACKLINE) 

 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, SNARE, πηαηίληα 1 X 

RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT κε βάζε. 

 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ, Fiberglass (γηα ερνκφλσζε ησλ 

ηπκπάλσλ). 

 Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο. 

 SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.   

 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα». 

 Μία (1) mother keyboard (synth κε midi out). 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 1000» ή 

παξφκνηα. 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ «pioneer 1000» ή παξφκνηα. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο). 

 Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ή marshal ή fender ήYamaha ή παξφκνηα). 

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπάζνπ (ή ampeg ή mesa boogie ή παξφκνηα).  

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπνπδνχθη (solitaire). 

 Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP. 

 Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.  

 Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.  

 Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ. 

 

Μηθξφθσλα θαη D.I. 

 Έλα (1) κηθξφθσλν AKG D112 ή παξφκνην. 

 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα SENHEISER 604 ή παξφκνηα. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα SHURE SM 57. 
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 Σξία (3) κηθξφθσλα AKG C451 ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα SHURE SM 58 BETA. 

 Οθηψ (8) κηθξφθσλα NEUMAN KM184 ή παξφκνηα. 

 Δίθνζη (20) ACTIVE D.I BOXES φκνηαο κάξθαο θαη ηχπνπ.     

                                                     

Γηα ην θσηηζκφ 

 Γέθα (10) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Led PAR κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υξψκαηα Φσηηζκνχ: ζεξκφ ιεπθφ, ςπρξφ ιεπθφ, θφθθηλν, πξάζηλν κπιε (RGB) Σχπνο   

PAR 56 ή 64. Σάζε ιεηηνπξγίαο 240V. Πξννδεπηηθή αλάκεημε ρξσκάησλ RGB DMX-

ζπκβαηφ (4 θαλάιηα: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε θαη dimmer / strobe light). 

Απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ηέζζεξηο (4) ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηε αιιαγή ρξψκαηνο ή 

κεηάβαζε κε ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, ζηαηηθφ ρξψκα, strobe - αληηγξαθή ρξψκα κε 

ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, κνπζηθή-ειεγρφκελε αιιαγή ρξψκαηνο) Bright θσηηζκνχ. Γσλία 

δέζκεο ζε κνίξεο: 120°. 

 Σέζζεξηο (4) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ACLS (aircraft). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ 4-LIGHT. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν 

κνηξψλ, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε 

ίξηδαο θαη ιάκπα  HPL 750W, ηάζε ιεηηνπξγίαο: 220V / 50 Hz. 

 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR 64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ έμη 

(6) (LAMPBARS). 

 Μία (1) κεραλή ηερλεηήο νκίριεο HAZER + FAN κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σειερεηξηζηήξην, 1200W ηνπιάρηζηνλ, ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην θαη κέζσ DMX512, 

εηδηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην πγξφ. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ ηχπνπ MA Light Console ή HOG ITC ή HOG II ή 

AVOLITES PEARL ή παξφκνηα. 

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο θηλνχκελσλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Λάκπα HMI 575W ή HMI 575/2. Έιεγρνο DMX 8/16ch, δέθα έμη (16) πεξηζηξεθφκελα 

ζρέδηα, ελλέα (9) δηρξσηθά θίιηξα, πεξηζηξεθφκελν πξίζκα, 540° pan, 270° tilt, 

ειεθηξνληθφ focus, άλνηγκα δέζκεο 14°, 16bit θηλήζεηο macros, εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Οθηψ (8) θσηηζηηθέο κνλάδεο WASH 1200W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο «θαλφληα» follow-spot 2500W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο Strobo light 1500W. 

 Γέθα έμη (16) θσηηζηηθέο κνλάδεο led moving impression. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W. 

 Γέθα (10) θσηηζηηθέο κνλάδεο CENTURY 2500W-HMI.  

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 

 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Γ’ 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη 3-4 «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη ςεθηαθνχο 

επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db 

spl ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε 

ζηα 18-20 κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 

5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή παξφκνηα.   

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ» 

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ «DIGICO SD8 ή D1» ή 

«DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS  PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή παξφκνηα. 
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 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν 

πςειψλ πεξηνρψλ.  

 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ 

θεληξηθή κείμε. (2 CH EQ 31 BAND INSERT ON MASTER). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)  

 Φεθηαθή θνλζφια κείθηεο ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ θαη είθνζη ηεζζάξσλ 

(24) εμφδσλ.  

 Έμη (6) κηθξφθσλα Beta 58 RF αζχξκαηα. 

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ NOISE GATE.  

 Γψδεθα (12) θαλάιηα επεμεξγαζηψλ ήρνπ COMPRESSOR.  

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) κάξθαο TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON 

PCM91 ή παξφκνηα. 

 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12’’ θαη 15’’. 

 Side fields 2X2 15”, 2X 18”. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (BACKLINE) 

 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, SNARE, πηαηίληα 1 X 

RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT κε βάζε. 

 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ, Fiberglass (γηα ερνκφλσζε ησλ 

ηπκπάλσλ). 

 Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο. 

 SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα. 

 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.   

 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα». 

 Μία (1) mother keyboard (synth κε midi out). 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 1000» ή 

παξφκνηα. 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ «pioneer 1000» ή παξφκνηα. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο). 

 Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ή marshal ή fender ήYamaha ή παξφκνηα). 

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπάζνπ (ή ampeg ή mesa boogie ή παξφκνηα).  

 Έλα (1) εληζρπηή γηα κπνπδνχθη (solitaire). 

 Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP. 

 Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.  

 Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.  

 Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ. 

 

Μηθξφθσλα θαη D.I. 

 Έλα (1) κηθξφθσλν AKG D112 ή παξφκνην. 

 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα SENHEISER 604 ή παξφκνηα. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα SHURE SM 57. 

 Σξία (3) κηθξφθσλα AKG C451 ή παξφκνηα. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα SHURE SM 58 BETA. 

 Οθηψ (8) κηθξφθσλα NEUMAN KM184 ή παξφκνηα. 
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 Δίθνζη (20) ACTIVE D.I BOXES φκνηαο κάξθαο θαη ηχπνπ.     

                                                     

Γηα ην θσηηζκφ 

 Γέθα (10) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Led PAR κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υξψκαηα Φσηηζκνχ: ζεξκφ ιεπθφ, ςπρξφ ιεπθφ, θφθθηλν, πξάζηλν κπιε (RGB) Σχπνο   

PAR 56 ή 64. Σάζε ιεηηνπξγίαο 240V. Πξννδεπηηθή αλάκεημε ρξσκάησλ RGB DMX-

ζπκβαηφ (4 θαλάιηα: θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε θαη dimmer / strobe light). 

Απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ηέζζεξηο (4) ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηε αιιαγή ρξψκαηνο ή 

κεηάβαζε κε ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, ζηαηηθφ ρξψκα, strobe - αληηγξαθή ρξψκα κε 

ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα, κνπζηθή-ειεγρφκελε αιιαγή ρξψκαηνο) Bright θσηηζκνχ. Γσλία 

δέζκεο ζε κνίξεο: 120°. 

 Σέζζεξηο (4) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ACLS (aircraft). 

 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ 4-LIGHT. 

 Οθηψ (8) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν 

κνηξψλ, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε 

ίξηδαο θαη ιάκπα  HPL 750W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR 64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ έμη 

(6) (LAMPBARS). 

 Μία (1) κεραλή ηερλεηήο νκίριεο HAZER + FAN κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Σειερεηξηζηήξην, 1200W ηνπιάρηζηνλ, ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην θαη κέζσ DMX512, 

εηδηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην πγξφ. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ ηχπνπ MA Light Console ή HOG ITC ή HOG II ή 

AVOLITES PEARL ή παξφκνηα. 

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Γέθα ηέζζεξηο (14) κνλάδεο θηλνχκελσλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Λάκπα HMI 575W ή HMI 575/2. Έιεγρνο DMX 8/16ch, δέθα έμη (16) πεξηζηξεθφκελα 

ζρέδηα, ελλέα (9) δηρξσηθά θίιηξα, πεξηζηξεθφκελν πξίζκα, 540° pan, 270° tilt, 

ειεθηξνληθφ focus, άλνηγκα δέζκεο 14°, 16bit θηλήζεηο macros, εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 Οθηψ (8) θσηηζηηθέο κνλάδεο WASH 1200W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο «θαλφληα» follow-spot 2500W. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο Strobo light 1500W. 

 Γέθα έμη (16) θσηηζηηθέο κνλάδεο led moving impression. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W. 

 Γέθα (10) θσηηζηηθέο κνλάδεο CENTURY 2500W-HMI.  

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 

 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Γ΄ 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

 

 Ζρεηηθφ ζχζηεκα ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) δξφκσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 8000W. 

 θνλζφια ήρνπ 36 input/ 8 aux. 

 Γέθα (10) Monitors 12’’ θαη 15’’κε νθηψ (8) aux. 

 Set drums πιήξεο. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπνπδνχθη. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο θηζάξαο. 

 Γχν (2) effects. 

 Έμη (6) κνλάδεο ηζνζηαζκηζηψλ (eq) 2X31 πεξηνρψλ ε θάζε κία.     

 Γέθα (10) κηθξφθσλα, δέθα (10) βάζεηο, δέθα (10) d.i. ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα. 
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 Γχν (2) cd player + mixer.   

 Γχν (2) κηθξφθσλα αζχξκαηα κε ηηο βάζεηο ηνπο.  

 

Γηα ην θσηηζκφ 

 

 Γψδεθα (12) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PAR  64 CP 61 ζε ζπζηνηρίεο ησλ δχν (2) 

(LAMPBARS) ζε ηξίπνδεο. 

 Γχν (2) ζπζηνηρίεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ ACLS (aircraft).  

 Γχν (2) κνλάδεο θψησλ θνηλνχ  4-LIGHT. 

 Γχν (2) κνλάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ PROFILE κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

πξνβνιέαο spot ζηαζεξψλ κνηξψλ κε άλνηγκα δέζκεο 50
ν
, ζέζε γηα ηνπνζέηεζε ίξηδαο θαη  

ιάκπα  HPL 750 W, ηάζε ιεηηνπξγίαο:  220V / 50 Hz. 

 Μία (1) θνλζφια ειέγρνπ θσηηζκνχ.    

 Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER RACK) ηξηάληα έμη (36) θαλαιηψλ. 

 Μία (1) θσηηζηηθή κνλάδα «θαλφλη» follow-spot 2500W. 

 Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, FRAMES, SPLITTERS. 

 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Δ΄ 

Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα: 

 Ζρεηηθφ ζχζηεκα ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) δξφκσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 8000W. 

 θνλζφια ήρνπ 36 input/ 8 aux. 

 Γέθα (10) Monitors 12’’ θαη 15’’κε νθηψ (8) aux. 

 Set drums πιήξεο. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο κπνπδνχθη. 

 Έλαο (1) εληζρπηήο θηζάξαο. 

 Γχν (2) effects. 

 Έμη (6) κνλάδεο ηζνζηαζκηζηψλ (eq) 2X31 πεξηνρψλ ε θάζε κία.     

 Γέθα (10) κηθξφθσλα, δέθα (10) βάζεηο, δέθα (10) d.i. ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα. 

 Γχν (2) cd player + mixer.   

 Γχν (2) κηθξφθσλα αζχξκαηα κε ηηο βάζεηο ηνπο.  

 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Σ΄ 

 Μηθξνθσληθή, απηνεληζρπφκελε θνλζφια 1000W νθηψ (8) εηζφδσλ. 

 Σέζζεξα (4) ερεία 12’’ ή 15’’.  

 Βάζεηο ερείσλ. 

 Έμη (6) κηθξφθσλα κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Έλα (1) cd player. 

 Σα απαξαίηεηα θαιψδηα. 

 

 Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Ε΄, διαδπομή καπναβαλικήρ παπέλαζηρ. 
1.  Πέληε (5) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» θαη ηα κπάζα ηνπ, ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 12.000W ηνπιάρηζηνλ. 

2. Σέζζεξηο (4) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

Γχν (2) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ θαη θφξλα ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο 

εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 800W ηνπιάρηζηνλ. 

3.Σξείο (3) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 
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Σέζζεξηο  (4) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο 

εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 1.600W ηνπιάρηζηνλ. 

4. Γχν (2) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

Σέζζεξηο  (4) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ θαη θφξλα, θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 18 ηληζψλ 

SUB (κπάζα) ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 2.600W ηνπιάρηζηνλ. 

5. Σέζζεξηο (4) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ θαη θφξλεο 2 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ, κε  18 

ηληζψλ SUB (κπάζα) ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 4.000W ηνπιάρηζηνλ. 

6. Μία ερνζηήιε (1) απνηεινχκελε απφ: 

Οθηψ (8) «δνξπθφξνπο» κε κεγάθσλν 15 ηληζψλ κε θφξλεο 2 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ, κε ηέζζεξα (4) 

18 ηληζψλ SUB (κπάζα) ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο ερνζηήιεο ζα είλαη 5.200W ηνπιάρηζηνλ. 

7. Γέθα (10) ερνζηήιεο απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» θαη ηα κπάζα ηνπ, ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 6.000W ηνπιάρηζηνλ. 

8. Έλα (1) θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ: 

Γχν (2) ερνζηήιεο «L-R» ηξηψλ «δξφκσλ» ηνπιάρηζηνλ, ζπλνδεπφκελεο απφ «δνξπθφξνπο», SUB, 

επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη 20.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 

 Ζ ηζρχο ηνπ θάζε «δνξπθφξνπ» ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400W /8 Ohm.  

 Ζ ηζρχο ηνπ θάζε SUB ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500W/8 Ohm.   

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ν ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θάζε κνλάδαο πνπ ζα απνηεινχλ ηελ θάζε ερνζηήιε. 

 Ζ διαδπομή ηηρ παπέλαζηρ έσει μήκορ πεπίπος δύο (2) σιλιόμεηπα.  

 

Καηηγοπία εκδήλυζηρ ηύπος Ζ’, ηελεηή λήξηρ Θπακικών Λαογπαθικών Δοπηών – 

Ξανθιώηικο Καπναβάλι 
Ζ ηειεηή ιήμεο απνηειείηαη απφ δχν (2) επηκέξνπο εθδειψζεηο: 

Α’ DJ PARTY (έλαληη γεπέδνπ ΑΟΞ): 

 Γχν (2) ερνζηήιεο LEFT-RIGHT απνηεινχκελεο απφ: 

χζηεκα κε «δνξπθφξνπο» θαη ηα κπάζα ηνπ, ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνπο απαξαίηεηνπο επεμεξγαζηέο θαη εληζρπηέο. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο θάζε ερνζηήιεο ζα είλαη 12.000W ηνπιάρηζηνλ. 

 Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο ηχπνπ «pioneer 

1000». 

 Έλαο (1) κείθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο ηχπνπ pioneer 1000. 

 Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ κε d.j. Booth ζην χςνο ηεο κέζεο. 

 Γχν (2) Monitors 15’’. 

 Γχν (2) θσηηζηηθέο κνλάδεο NOVALIGHT 4000W 

 

Β’ «Κάςηκν ηνπ Σδάξνπ» απνθψλεζε θ. Γεκάξρνπ Ξάλζεο (γέθπξα ηνπ πνηακνχ Κνζχλζνπ). 

 Μηθξνθσληθή (απηνεληζρπφκελε) θνλζφια 1000 W, 8 εηζφδσλ. 

 Σέζζεξα (4) ερεία. 

 Βάζεηο ερείσλ. 

 Γχν (2) κηθξφθσλα κε ηηο βάζεηο ηνπο. 

 Έλα (1) cd player. 

 Σα απαξαίηεηα θαιψδηα. 
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1.2. Αμία ζχκβαζεο: 

Ζ ακνηβή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κπνξεί λα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ (000000€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Αλαιπηηθά ε ακνηβή γηα θάζε θαηεγνξία θαη πνζφηεηα εθδειψζεσλ, θαη’ αλψηαην αξηζκφ, έρεη σο 

εμήο:  

  

Μέγηζην 

πιήζνο 

εθδειψζε

σλ 

(πξνυπνιν

γηζκφο 

Σηκή 

Μεξηθφ 

ζχλνιν 

(ρσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

(23%) 

χλνιν κε 

ΦΠΑ 

Πεξηγξαθή εθδήισζεο α β 
γ  

(=αΥβ) 

δ 

(=γΥ23%) 

ε  

(=γ+δ) 

Α’ 2     

Β’ 12     

Γ’ 14     

Γ’ 17     

Δ’ 19     

Σ’ 31     

Ε’ Γηαδξνκή 

θαξλαβαιηθήο παξέιαζεο 
1     

Ζ’ Σειεηή ιήμεο 

Ξαλζηψηηθνπ Καξλαβαιηνχ 
1     

     

 
 

Μεξηθφ χλνιν 
   

 
 

Φ.Π.Α. 23 % 
 

 

 
 

 
 

Γεληθφ χλνιν Πξνυπνινγηζκνχ: 

 

 

   

Οινγξάθσο: ρρρρρρρρρρρρρρ. 

 

Άξζξν 2 

Σξφπνο πιεξσκήο 

 2.1.Σν ηίκεκα ζα θαηαβιεζεί απφ ην «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» ζηνλ 

«αλάδνρν», απφ ηελ πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ «Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο» ΚΑ 15.6471.006, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. 

 2.2. Ο «αλάδνρνο» βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, ηέιε, θφξνπο, θιπ. ζχκθσλα 

πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ «Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ 

Ξάλζεο», πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξναλαθεξφκελν ηίκεκα. ηελ παξαπάλσ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη βαξχλνπλ ηνλ «αλάδνρν» θαη φιεο νη ηπρφλ επηκέξνπο δαπάλεο, ππεξεζίεο 

θαη πξνκήζεηεο ησλ θάζε είδνπο θαη θχζεσο επηκέξνπο πιηθψλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ άξηηα, 

πιήξε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ «αλάδνρν».  

 2.3. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

(ηηκνινγίσλ), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, θαη ζε 

ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα θιπ). 



ΑΓΑΜ: 15PROC002524728  
 

ειίδα 40 απφ 42 

 2.4. Ζ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο αθνινπζεί ηελ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ ΠΓ 28/80.  

 2.5. Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο δχλαηαη λα πιεξψλεη ηκεκαηηθά ηα λφκηκα 

εθδνζέληα παξαζηαηηθά κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Ν. 4018, ΦΔΚ 215/Α/30-09-2011). 

 2.6. Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ εληφο 

ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α09-05-2013), νθείιεη ηελ θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αλσηέξσ λφκν 

 2.7. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ 

αλαηεζεηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο εο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν ηελ 

ακνηβή γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. 

 

Άξζξν 3 

Σφπνο θαη ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 3.1 Χο ηφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο εξγαζίαο λννχληαη νη εθάζηνηε νξηδφκελνη απφ ην 

Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ρψξνη ηέιεζεο εθδειψζεσλ. Χο ρψξνο λνείηαη νπνηνζδήπνηε 

αλνηρηφο ή θιεηζηφο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. 

 3.2. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Λήμε ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο, ήηνη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

β. Οινθιεξψζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθδειψζεσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 4 

Τπνρξεψζεηο ζπκβαιινκέλσλ 

 4.1 Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο µε έγγξαθε εληνιή εθηέιεζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ζα εηδνπνηεί ηνλ αλάδνρν: 

Α. Γέκα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε καηηγοπίαρ Ε 

(διαδπομή καπναβαλικήρ παπέλαζηρ). 

Β. Έξι (6) εκέξεο γηα επαλαιακβαλφκελεο εκέξεο εθδειψζεσλ (π.ρ. Γηνξηέο Νενιαίαο, Γηνξηέο 

Παιηάο Πφιεο, Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο θιπ). 

Γ. Έξι (6) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ καηηγοπίαρ Α’ και Β’.  

Γ. Γύο (2) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ καηηγοπίαρ Γ’, Γ’ και Δ’. 

 4.2 ε θάζε έγγξαθε παξαγγειία ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη νη 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθδήισζεο (πιάλν ζθελήο).  

 4.3 Σν «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» δελ έρεη θακηά αλάκημε θαη επζχλε ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ «αλαδφρνπ» κεηά ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο απηνχο 

θαη θάζε ηξίην. Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απηψλ ζε νπνηνδήπνηε θαηά λφκν αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο ή 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

 4.4 Ο «αλάδνρνο» αλαιακβάλεη ηελ αζηηθή επζχλε ζηνπο ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ φζνλ 

αθνξά ηα κεραλήκαηα ηνπ (βάζεηο ερείσλ – θαιψδηα θιπ.) έλαληη ηξίησλ γηα νπνηνδήπνηε ηπραίν 

γεγνλφο ήζειε ζπκβεί θαηά ην ρξφλν ησλ εθδειψζεσλ. 

 

Άξζξν 5 

Καηαγγειία 
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5.1. Σν «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο», δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Ο «αλάδνρνο» δελ πινπνηεί ηελ εξγαζία κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

β) Ο «αλάδνρνο» αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη ηηο ενηολέρ εκηέλεζηρ. 

γ) Ο «αλάδνρνο» εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη ηελ εξγαζία ή κέξνο απηήο ππεξγνιαβηθά ρσξίο 

ηελ άδεηα ηνπ «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο». 

δ) Ο «αλάδνρνο» πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

ε) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ «αλαδφρνπ» γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

5.2 Σν «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

πιεξσηένπ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε πξνο ηνλ «αλάδνρν» κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. 

5.3 Σν «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ «αλάδνρν» 

απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη ην 

ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο πνπ δελ 

κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν 

ζθνπφ. 

5.4 Σν «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα 

θάζε δεκία πνπ ππέζηε ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ πνζνχ 

ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ηεο εθάζηνηε, ηκεκαηηθήο εληειιφκελεο ενηολήρ εκηέλεζηρ, θαζψο θαη ην 

ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ αμία ηνπ ηηκήκαηνο θηήζεο απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά 

 

Άξζξν 6 

Τπνθαηάζηαζε 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο απφ ηε 

ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο».  

Δάλ ν αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ 

«Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο», ην ηειεπηαίν δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα 

επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 7 

Αλσηέξα βία 

 Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 

ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 

είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή 

ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν «αλάδνρνο» ή ην «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» είλαη 

αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ «αλαδφρνπ» θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν 

«αλάδνρνο» νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ην «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» εληνιέα θαη 

λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

 

Άξζξν 8 

Δθαξκνζηέν δίθαην – επίιπζε δηαθνξψλ 

8.1. Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 

8.2. Σν «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» θαη ν «αλάδνρνο» θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 

ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. ε πεξίπησζε 
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πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ξάλζε. 

8.3. πκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο γίλεηαη κφλν έπεηηα απφ 

γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  

 

Άξζξν 9 

Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 

Ο αλάδνρνο θαηέζεζε, σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζην δηαγσληζκφ ηελ κε αξηζκφ 

.0000000000000… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ΥΥΥΥΥΥΥ.........…….. Ζ παξνρή ηεο 

εγγχεζεο απηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πεξηνξίδεη  θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ απφ ην Νφκν 

θαη ηε ζχκβαζε επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ απέλαληη ηνπ «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο». Ζ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ή κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ «αλαδφρνπ» 

εθπίπηεη ε ππέξ ηνπ «Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα, απφ ηα νπνία δχν (2) παξέκεηλαλ ζην 

Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο θαη έλα (1) έιαβε ν αλάδνρνο. 

. 

Σ α  ζ π κ β α ι ι φ κ ε λ α  κ έ ξ ε  

Γηα ην 

«Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο» 

 

 

Ο πξφεδξνο 

Παζράιεο Λχξαηδεο 

Γηα ηνλ «αλάδνρν» 

 

  


