ΥΕΔΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΔΟΓΝ: ΑΞΝΞΔΟΑΡΩΠΖ ΡΝ ΤΝΕΔΡΙΑΚΟΤ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ
ΞΝΓΝΚΩΛ

ΤΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ

ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ :
Απιθμ. Διακήπςξηρ:

…………. /……..

Σο

έπγο

είναι

ενηαγμένο

ζηο

Ε.Π.

Μακεδονίαρ-Θπάκηρ 2007-2013 (ΕΠΑ) και
Αξηζκ. Ξξση.:

…………………

Βέξνηα …………………

ζςγσπημαηοδοηείηαι

από

Ένωζη

Σαμείο

(Εςπωπαϊκό

ηην

Εςπωπαϊκή

Πεπιθεπειακήρ

Ανάπηςξηρ).

ΓΗΑΘΖΟΜΖ
Αλνηρηνύ Γηεζλνύο δηαγσληζκνύ ζε επξώ γηα ηελ πξνκήζεηα
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΝ ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ
ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΙΑΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ.
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή
πξνϋπνινγηζκνύ 666.635,40 Δπξώ κε Φ.Ξ.Α.
ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ

« ΑΞΝΞΔΟΑΡΩΠΖ ΡΝ ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ
ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΙΑΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ»
Δληαγκέλνπ ζην «επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Καθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-2013 ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 7- Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ Ξ.Θ.Κ. κε θσδηθφ
πξνηεξαηφηεηαο 59- Αλάπηπμε πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο / πνδνκέο ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ».
Ζκεξνκελία & ώξα δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ :

…………………………………… , ψξα 10.00΄ π.κ.

Ρόπνο δηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ: Γηεύζπλζε Ρερληθώλ έξγσλ Ξ. Δ. Ζκαζίαο,
Ιεσθ. Πηξαηνχ 72 - Βέξνηα

1

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
A/A

ΡΗΡΙΝΠ ΑΟΘΟΝ

1

ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

6

2

ΝΟΗΠΚΝΗ

7

3

ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ

4

ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

5

ΠΔΙΗΓΑ

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ, ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ
ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ

8
10
14

6

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΥΠΔΥΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ

20

7

ΔΓΓΖΠΔΗΠ

20

8

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

22

9

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ-ΞΟΝΠΦΓΔΠ

23

10

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ -ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΡΗΚΥΛ

24

11

ΘΟΗΠΔΗΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

29

12

ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

30

13

ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ-ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ

31

14

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΥΛ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ - ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ

32

15

ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΙΗΘΥΛ

34

16

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ-ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ

34

17

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ

34

18

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

35

19

ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΙΥΠΠΑ - ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ

36

20

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ

37

21

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ

37

2

Ζ

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο
έρνληαο ππφςε:

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ( ΦΔΘ 87/η. Ά/07-06-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 133/2010 « Νξγαληζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» πνπ
δεκνζηεχζπθε ζην ΦΔΘ 226/η.Α΄Ξ/ 27-12-2010.
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995 (ΦΔΘ 19/ Α/ 95) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη
ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 118/ 2007 (ΦΔΘ 150/ Α/ 10-7-2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ
Γεκφζηνπ (Θ.Ξ.Γ)»
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο
ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ».
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/95) άξζξν 84 «πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ
Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 2198/1994 (ΦΔΘ 43/ 94) γηα παξαθξάηεζε θφξνπ 4%
ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ.
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 1797/1988 (ΦΔΘ 164/ Α/ 1988)
«Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)»
10.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/2007) άξζξν 25.
11.π’ αξ. 43804/ΔΘ2041/2009 (ΞΑΠΓ) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 1957/Β/9.9.2009), φπσο ηζρχεη.
12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/2011) άξζξν 4.
13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3548/2007 (ΦΔΘ 68/Α/20-3-2007) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
ην Λ. 3801/2009 (ΦΔΘ 163/Α/4-9-2009) θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηελ ππ’ αξηζκ. 11/28-62010 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΠΑΖΓ.
14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/10 (ΦΔΘ 112/Α/13.07.2010):Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή

αλάξηεζε

λφκσλ

θαη

πξάμεσλ

ησλ

θπβεξλεηηθψλ,

δηνηθεηηθψλ

θαη

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
15.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166 / 2003 ( Φ.Δ.Θ. 138 /Α / 2003 ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Λνκνζεζίαοζηελ Νδεγία

2000 / 35 ηεο 29 – 6 –2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο Ππλαιιαγέο».
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16.Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. Ξ1/4737/9-12-08 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ
Ξξνκεζεηψλ, άξζξν 8, παξ. α.
17.Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. ππ΄ αξηζκ. Ξ1/2622/23.12.2013 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο (ΦΔΘ 3435/Β/31-12-2013).
18.Ρελ ππ’ αξηζ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΘ 1291 Β’/11-08-2010) απφθαζε πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία απμάλνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ.
2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
19.Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ.Ξ.Θ.Κ νηθ. 985/20-3-2013 (Φ.Δ.Θ.
Ξεξηθεξεηάξρε
απνθάζεσλ,

Θεληξηθήο
εγγξάθσλ

Καθεδνλίαο
θαη

άιισλ

«

687β/26-03-2013) απφθαζε ηνπ

Κεηαβίβαζε

πξάμεσλ

Άζθεζεο
ζηνπο

Αξκνδηνηήησλ

Αληηπεξηθεξεηάξρεο

επί
θαη

Ξεξηθεξεηαθνχο Ππκβνχινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο .»
20.Ρελ κε αξηζκ.πξση.2067/14.01.2011 εγθχθιηνο 6, πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
& Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απφ 01.01.2011.
21.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ. αξηζκ ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ.21508 απφθαζεο (ΦΔΘ 2540
Β’ /07-11-2011).
22.Ρελ κε αξ. πξση. 7370/11-10-2010 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο «ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖ ΡΝ
ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΙΑΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ, Λ. ΖΚΑΘΗΑΠ» κε θσδηθφ MIS 287430 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα
«Καθεδνλία – Θξάθε», κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΡΞΑ θαη Δζληθνχο Ξφξνπο θαη
ελάξηζκν ηνπ έξγνπ 2010ΔΞ00880063 ηεο ΠΑ ΔΞ 0088.
23.Ρηο απνθάζεηο 318/2009 θαη 288/2009 ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αιεμάλδξεηαο θαη ηνπ
Λνκαξρηαθνχ Ππκβνπιίνπ

Ζκαζίαο, αληηζηνίρσο, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ην ζρέδην

πξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο θαη ε ππνγξαθή ηεο.
24.Ρελ ππ’ αξηζκφ 1995/2013 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξ.Θ.Κ. έγθξηζεο
πξαθηηθψλ δηελέξγεηαο θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε κειψλ Δπηηξνπψλ γηα ηε δηεμαγσγή
Ραθηηθψλ- Γηεζλψλ Γηαγσληζκψλ γηα ην έηνο 2014 γηα ηελ Ξ.Δ. Ζκαζίαο.
25.Ρελ ππ’ αξηζ. ……………… απφθαζε Γ/ληνχ Ρ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη Ρερληθέο
Ξξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.
26.Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………

απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξ.Θ. Κ. κε ηελ

νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή, νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ηεχρε θαη νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο.
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ
Αλνηρηό Γηεζλή δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ
αλάδεημε

κεηνδφηε

πξνκήζεηαο

(κε

αγνξά)

θαη

εγθαηάζηαζεο

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

ΡΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΙΑΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ,
ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ

ζηα

ΘΔΛΡΟΝ

πιαίζηα

ηνπ

ΗΠΡΝΟΗΑΠ

έξγνπ

ΘΑΗ

«ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖ

ΙΑΝΓΟΑΦΗΑΠ

ΡΝ

ΡΝ

ΓΖΚΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ,

ΘΑΗ
Λ.

ΖΚΑΘΗΑΠ»
ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Καθεδνλία – Θξάθε» 2007-2013, κε
θσδηθφ MIS 287430 (ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΡΞΑ θαη Δζληθνχο Ξφξνπο) θαη ελάξηζκν ηνπ
έξγνπ 2010ΔΞ00880063 ηεο ΠΑ ΔΞ 0088.
Ζ

αλσηέξσ

πξνκήζεηα

θαη

εγθαηάζηαζε,

ηεο

νπνίαο

ε

ζπλνιηθή

πξνυπνινγίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α, ζην πνζφ ησλ 666.635,40

δαπάλε

Δπξψ,

ζα

γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄).
Δηδηθφηεξα ν δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε:
ΞΑΘΔΡΝ Α: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΗΘΝΠΩΛ
ΞΑΘΔΡΝ Β: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1: Δμνπιηζκόο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ
ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β2: Δμνπιηζκόο Ζιεθηξναθνπζηηθήο
φπσο απηά αλαιχνληαη ζην παξάξηεκα Α΄ πνπ επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο δηαθήξπμεο.
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα
«παθέηα»

ή

«ππνπαθέηα»

(μερσξηζηά

γηα ην ΞΑΘΔΡΝ

Α, μερσξηζηά γηα ην

ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1 θαη μερσξηζηά γηα ην ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β2), γηα ην ζχλνιν φκσο ησλ πξνο
πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ θάζε παθέηνπ/ππνπαθέηνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη κνλνζήκαληα ζην
Ξαξάξηεκα Α΄. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ελφο παθέηνπ / ππνπαθέηνπ επηθέξεη
απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηνχ εμ νιφθιεξνπ. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε
ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε

παθέηνπ / ππνπαθέηνπ.

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δελ
ιακβάλνληαη ππ' φςε. Νη πξνζθέξνληεο ζα αμηνινγεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο επηκέξνπο
πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε παθέην / ππνπαθέην.
Ρν αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ εμ απηήο δελ ζα
αιινησζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο.
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 118/10-7-2007 «Θαλνληζκφο
Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ζα δηελεξεζεί κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο θαηφπηλ θαλνληθήο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ πελήληα δχν ( 52 ) εκεξψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 32 παξ. 4 ηνπ ΞΓ 60/07 (ΦΔΘ 64/A/2007)).
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Ζκεξνκελία

Ζκεξνκελία

Ζκεξνκελία

Ξξνϋπνινγηζζείζα

απνζηνιήο

δεκνζίεπζεο

δεκνζίεπζεο ζην

Γαπάλε

γηα δεκνζίεπζε ζηελ

ζηνλ Ζκεξήζην

Ρεύρνο Γηαθεξύμεσλ

Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.

Ρύπν

Γεκνζίσλ

Κε ΦΞΑ

Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ)
………………

………………

………………

666.635,40 €

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ
Δπίζεκε Δπσλπκία: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ / ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ
ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥλ / ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ
ΔΟΓΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ /ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

Ξόιε: Βέξνηα
Νδόο: Ιεσθφξνο Πηξαηνχ 72
Ραρ.Θώδηθαο: 591 00
Σώξα: Διιάδα
Πεκεία Δπαθήο:
Ρδηκνπιίθνο Θσλζηαληίλνο, ηει.: 23313 53644
Ρζηάηζηνπ Γηνλπζία,

ηει.: 23313 53642

Fax: 2331353666
Ζιεθηξνληθό Ραρπδξνκείν: dtei@imathia.pkm.gov.gr

Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία επαθήο.
Άξζξν 1ν
ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
-Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο

………………….

, εκέξα ……….

θαη ψξα

10.00’

π.κ ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ Έξγσλ Ξ.Δ. Ζκαζίαο -Ιεσθφξνο Πηξαηνχ 72, Βέξνηα ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο-Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο,
νπφηε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
θαθέισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
- Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα
νξηζζεί απφ ηελ σο άλσ Δπηηξνπή.
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ
ηεο πξνκήζεηαο απφ ηα ηεχρε πνπ είλαη θαηαηεζεκέλα ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ
Έξγσλ Ξ. Δ. Ζκαζίαο, Ι. Πξαηνχ 72, Βέξνηα,

φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη κέρξη
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ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, FAX: 2331061264 (Ξιεξ. Θ Θπξηάθν Ρζαινπρίδε ,
ηει. 23313-53631), θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 10 €.
Δπίζεο κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ή λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ θηεξίνπ απφ
ηελ ηελ ππεξεζία ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο
ηνπ πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηά απφ ζπλλελφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ
Αιεμάλδξεηαο.
Πε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζειήζνπλ λα πξνβνχλ ζε αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ησλ ζρεδίσλ κε ίδηα δαπάλε κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε θσηνηππηθφ
θαηάζηεκα ηεο Βέξνηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο παξνπζία ππαιιήινπ ηεο αλαζέηνπζαο
ππεξεζίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/07,
απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε
θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο
έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/07. .
Άξζξν 2ν
ΝΟΗΠΚΝΗ
Ξξνο θαηαλφεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, δίδνληαη νη παξαθάησ νξηζκνί γηα ηνπο εμήο
φξνπο:
«Αλαζέηνπζα

Αξρή»:

Γ/λζε

Ρερληθψλ

Έξγσλ

Ξ.Δ.

Ζκαζίαο,

Ρκήκα

Γνκψλ

Ξεξηβάιινληνο
«Δλδηαθεξόκελνο» : Θάζε Φπζηθφ ή Λνκηθφ Ξξφζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη
κέξνο ζηε δηαδηθαζία.
«πνςήθηνο»: Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε έλσζε πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιιεη
πξνζθνξά.
«Δπηηξνπή

Γηαγσληζκνύ»

ή

«Δπηηξνπή

παξαιαβήο

-

Απνζθξάγηζεο

&

Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ»: Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπλεζηήζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ
δηαγσληζκνχ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο εηζήγεζεο
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, γηα ηελ θαηαθχξσζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
«Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ 2 ηνπ Ξ.Γ.
118/2007 .
«Αλάδνρνο» ή «Ξξνκεζεπηήο»: Ν πνςήθηνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε
πξνκεζεηψλ ηεο παξνχζαο, κέζσ ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη ζα ππνγξαθεί, κεηά
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ηελ

θαηαθχξσζε

ηνπ

απνηειέζκαηνο

θαη

βάζεη

ηνπ

ζρεδίνπ

ζχκβαζεο

ηνπ

Ξαξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζαο.
«Ρεύρε

Γηαγσληζκνύ»:

Ζ

παξνχζα

δηαθήξπμε

κε

ηα

ζπλεκκέλα

ζε

απηήλ

παξαξηήκαηα πνπ εθδίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρνπλ ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ν παξψλ δηαγσληζκφο.
«Ξξνζθνξά»: Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π. πνπ ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ ζην άξζξν 4 απηήο.
«πεύζπλε Γήισζε»: Δίλαη ε πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ή ζε πεξίπησζε
αιινδαπνχ ππνςεθίνπ θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ. Πε πεξίπησζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ εηδηθψο εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζε
απηήλ

ηελ

πεξίπησζε

πξνζθνκίδεηαη

επηθπξσκέλν

αληίγξαθν

ηνπ

νηθείνπ

εμνπζηνδνηηθνχ εγγξάθνπ).
Άξζξν 3ν
ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

3.1. Πην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο:
α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, Δλψζεηο, ή Ππλεηαηξηζκνί
απηψλ, αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ή αλαγλσξηζκέλνη αληηπξφζσπνη ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ
αληηθεηκέλνπ,

έκπνξνη

θαη

θαηαζθεπαζηέο

ησλ

αληηθεηκέλσλ

ηνπ

δηαγσληζκνχ,

πνπ

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ ζεκειηψλνπλ ην ζρεηηθφ
δηθαίσκα ζηελ δηεζλή ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλήθζε ζην πιαίζην ηνπ
Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο
Νπξνπγνπάεο (GATT), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ θαη 12 ηεο Νδεγίαο
2004/17/ΔΘ, ή ζε άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο.
β) Ππλεηαηξηζκνί
γ)

Δλψζεηο

πξνκεζεπηψλ

πνπ

ππνβάιινπλ

θνηλή

πξνζθνξά,

εθφζνλ

ηζρχνπλ

ηα

θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
δ) Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ
Δθφζνλ

νη

πξνκεζεπηέο

ζπκκεηέρνπλ

ζην

δηαγσληζκφ

κε

αληηπξφζσπφ

ηνπο,

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ λφκηκεο εθπξνζψπεζεο. Νη δηθαηνχκελνη
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αζθνχλ εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ
επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή.
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα
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πξάμεη απηφ εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο
είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.2. Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο
πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο.
3.3. Γελ γίλνληαη δεθηνί:
(α) Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα πεξεζία ή ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ ή
Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ή ΝΡΑ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ν
απνθιεηζκφο ηνπο είλαη ελ ηζρχ.
(β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε
απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή ή ιφγσ φηη ππήξμαλ έλνρνη ζνβαξνχ
επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν.
(γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ
θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ρπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλά πεξίπησζε.
(δ) Όζνη:
(i) Ρεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ηεινχλ ζε θαηάζηαζε αλάινγε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
(ii) Έρεη ζε βάξνο ηνπο θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο,

πησρεπηηθνχ

ζπκβηβαζκνχ

ή

νπνηαδήπνηε

άιιε

παξφκνηα

δηαδηθαζία

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
(iii) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή.
(iv) Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή

ηνπο ηδηφηεηα, πνπ απνδεδεηγκέλσο

δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
(v) Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη
ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
(vi) Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη
ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ
δηθαίνπ.
(vii) Δίλαη έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
(ε) πνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
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(i) Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ.
(ii) Γσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
26εο Κατνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ.
(iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
(iv) Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
Νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991 γηα ηε πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
(v) πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία.
3.4. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά
παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο ζχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή
εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Νη πξνζθέξνληεο εθ’ φζνλ δελ είλαη θαη
θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ νιηθή
απφξξηςε αξθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ λα ηζρχεη γηα έλα
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
ΑΟΘΟΝ 4ν
ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ – ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
4.1. Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιινληαη έσο ηελ εκέξα θαη
ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ρξφλνο ιήμεο θαηάζεζεο θαη παξαιαβήο πξνζθνξψλ)

ή

απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία (Γ/λζε Ρερληθψλ έξγσλ Ξ. Δ. Ζκαζίαο, Ι. Πξαηνχ 72, 59100
Βέξνηα), κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη, κε απφδεημε, ππφ ηελ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε φηη ζα πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ πεξεζία κέρξη ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε έλα εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη, απφ ηελ αλαζέηνζζα αξρή, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
4.2. Νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ Φαθέινπ
Ξξνζθνξάο ηνπο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Ρπρφλ έμνδα
αζθάιηζεο, εθηεισληζκνχ θαη κεηαθνξάο βαξχλνπλ ην δηαγσληδφκελν.
4.3. Ν δηαγσληδφκελνο θέξεη ηελ επζχλε απνδερφκελνο ηνλ θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο,
έζησ θαη αλσηέξαο βίαο πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε ή κε
πξνζήθνπζα ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο ηνπ.
4.4. Νη πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά)
ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν, δαθηπινγξαθεκέλεο, ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη
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έλα (1) αληίγξαθν, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά
έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή.
4.5. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ θαη πνην παθέην ή ππνπαθέην(α) αθνξά - παθέην Α ή ππνπαθέην Β1 ή Β2 κε ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπ θάζε παθέηνπ ή ππνπαθέηνπ. (Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αθνξά
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, ζα ππνβάιινληαη αληίζηνηρνη ρσξηζηνί ππνθάθεινη ηφζν γηα ηελ ηερληθή
φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά).
Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Γ/λζε Ρερληθψλ
Έξγσλ Ξ.Δ. Ζκαζίαο, Ρκήκα Γνκψλ Ξεξηβάιινληνο, Ι. Πηξαηνχ 72, ΡΘ 59100 Βέξνηα.)
Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ρα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θ.ι.π.).
Κε ηελ έλδεημε «ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ».
4.6.

Ν

Φάθεινο

ζθξαγηζκέλνπο

ηεο

«ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ»

ππνθαθέινπο:

ηνλ

πεξηιακβάλεη

πνθάθειν

ησλ

ηξεηο

επηκέξνπο

Γηθαηνινγεηηθψλ

θιεηζηνχο

θαη

Ππκκεηνρήο,

ηνλ

πνθάθειν ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη ηνλ πνθάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.
Έθαζηνο εθ ησλ ηξηψλ πνθαθέισλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
θαη

ηνλ

ηίηιν

αληηζηνίρσο:

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ,

ΡΔΣΛΗΘΖ

ΞΟΝΠΦΝΟΑ,

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
Δηδηθφηεξα:
4.7. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»

ζηνλ νπνίν ζα

πεξηιακβάλνληαη δχν (2) κηθξφηεξνη ππνθάθεινη φπνπ ζηνλ έλαλ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη ε
ιέμε «ΞΟΥΡΝΡΞΑ», θαη κέζα ζα ππάξρνπλ φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
ελψ ζηνλ άιιν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΑ», θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αληίγξαθα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, φπσο απηά θαηά ζεηξά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο
παξνχζαο πξνθήξπμεο.
4.8. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη δχν
(2) κηθξφηεξνη ππνθάθεινη φπνπ ζηνλ έλαλ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΞΟΥΡΝΡΞΑ»,
θαη κέζα ζα ππάξρεη ε πξσηφηππε Ρερληθή Ξξνζθνξά, ελψ ζην άιιν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε
«ΑΛΡΗΓΟΑΦΑ», πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη αληίγξαθν ηεο Ρερληθή Ξξνζθνξάο. Ζ Ρερληθή
Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ
πιηθψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ηεο
παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην ηπρφλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ (ηερληθά
θπιιάδηα, πηζηνπνηήζεηο θιπ) κε αξίζκεζε πνπ ζα παξαπέκπεη ζηελ αληίζηνηρε ηερληθή
πξνδηαγξαθή ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Β.
Ξξέπεη

λα

δηεπθξηλίδεηαη

ν

ηχπνο

ηνπ

θάζε

είδνπο πνπ πξνζθέξεηαη, κε

ηξφπν

κνλνζήκαλην, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ.
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Ξαξάβαζε

ηνπ φξνπ απηνχ ζεσξείηαη

φηη

ζπλεπάγεηαη

ανξηζηία

ηεο πξνζθνξάο θαη

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θάζε είδνπο ζα ππάξρεη:
α. Σψξα πξνέιεπζεο - θαηαζθεπήο.
β. Θαηαζθεπαζηηθφο - Ξξνκεζεπηηθφο Νίθνο.
γ. Ρχπνο ή κνληέιν πξνζθεξνκέλνπ πιηθνχ ή αξηζκφο ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ.
Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο
«θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ καο».
πεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα χπαξμε θαη παξνρή αληαιιαθηηθψλ γηα κία
πεληαεηία θαζψο θαη δήισζε κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε ή φπσο
αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (εηδηθνί φξνη) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β’, απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ηελ δσξεάλ
απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ δελ ζα νθείινληαη ζε θαθνχο ρεηξηζκνχο ή θαθή κεηαρείξηζε
απηψλ.
Πηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ θαηαηίζεληαη βηβιία - νδεγνί ή CD
(prospectus)

ηα

νπνία

ζα

πεξηέρνπλ

αλαιπηηθέο

νδεγίεο

ρξήζεο-ιεηηνπξγίαο

ησλ

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή. Γηαθνξεηηθά
ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ
παξάδνζε, ηα βηβιία - νδεγνί λα δηαηεζνχλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα.
Πηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ε αξίζκεζε θαη νη
νλνκαζίεο ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζα είλαη φπσο αθξηβψο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ
ηνλ Γήκν Αιεμάλδξεηαο, γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο.
Ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα
θέξεη ην ζήκα CE ή ηζνδχλακν φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη λα
δηαζέηεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δήισζεο ζπκκφξθσζεο CE ή ηζνδχλακν.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα Ρερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο

θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ
γλψζε

απηψλ

ησλ

πιεξνθνξηψλ

νη

ζπλδηαγσληδφκελνη.

Ζ

έλλνηα

ηεο

πιεξνθνξίαο

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά ηδίσο ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή
εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
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4.9. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη
δχν (2) κηθξφηεξνη ππνθάθεινη φπνπ ζηνλ έλαλ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε
«ΞΟΥΡΝΡΞΑ», θαη κέζα ζα ππάξρεη ε πξσηφηππε Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά, ελψ ζην άιιν ζα
αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΑ», θαη ζα πεξηιακβάλεηαη αληίγξαθν ηεο Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξάο. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα ππνβάιιεηαη – επί πνηλή απνθιεηζκνχ - κε ηελ
ζπκπιήξσζε

ηνπ

Δληχπνπ

Νηθνλνκηθήο

Ξξνζθνξάο

ζχκθσλα

κε

ην

ππφδεηγκα

πνπ

πεξηιακβάλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
Ν δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα παθέηνπ / ππνπαθέηνπ, επνκέλσο ε ηηκή ζα δίλεηαη
ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εηδψλ αλά παθέην / ππνπαθέην (δει.
μερσξηζηά γηα ην ΞΑΘΔΡΝ Α, μερσξηζηά γηα ην ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1, μερσξηζηά γηα ην ΞΝΞΑΘΔΡΝ
Β2).
Ρα νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελα είδε, παξειθφκελα ή αληαιιαθηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά δελ επηβαξχλνπλ επηπιένλ ηελ ηηκή, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζ ΄ απηή.
Νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΟΥ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά, ην θόζηνο
κεηαθνξάο, ηελ ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε, ηηο δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηε ζέζε
ζε

θαηάζηαζε

νξηζηηθήο

ιεηηνπξγίαο

όισλ

ησλ

ππό

πξνκήζεηα

εηδώλ

ζηνπο

πξνβιεπόκελνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηξίησλ.
Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Ξ.Α.
Ζ ηηκή, ρσξίο ΦΞΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο θαη ηηο πεξηγξαθέο
πξντφλησλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηε ζχκβαζε θαη ζηελ ηηκνιφγεζε.
Ρν πεξηερφκελν ησλ ππνθαθέισλ κε ηελ έλδεημε «ΞΟΥΡΝΡΞΑ» ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κε ην πεξηερφκελν ησλ ππνθαθέισλ «ΑΛΡΗΓΟΑΦΑ».
Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα έληππα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο, νη ππφινηπεο δε δηνξζψλνληαη
ζχκθσλα κε απηήλ. Ξξνζθνξά πνπ δελ αλαγξάθεη ηελ ηηκή κνλάδαο νινγξάθσο ζεσξείηαη
άθπξε γηα ην παθέην.
Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν
λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία
(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν
ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν
ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη
εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα αλά παθέην / ππνπαθέην, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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4.10. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ
ππάξρεη

ζηελ πξνζθνξά

νπνηαδήπνηε

πξνζζήθε

ή

δηφξζσζε, απηή

πξέπεη

λα είλαη

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηαγσληζκνχ, θαηά
ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
4.11. Όια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο
νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus, θσηνγξαθηψλ,
ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.η.ι.) ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα
επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελνπ ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ
θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θχιια 33-55, θ.ν.θ.). Πηελ ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ε αξίζκεζε θαη νη νλνκαζίεο ησλ εηδψλ πνπ
πξνζθέξνληαη ζα είλαη φπσο αθξηβψο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Αλαληηζηνηρία
ηερληθήο πξνζθνξάο - ηερληθψλ θπιιαδίσλ - prospectus κεηαμχ ηνπο είηε κε απηή ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απνηειεί νπζηαζηηθφ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
4.12. Νη ππνςήθηνη εθφζνλ δελ έρνπλ αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρνπλ απνξξηθζεί νη ζρεηηθέο ηνπο ελζηάζεηο, ζεσξείηαη φηη
απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη δελ δχλαληαη κε
ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ επζέσο ή εκκέζσο ηνπο
αλσηέξσ φξνπο.
4.13. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ ηζνδπλακεί κε ην φηη ν ίδηνο
έρεη πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ρψξνπ, έρεη επηζθεθζεί ηνλ ρψξν θαη ηνλ
ηφπν ηνπ έξγνπ, γλσξίδεη ηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, ηηο δηαδξνκέο
θαισδίσζεο ησλ ζπλδέζεσλ θ.ι.π. θαη δεζκεχεηαη λα πξνκεζεχζεη ηα αγαζά ηεο πξνζθνξάο
ηνπ θαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο κε
ηξφπν ψζηε απηά λα θαζίζηαληαη απνιχησο ιεηηνπξγηθά θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη ε παξακηθξή
βιάβε ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.
ΑΟΘΟΝ 5ν
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ, ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ
ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ
Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί
πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ.Β.1α, ηνπ Ξ.Γ.
118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ :
5.1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό
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α. Ζ εγγχεζε απηή ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά

ηελ πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη

εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κε ην ΦΞΑ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ παθέηνπ ή ππνπαθέησλ, ήηνη
-Γηα ην ΞΑΘΔΡΝ Α ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη 11.493,12 επξώ,
- Γηα ην ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1 ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη 12.349,20 επξώ,
- Γηα ην ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β2 ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη 9.489,45 επξώ,
- Πηελ πεξίπησζε πνιιαπιήο πξνζθνξάο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη ην
άζξνηζκα

ησλ

αληίζηνηρσλ

πνζώλ

αλάινγα

κε

ηα

πεξηιακβαλόκελα

ζηελ

πξνζθνξά παθέην/ππνπαθέηα.
Γε γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη θαη ζην
ειάρηζην απφ ην σο άλσ απαηηνχκελν πνζνζηφ 5%.
β. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:

(Η) Ρε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην παθέην / ππνπαθέηα
πξνζθνξάο.
(ΗΗ) Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη
ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε
δηαθήξπμε.
γ. Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη:

(1) ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε
ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
(2) ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
(3) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε
(4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο
(5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη (πιήξεο επσλπκία & δηεχζπλζε)
Ρπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα
θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε ηνπ
πξνκεζεπηή απφ ηελ πεξεζία.
δ. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε εξγνιαβία
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε
πέληε (5) κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Νη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ
πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί
έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ
απηήλ.
ε. Έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ.
α. Νη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο.
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β. Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη
εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ην
ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο.
γ. Ζ επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή
ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ
απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο.
5.2.

Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε κνξθή επηζηνιήο πξνο ην ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΥΛ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ / ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ Ξ.Δ. ΖΚΑΘΗΑΠ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα
βαζηθά ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, Fax θαη e-mail) ηνπ
ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ή ζηελ πεξίπησζε έλσζεο, ησλ θνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ππνςήθην
αλάδνρν, ηελ έθηαζε/πνζνζηφ θαη ην είδνο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξνκήζεηα.

Ξαξάιιεια ζα

αλαθέξεηαη φηη δίδεηαη ε ζπγθαηάζεζε γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κέζσ ηνπ αξηζκνχ (ή ησλ
αξηζκψλ ζε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ) ηειεκνηνηππίαο (fax) πνπ δειψλεηαη ζηελ αίηεζε. Ζ
αίηεζε ζα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε
ζχκπξαμεο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
5.3. πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75), όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία:
i.

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.

ii.

Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο:
Α. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα

απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07,
ήηνη:
α. Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,
ζει. 1),
β. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ

άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ

1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998,
ζει. 2),
γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει.
48),
δ. Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν
1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα

ηελ

πξφιεςε

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηξνπνπνηήζεθε

απφ

ηελ

Νδεγία

ηεο

28.6.1991,

ζει. 77

Νδεγίαο, ε

νπνία

2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995
(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305),
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ε. Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
δ. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο (Άξζξν 43 παξ. 2(γ) ηνπ Ξ.Γ. 60/2007).
Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε
νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή (άξζξν 43 παξ 2 δ ηνπ ΞΓ 60/2007).
- Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη

λνκηθφ πξφζσπν ηελ ππεχζπλε δήισζε

πεξί κε θαηαδίθεο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ παξαπάλσ
εδαθίνπ 1.3 (ii A) ηνπ παξφληνο ππνβάιινπλ :
α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ.
β) ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξνζψπνί ηνπ.
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εδαθίνπ
1.3 (ii A) ηνπ παξφληνο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε
ηνπ εδαθίνπ 1.3 (ii A) ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία.
Β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07, θαηαζηάζεηο, ήηνη :Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε

θαη,

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
-Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή
ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία.
Γ. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, ήηνη:
Όηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο

εθάζηνηε

ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ
ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
Γ. Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο
πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07 ήηνη:
Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο

αζθάιηζεο

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο

νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Δ.

Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ, Βηνκεραληθφ, Βηνηερληθφ ή

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαηά ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
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δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3)
ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07 (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο).
- Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα

ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο

ηνπο, θαηά ηελ εκέξα

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΠΡ. Γελ

ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο, κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε

ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ.

118/07 θαηά ηελ

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ
ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο
εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ε. Ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .
iii. Λα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07, θαηά πεξίπησζε,

θαη

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γ/γκαηνο.
- Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη

λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε

δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ.
5.4. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Ξ.Γ. 118/07,
εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο.
5.5.

πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν

δηαγσληδφκελνο: (α) δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα (β) δελ
έρεη απνθιεηζζεί, απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο (Γ.Γ Δκπνξίνπ) (γηα αιινδαπνχο απφ αληίζηνηρε αξρή), θαη (γ) δελ απψιεζε ην
δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή
Λ.Ξ.Γ.Γ, Λ.Ξ.Η.Γ ή ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο.
5.6.

πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν ρξφλνο

παξάδνζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ζέζεο ζε νξηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
5.7.

πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:α) ε

πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
Ξξνθήξπμεο (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη – Ξαξαξηήκαηα), ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
έιαβε γλψζε, ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπζζφκελεο
πξνκήζεηαο,ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή θαη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο. β) φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκείσζεο, γηα
νπνηαδήπνηε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ έρεη ζρέζε κε αλαβνιή, αθχξσζε ή
καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ πξνθχπεη απφ ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη έσο ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
5.8. πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη (ζρεηηθφ άξζξν
18 παξ. 1 ΞΓ 118/07) :
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α) Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν
πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
β) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ
νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο, πξνο ηνλ θνξέα, φηη
ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη φηη ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ
έγηλε ε απνδνρή.
Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ πεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε
κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ζηνλ πξνζθέξνληα επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ

Αλάπηπμεο,

χζηεξα

απφ

Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνκεζεηψλ, ε νπνία

γλσκνδφηεζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Ξνιηηηθήο

θαη

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή

εμεγήζεσλ, θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ,
πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηξηψλ κελψλ έσο θαη ηξηψλ εηψλ ή νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ
απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
λ.2286/1995.
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ
δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ
ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.2286/1995, ε
νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
5.9. Ρα

λνκηκνπνηεηηθά

έγγξαθα

ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα
επηθπξσκέλν

αληίγξαθν

ή

θάζε

ζπκκεηέρνληνο,

δηαγσληδφκελνπο

κε κνξθή

φπσο ην Φ.Δ.Θ.

Α.Δ. θαη

απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ

Δ.Ξ.Δ.),
θαη

ησλ

εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ν.Δ θαη Δ.Δ.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 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.
Νη πεχζπλεο Γειψζεηο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε
ηελ

πξνζθνξά

ππνβάιινπλ

ηα

παξαπάλσ

θαηά

πεξίπησζε

δηθαηνινγεηηθά

γηα

θάζε

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
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ΑΟΘΟΝ 6ν
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΩΠΔΩΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΩΛ
6.1.- Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά,
είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ πξνζθνξά πξέπεη απαξαηηήησο λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο
πξνκεζεπηψλ.
6.2.-Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Πε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
6.3.- Πε πεξίπησζε, πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν

ή αλσηέξαο βίαο,

κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο
ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή.
Δάλ ε αλσηέξσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα
ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη
ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
αληηθαηάζηαζε.
Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.

ΑΟΘΟΝ 7Ν
ΔΓΓΖΠΔΗΠ
7.1 Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην
δηθαίσκα απηφ. Νη εγγπήζεηο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζε.
7.2 Κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή – πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε – ην πηζησηηθφ ίδξπκα
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη,

ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ

πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).
7.3. Νη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ:
α. Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο.
β. Ρνλ εθδφηε.
γ. Ρελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη ήηνη:

20

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ / ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΥΛ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ή ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ ( γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο)
δ. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.
ε. Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
ζη. Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε

εγγχεζε.
δ. Ρνπο φξνπο φηη:

(Η) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο
ηεο δηδήζεσο.
(ΗΗ) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ
θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε.
(ΗΗΗ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ.
(ΗV) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
7.4. Γηα όιεο ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα γίλεηαη έιεγρνο γλεζηόηεηαο
7.5. Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κε Φ.Ξ.Α., ζχθσλα κε ηελ παξ. 5.1. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο φξνπο ζην
ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ (1).
7.6. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
α. Ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΞΑ.
β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
γ.Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 6.3 ηνπ

παξφληνο θαη ηα αθφινπζα:
(Η) Ρνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνο εθηέιεζε εξγαζία.
(ΗΗ) Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα
είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο
(ΞΝΠΝΡΗΘΖΠ & ΞΝΗΝΡΗΘΖΠ) παξαιαβήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζέζεο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο φισλ

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.
Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή σο άλσ
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη λα είλαη ζχκθσλε, επί πνηλή
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο φξνπο ζην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ (2).
7.7. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη γηα δύν
ηνπιάρηζηνλ έηε, ε νπνία λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο φξνπο ζην
αληίζηνηρν ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ΄(3).
7.8. Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο: κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζηνλ
Ξξνκεζεπηή πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ κέρξη 40% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ παθέηνπ ή
ππνπαθέησλ πξνζθνξάο, ρσξίο ΦΞΑ. Ζ πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο,
επηβαξπλφκελε κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.2362/95
άξζξν 84 θαη ρνξεγείηαη εθφζνλ πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηζφπνζε εγγχεζε, ε νπνία
λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο φξνπο ζην αληίζηνηρν ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Γ΄ (4).
7.9.

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.
7.10. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.

ΑΟΘΟΝ 8ν
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
8.1.- Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο επί εθαηόλ είθνζη (120)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ νη
δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο θαη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη
ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
8.2.- Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
8.3.- Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν
απφ ηε δηαθήξπμε. Κεηά ηελ ιήμε ηνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη ππνρξεσηηθά, εθηφο
θαη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ν δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
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ΑΟΘΟΝ 9ν
ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ-ΞΟΝΠΦΓΔΠ
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150 Α)
ζηελ αλαζέηνπζα

αξρή ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεγε απηψλ κέζσ ηεο επηηξνπήο

αμηνφγεζεο ελζηάζεσλ. Απνθαζίδνλ φξγαλν επί ησλ ελζηάζεσλ είλαη ε Ξξντζηακέλε Αξρή,
δει. ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή Ξ.Θ.Κ., ζηελ νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ε παξαπάλσ επηηξνπή.
Ξξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ Λ.
3886/10 (Φ.Δ.Θ 173/Α’), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 63 ηνπ λ. 4055/2012
(ΦΔΘ 51/Α΄).
Θάζε Ξξνζθέξσλ, πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ παξάλνκε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απφθαζε ή
παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δηθαηνχηαη πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3886/2010 (ΦΔΘ Α΄173) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηε λέα
Νδεγία 2007/66/ΔΘ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Δηδηθφηεξα, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηά
ηελ νπνία έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ν πξνζθέξσλ δχλαηαη λα
αζθήζεη πξνζθπγή θαηά απηήο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή). Ζ
αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
Νη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ γξακκαηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ
κέζσ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Νη απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη
απνθάζεηο επί ηπρφλ πξνζθπγψλ ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα επηκέξνπο ζηάδηα.
Θαη’ άξζξν 5 ηνπ Λ. 3886/2010 θάζε πξνζθέξσλ δχλαηαη λα θαηαζέζεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ ζην Αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
ξεηήο ή ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη
αηηηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ε
άζθεζε απηψλ, θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο Πχκβαζε, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δθφζνλ αζθεζεί αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν
αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο ηα ειεθηξνληθά
θαη ε ηειενκνηνηππία, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο. Δηδηθψο ε
απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ξ.Γ.
60/2007 (ΦΔΘ 64 Α΄) θαη αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3886/2010. Γηα ην παξαδεθηό ηεο
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άζθεζεο ηεο αηηήζεσο απηήο πξέπεη λα θαηαηεζεί, κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο
ππνζέζεσο,

παξάβνιν,

ην

χςνο

ηνπ

νπνίνπ

αλέξρεηαη

ζε

πνζνζηφ

1%

ηεο

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ παξαβφινπ, ην
νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 50.000 επξψ, εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο
απφ ηηο Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ππέξ ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ
Θηεξίσλ (ΡΑ.Σ.ΓΗ.Θ.) θαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζε πνζνζηφ 60% θαη 40% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο
αληηζηνίρσο, ην νπνίν θαηακεξίδεηαη ζε δχν αληίζηνηρα Θ.Α.Δ. Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο αηηήζεσο ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ αηηνχληα.
Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη
απφ

ηνπο

πηζηνπνηεκέλνπο

νηθνλνκηθνχο

θνξείο

-

ρξήζηεο

ζε

κνξθή

αξρείνπ

.pdf

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή
αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Λ. 3886/2010,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΑΟΘΟΝ 10ν
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ -ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΘΑΗ ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΡΗΚΩΛ
10.1. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο – Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη
απφ ηε δηαθήξπμε.
- Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή.
-

Ξξνζθνξέο

πνπ

ππνβάιινληαη

ζηελ

Δπηηξνπή

κεηά

ηελ

έλαξμε

ηεο

δηαδηθαζίαο

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο
εθπξφζεζκεο.
10.2.

Πχκθσλα κε ηελ Ξ.Λ.Ξ.-ΦΔΘ 237/5-12-2012, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη

ζε εληαίν ζηάδην κε ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ θαη ζε μερσξηζηφ εληαίν ζηάδην
γίλεηαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε θαη ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο. Δηδηθφηεξα:
Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη νη
θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο θαηά θχιιν θαη απνθιείνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ
δηαπηζηψλνληαη νπζηψδεηο ειιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά. Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά παθέην / ππνπαθέην.
10.3.

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ

θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
10.4. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξαβξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαη ηνπο δίλεηαη ρξφλνο πξφζβαζεο
ζηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ξ.Γ. 118/07, πνπ
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νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Υο έλαξμε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
νξίδεηαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Αλ ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηό απνξξηπηέεο πξνζθνξέο, ε Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζα
δηαβηβάζεη ηα πξαθηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Π.K.M. πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή
απόθαζε, καδί κε ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο εληζηάζεωλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ελζηάζεηο θαηά ην ζηάδην απηό.
Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξφζεζκα, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15, παξ.2
πεξ.α, θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη
φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη δε δχλαηαη
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο φξνπο
απηνχο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο Γηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ.
10.5. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη
θαη ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ
ίδηα Δπηηξνπή θαη θξαηείηαη πξνο θχιαμε.
Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο
πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά ή κε FAX . Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη.
Όζνη δηθαηνχληαη λα παξαβξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ
ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ θαη ηνπο δίλεηαη ρξφλνο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε ην θξηηήξην ηεο ρακειόηεξεο
ηηκήο γηα θάζε παθέην μερσξηζηά (δει. μερσξηζηά γηα ην Α, μερσξηζηά γηα ην Β1 θαη
μερσξηζηά γηα ην Β2).
Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη
ζηελ πεξίπησζε

ΗΗ, ηνπ εδαθίνπ α, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ.118/2007,

γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ νπνίσλ νη
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο, μερσξηζηά γηα θάζε παθέην / ππνπαθέην.
Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ζα
πξνθχςεη απφ θιήξσζε ζηελ νπνία ζα παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο ηηο ηζφηηκεο
πξνζθνξέο.
Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
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Αλ ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηό απνξξηπηέεο πξνζθνξέο, ε Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζα
δηαβηβάζεη ηα πξαθηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Π.K.M. πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή
απόθαζε, καδί κε ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο εληζηάζεωλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ελζηάζεηο θαηά ην ζηάδην απηό.
10. 6.

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/2998
(Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
α. Νη Έιιελεο πνιίηεο:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,
i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ήηνη
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1),
- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο
1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει.
2),
- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995,
ζει. 48),
- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα

ηελ

πξφιεςε

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία
Ππκβνπιίνπ, EE

ηεο

28.6.1991, ζει. 77

Νδεγίαο,

ε νπνία

2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε

κε ην λ.

2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα (ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο), ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα

πξνθχπηεη

φηη

δελ

ηεινχλ

ππφ

πηψρεπζε,

εθθαζάξηζε,

παχζε

εξγαζηψλ,

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή δελ ηεινχλ ζε
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο
θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο,
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αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
(4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο
επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
β. Νη αιινδαπνί:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα
ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία.
(3) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηαζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο
άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο.
(4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
γ. Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:
(1) Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ.
62 ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα.

- Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ

εδαθίσλ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ , Δ.Δ θαη Δ.Ξ.Δ.,
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ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη
ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 6,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄101), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη,
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο
ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά
λνκηθά πξφζσπα).
- Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο
εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε, απφ ηελ αξκφδηα
πεξεζία ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο
νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 α.1.ηα΄ θαη 7 β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ
ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή
εθθαζάξηζε.
- Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΝΔ θαη
ΔΔ)

ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη

απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ

Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
δ. Νη Ππλεηαηξηζκνί:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
(2) Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ
εδ. β ηεο παξ. 6

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη

γηα αιινδαπνχο

ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
(3) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
ε. Νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ Έλσζε.
10.7. Ν(η) θάθεινο(νη) ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνζθξαγηζζεί(νχλ) απφ ηελ
επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ
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δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά ή
κε FAX.
Όζνη δηθαηνχληαη λα παξαβξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηνπο δίλεηαη ρξφλνο πξφζβαζεο
ζηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ πνπ νξίδεηαη ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.
10.8. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη, απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα
παξαπάλσ έγγξαθα ή

πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο, δχλαηαη

λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε

δήισζε

δηθαζηηθήο

ηνπ

πξνκεζεπηή

πνπ

γίλεηαη

ελψπηνλ

ή

δηνηθεηηθήο

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε
δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα

αξρήο

ή

δήισζε ζα

δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δε

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
10.9. Αλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξ. 6 ηνπ
παξφληνο, ηφηε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακε

. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
10.10. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε
ησλ παξ. 5.5, 5.6 ηνπ άξζξνπ 5 ή ν πξνο θαηαθχξσζε πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο
θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
10.11. Ρα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα νπνία δελ παξίζηαληαη
εθπξφζσπνη

ησλ ππνςεθίσλ, ζα θνηλνπνηνχληαη

εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΟΘΟΝ 11ν
ΘΟΗΠΔΗΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
Ρν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε
αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη:
11.1. Καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή
κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηδίσο:
α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο,
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β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,
11.2. Καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο
πεξεζίαο.
11.3.

Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο

πεξίπησζεο 2α, εδάθην ΗΗ, ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 118/07.
11.4. Νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο i θαη ii, ηεο
παξαγξ. δ, ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 118/07.

Άξζξν 12ν
ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
12.1- Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ηα
Ξξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο(σλ) πξνκήζεηαο(ψλ).
12.2- Πηνλ(νπο) πξνκεζεπηή(έο) πνπ έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο,
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο έρεη
θνηλνπνηεζεί

ζε

φινπο

ηνπο

δηαγσληδφκελνπο

ηνπ

ηειεπηαίνπ

ζηαδίνπ,

ε

απφθαζε

θαηαθχξσζεο θαη έρνπλ παξέιζεη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζσξηλήο
πξνζηαζίαο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ νξίδνληαη ζην Λ.3886/2010. Ζ αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε.
β. Ρελ πνζφηεηα.
γ. Ρελ ηηκή.
δ. Ρνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ.
ε. Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε Γηαθήξπμε.
ζη. Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
δ. Ρα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο.
Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.
12.3.- Ν(η) Ξξνκεζεπηήο(έο) πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη(ληαη) λα
πξνζέιζεη(νπλ) ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο απηήο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10
εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ζέζεο ζε νξηζηηθή
ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
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12.4.- Δάλ ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε
απεπζχλεηαη: ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία

ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε

πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε
δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
12.5.- Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε
ζχκβαζε,

θεξχζζεηαη

έθπησηνο

κε

απφθαζε

ηεο

αλαζέηνπζαο

αξρήο,

χζηεξα

απφ

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ
Ξ.Γ.118/07.
12.6.- Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξναίξεζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ.
Ρν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο δελ ζα αιινησζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο
κε ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 13ν
ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ-ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
- Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο κέξνπο ή φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ
ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζρεηηθή ζχκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο
επηζπλάπηεηαη ζηε Γηαθήξπμε (ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄).
- Ζ πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ
πξνκεζεπηή

κε

ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε

απνδεθηή κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε
δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε

ηνπ

δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ
πξνκεζεπηή.
-

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αλάζεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
β. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε.
γ. Ρν(α) ππφ πξνκήζεηα παθέην / ππνπαθέηα
δ. Ρελ ηηκή.
ε. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο.
ζη. Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο.
δ. Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ.
ε. Ρνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο.
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-

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη,
φπσο ε πξνζθνξά, ε δηαθήξπμε θαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.

-

Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ
ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε

ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ

αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε,
δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
-

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
α. Ξαξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, έγηλε ε ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε , έγηλαλ νη
αλαγθαίεο δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηέζεθαλ ζε θαηάζηαζε νξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο
φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ.
β. Ξαξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ
ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηε ζχκβαζε.
- ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
Ν πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο,
απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη
εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ πεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

Άξζξν 14ν
ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΩΛ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ - ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ
14.1

Ν(η) πξνκεζεπηήο(έο) ππνρξενχηαη(ληαη) κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ(ο), λα
παξαδψζεη(νπλ) ην πιηθφ θαη λα πξνβεί(νχλ) ζηελ ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε (θαη ηελ
αλαγθαία πξνο ηνχην πηζαλή πξνζαξκνγή ηνπ ζεκείνπ ππνδνρήο), ηηο δνθηκέο θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ηε ζέζε ζε θαηάζηαζε νξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Ππλεδξηαθνχ θαη Δθζεζηαθνχ
Θέληξνπ Ηζηνξίαο θαη Ιανγξαθίαο ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο, κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα
εθαηό (100) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Ζ ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε, ε δηέιεπζε ησλ
θαισδηψζεσλ θ.ι.π. ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο θαη
εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
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14.2

Ν(η) πξνκεζεπηήο(έο) ππνρξενχηαη(ληαη) λα εηδνπνηεί(νχλ) θάζε θνξά ηελ πεξεζία,
πνπ εθηειεί ηελ

πξνκήζεηα, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παξαδψζεη(νπλ) ην πιηθφ,

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηά ην ¼ απηνύ.
Ζ Α.Α. δύλαηαη λα κεηαζέζεη ην ρξόλν παξάδνζεο κέρξη δύν (2) κήλεο.
14.3

Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν ζηελ
παξάγξαθν (1) ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

14.4

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο, κε βάζε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
• ηε ζχκβαζε
• ηε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
• ηα θπιιάδηα (prospectus) ησλ εηδψλ πξνκήζεηαο πνπ θαηαθπξψζεθαλ.

14.5 Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη ην πνιχ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε
ζέζε ζε θαηάζηαζε νξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
14.6. Ρξόπνο Ξιεξσκήο
14.6.1 Ζ πιεξσκή ηνπ(σλ) αλαδφρνπ(σλ) ζα γίλεη αθνχ εγθξηζεί ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο

ησλ εηδψλ απφ ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπο θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα Γειηία
Απνζηνιήο, ηα Ρηκνιφγηα θαη ηα παξαζηαηηθά ησλ θξαηήζεσλ επί ησλ πνζψλ ησλ Ρηκνινγίσλ,
ζπλνδεπφκελα απφ ηελ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηνλ Ξξνκεζεπηή
πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ κέρξη 40% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ. Ζ
πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2362/95 (άξζξν 84) θαη ρνξεγείηαη κε θαηάζεζε
ηζφπνζεο εγγχεζεο. Ππλεκκέλν ππφδεηγκα ζην παξαξηήκα Γ΄ (4) ηεο δηαθήξπμεο.
14.6.2. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή είλαη ηα εμήο:

i. ΞΟΥΡΝΡΞΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεηαη ε έλδεημε «Δμνθιήζεθε». Δάλ ην
ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε» ηφηε απαηηείηαη εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ
αξρηθνχ πξνκεζεπηή).
ii. ΞΟΥΡΝΡΞΝ ΓΔΙΡΗΝ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ.
iii. ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΞΝΠΝΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑΗ ΡΝ
ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΡΝΠ.
iv. ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΓΖΠ ΡΥΛ ΔΗΓΥΛ ΠΡΝΛ ΡΝΞΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝΠ (Ππλεδξηαθφ
Θέληξν)
v. ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑΠ,
14.6.3. Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ ( Λ.2148/94, άξζξν 24) θαη 0,1%+Σαξη+ΝΓΑ επη Σαξη παξαθξάηεζε επί ηνπ
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, απφ ηελ αξκφδηα αξρή πιεξσκήο.
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Άξζξν 15ν
ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΙΗΘΩΛ
15.1

Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, κε δηελέξγεηα

πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε δχν ζηάδηα.
-

Πηάδην I: Ξαξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κε ηελ πξνζθφκηζε απηψλ ζην
Ππλεδξηαθφ Θέληξν.

-

Πηάδην II: Ξαξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε, ηηο
δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηε ζέζε ζε θαηάζηαζε νξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ.

15.2

Ν πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α. Καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη
β. Ξξαθηηθή δνθηκαζία θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Άξζξν 16ν
ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ-ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ

16.1

Όιεο νη θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ είλαη ζε βάξνο ησλ πξνκεζεπηψλ.

16.2

Ρα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ κέρξη θαη ην ρψξν παξάδνζεο
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

16.3

Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη
πηζαλήο επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κε
ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. Πε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ αλαδφρσλ ε
δαπάλε απηή ζα θαηακεξίδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε
παθέηνπ /ππνπαθέηνπ.
ΑΟΘΟΝ 17ν
ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ

17.1 Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα
13,14,15.

Πε

πεξίπησζε

θαζπζηέξεζεο

παξάδνζεο

ηεο

πξνκήζεηαο

κε

απνθιεηζηηθή

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή
ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηζζέληα ζην άξζ. 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/07.
Πηνλ φξν παξάδνζε πεξηιακβάλνληαη ε ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, νη δνθηκέο
θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε ζέζε ζε θαηάζηαζε νξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Ππλεδξηαθνχ θαη Δθζεζηαθνχ Θέληξνπ
Ηζηνξίαο θαη Ιανγξαθίαο ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο.
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17.2. Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο
απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.
17.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ
εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε
φξν ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.
17.4. Νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε
Πχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο.
17.5.

Νη

ξήηξεο

θαζπζηέξεζεο

ησλ

παξαδφζεσλ

ζα

πεξηέρνληαη

ζηε

Πχκβαζε, ζα

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε
πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ.
17.6. Πε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πχκβαζεο, νη πνηληθέο ξήηξεο ζα
εμαθνινπζνχλ λα ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πχκβαζεο.
17.7. Πε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο
Έλσζεο, ηα νπνία επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ.
17.8. Γηα ηελ απφξξηςε παξαδνηέσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ, ν Αλάδνρνο ζα
ελεκεξσζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γηα ηε
κε απνδνρή ηνπ παξαδνηένπ κε ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, ψζηε είηε λα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο
ησλ δπζιεηηνπξγηψλ είηε ζε πιήξε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΑΟΘΟΝ 18ν
ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ
Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Γήκν Αιεμάλδξεηαο φηη ην Έξγν ζα
εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Πχκβαζεο, ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο
θαη ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ,
ζα πιεξεί φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε απηή θαη ζα
είλαη απαιιαγκέλν νπνηνδήπνηε ειαηησκάησλ, θαη φηη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο,
ιεηηνπξγίεο, απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε ή
επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.
Γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ζα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκήζεπζε ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη απηνηειψο ηελ θαιή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, φισλ
ησλ ππνζπζηεκάησλ αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο. Γηα ην ζθνπό απηό ζα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
εγγπεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γήκν Αιεμάλδξεηαο αμίαο ίζεο κε ην 3% ηνπ
ζπκβαηηθνύ πνζνύ (ρσξίο ΦΞΑ).
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Ν ρξόλνο ηεο εγγύεζεο είλαη δύν (2) ρξόληα εθηφο αλ ζε θάπνην εμνπιηζκφ έρεη νξηζηεί
δηαθνξεηηθά θαηά ηνλ δηαγσληζκφ ή νξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ κεγαιχηεξε
δηάξθεηα.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε δηθά ηνπ έμνδα απνθαηάζηαζε
θάζε ειαηηψκαηνο νπνηνπδήπνηε απφ ηα επηκέξνπο παξαδνηέα πνπ αλαθαίλεηαη θαηά ηελ
πεξίνδν απηή, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ
ζπζηήκαηνο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πιεξνθνξεί γξαπηψο ηνλ Αλάδνρν σο πξνο ην είδνο θαη ηελ έθηαζε θάζε
ειαηηψκαηνο κφιηο απηφ γίλεη εκθαλέο. Αλ ν Αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ην ειάηησκα εληφο
ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκέξσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ ειαηηψκαηνο απφ ηξίηνλ ή δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε κέηξν γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ εχξεζε άιινπ ηζάμηνπ κεραλήκαηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν
Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε ην 2πιάζην (ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα εκθαληζηεί σο αζπλεπήο) ή
κε ην 4πιάζην (ηελ 2ε θνξά) ή κε ην 8πιάζην (ηελ 3ε θνξά) θαη ν.θ.ε., ηεο αμίαο ηεο δαπάλεο
πνπ ζα έρεη απνπιεξψζεη ν Γήκνο Αιέμάλδξεηαο γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε, ελψ κεηά
ηελ ηξίηε (3ε) θνξά πνπ ν Αλάδνρνο ζα εκθαληζηεί σο αζπλεπήο, ν Γήκνο Αιέμάλδξεηαο
δχλαηαη λα ηνλ θπξήμεη έθπησην παξαθξαηψληαο ηελ εγγπεηηθή ε νπνία ζα θαηαπέζεη εηο
φθεινο ηνπ Γήκνπ Αιέμάλδξεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ ηα νθεηιφκελα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ
πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο ηα ππφινηπα θαηαβάιινληαη κεηξεηά ή κε ηφθνπο απφ ηνλ Αλάδνρν.
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο θαηαινγίδεηαη ξήηξα πνζνχ εθαηφ (100)
επξψ σο απνδεκίσε πξνο ησλ ν Γήκνο Αιέμάλδξεηαο.

ΑΟΘΟΝ 19ν
ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΙΩΠΠΑ – ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ
18.1. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
18.2. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο, είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη εηδηθφηεξα ηα έρνληα ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα
ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο.
18.3. Ρν αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Πχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαζ΄ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπο.
18.4. Ζ εθηέιεζε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απηήο.
18.5. Ξεξηπηψζεηο ηεο πξνκήζεηαο απηήο πνπ δε ξπζκίδνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, ζα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95 (ΦΔΘ 19/1-2-95) θαη ηνπ
Ξ.Γ.118/2007 “Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ” (ΦΔΘ 150/10-7-2007 Ρ.Α.).
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18.6. Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ησλ Ππκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ
είλαη ε Διιεληθή.
18.7.

Νη

θνηλνπνηήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνπο

δηαγσληδφκελνπο γίλνληαη κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ζηνλ αξηζκφ πνπ έρεη δειψζεη θάζε
δηαγσληδφκελνο.
ΑΟΘΟΝ 20ν
ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ
Ξεξίιεςε ηεο Ξξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν θαη
εηδηθφηεξα ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη δχν εκεξήζηεο
ηνπηθή, κία (1) εβδνκαδηαία ηνπηθή, ζε ΦΔΘ ηνπ Ρεχρνπο δηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 4 ηνπ Λ. 3548/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 3801/2009.
Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζε εκθαλέο κέξνο ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκφ, ην Γήκν Αιεμάλδξεηαο θαη θνηλνπνηείηαη ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη ζηνλ
ΔΝΚΚΔΣ.
ΑΟΘΟΝ 21ν
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ
Δπηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ηα παξαξηήκαηα:
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ (ΔΗΓΖ – ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ – ΡΗΚΔΠ ΚΝΛΑΓΝΠ)
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ (ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ)
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ (ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ)
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ (ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ)
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ (ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ)

37

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α
ΔΗΓΖ – ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ – ΡΗΚΔΠ ΚΝΛΑΓΝΠ
Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ Ππλεδξηαθνχ θαη Δθζεζηαθνχ Θέληξνπ Ηζηνξίαο θαη Ιανγξαθίαο.
ΞΑΘΔΡΝ Α: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΗΘΝΠΩΛ
Α/Α

Α.1
Α.2

ΔΟΓΑΠΗΑ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΚΝΛΑΓΑ

Ξηπζζφκελεο ηειεζθνπηθέο εμέδξεο
(ζθελή) (Ρηκή θαη' απνθνπή)
Πηαζεξέο εμέδξεο (ρψξνο πξφβαο)

(Ρηκή θαη' απνθνπή)

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΓΑΞΑΛΖ

1,00

ηεκ

26.000,00

26.000,00

1,00

ηεκ

8.000,00

8.000,00

Α.3

Θαζίζκαηα εμεδξψλ

144,00

ηεκ

270,00

38.880,00

Α.4

Θαζίζκαηα ζεαηξηθήο αίζνπζαο

380,00

ηεκ

300,00

114.000,00

ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΔΡΝ Α

186.880,00

ΦΞΑ ΞΑΘΔΡΝ Α

42.982,40

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΔΡΝ Α

229.862,40

ΞΑΘΔΡΝ Β: Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΔΑΡΟΗΘΝ ΦΩΡΗΠΚΝ
Α/Α

ΔΗΓΝΠ - ΔΟΓΑΠΗΑ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Διέγρνπ
Β.1.1 ηνπ Θεαηξηθνχ Φσηηζκνχ (Ρηκή θαη'
απνθνπή)
Δγθαηάζηαζε Κνλάδσλ Διέγρνπ
Β.1.2 Θεαηξηθνχ Φσηηζκνχ (Dimmers)
(Ρηκή θαη' απνθνπή)
Β.1.3

Δγθαηάζηαζε Ξξνβνιέσλ Θεαηξηθνχ
Φσηηζκνχ (Ρηκή θαη' απνθνπή)

Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλάξηεζεο
θαη ζηήξημεο πξνβνιέσλ (Γαγθάλεο,
Β.1.4
Βάζεηο Πηήξημεο) (Ρηκή θαη'
απνθνπή)
Δγθαηάζηαζε Ξνιππνιηθψλ
Β.1.5 Θαισδίσλ Ηζρχνο Θεαηξηθνχ
Φσηηζκνχ (Ρηκή θαη' απνθνπή)
Δγθαηάζηαζε Κπαξψλ Αλάξηεζεο
Φσηηζηηθψλ Νξνθήο κε ηνλ
Β.1.6
αληίζηνηρν εμνπιηζκφ (Ρηκή θαη'
απνθνπή)

ΚΝΛΑΓΑ

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΓΑΞΑΛΖ

1,00

ηεκ

17.500,00

17.500,00

1,00

ηεκ

57.000,00

57.000,00

1,00

ηεκ

100.000,00

100.000,00

1,00

ηεκ

4.500,00

4.500,00

1,00

ηεκ

14.000,00

14.000,00

1,00

ηεκ

7.800,00

7.800,00

ΠΛΝΙΝ ΞΝΞΑΘΔΡΝ B1 200.800,00
ΦΞΑ ΞΝΞΑΘΔΡΝ B1

46.184,00

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΝΞΑΘΔΡΝ B1 246.984,00
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ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β2: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΑΘΝΠΡΗΘΖΠ
Α/Α

ΔΗΓΝΠ - ΔΟΓΑΠΗΑ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΚΝΛΑΓΑ

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΓΑΞΑΛΖ

B.2.1

Πχζηεκα Δλίζρπζεο Ήρνπ (Ρηκή θαη'
απνθνπή)

1,00

ηεκ

69.000,00

69.000,00

B.2.2

Πχζηεκα αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ (Ρηκή
θαη' απνθνπή)

1,00

ηεκ

17.800,00

17.800,00

B.2.3

Πχζηεκα δηεπζπληνχ ζθελήο θνηλνχ
(Ρηκή θαη' απνθνπή)

1,00

ηεκ

7.500,00

7.500,00

B.2.4

Πχζηεκα θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο
(Ρηκή θαη' απνθνπή)

1,00

ηεκ

60.000,00

60.000,00

ΠΛΝΙΝ ΞΝΞΑΘΔΡΝ B2 154.300,00
ΦΞΑ ΞΝΞΑΘΔΡΝ B2

35.489,00

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΝΞΑΘΔΡΝ B2 189.789,00

ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΔΡΝ B
ΦΞΑ ΞΑΘΔΡΝ B
ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΔΡΝ B

355.100,00
81.673,00
436.773,00

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ
ΞΑΘΔΡΝ Α θαη Β
ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ
Α/Α

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

ΞΑΘΔΡΝ Α

186.880,00

ΞΑΘΔΡΝ Β

355.100,00

ΠΛΝΙΝ

541.980,00

Φ.Ξ.Α.

124.655,40

ΡΔΙΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

666.635,40
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Ξίλαθαο Δμνπιηζκνύ Ππζηεκάησλ Ζ/Κ
Β.1 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΔΑΡΟΗΘΝ ΦΩΡΗΠΚΝ
Αξηζκφο
Άξζξνπ

Β.1.1

Β.1.1.1

Ξεξηγξαθή
Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Διέγρνπ ηνπ Θεαηξηθνύ
Φσηηζκνύ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ θνλζόια θσηηζκνύ,
ην ηθξίσκα ύςνπο 15HU εληόο ηνπ ηερληθνύ θσηηζκνύ,
ην ηθξίσκα ύςνπο 9HU εληόο ηνπ ρώξνπ ησλ dimmer,
ηα patchpanel ησλ παξαπάλσ rack θαζώο θαη θαιώδηα
ειέγρνπ DMX
512 Channel lighting Console, Artnet and 1024 DMX outputs,
integrated Touchscreen, 24 Submasters, Moving light library

Ρεκ. ή
m/ζρφιηα

1

15U Control Room Rack

1

Β.1.1.3

9U Dimmer Room Rack

1

Β.1.1.4

Patch Panel Control Room (48 x Ethernet and 16 x DMX)

1

Β.1.1.5

Patch Panel Dimmer Room (12 x Ethernet and 12 x DMX)

1

Β.1.1.6

Rack power distribution
DMX Cable 2m

Β.1.1.8

DMX Cable 5m

Β.1.1.9

DMX Cable 10m

Β.1.1.10

Cable ties (velcro)

Β.1.2

Β.1.2.1

Β.1.2.2

Δγθαηάζηαζε Κνλάδσλ Διέγρνπ Θεαηξηθνύ Φσηηζκνύ
(Dimmers) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 10 κνλάδεο ηζρύνο
60kW ε θάζε κία θαη ηνλ πιηθνηερληθό εμνπιηζκό πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
Wall mount digital dimmer rack 60 - 24 x 3kW including: - 5key panel, 12 character display for access to the functions local control for creation and storage of 20 lighting cues individual selection of dimmer address (patch), law,
smoothing and reduction factor and local test of a dimmer 10 dimmer laws (one is user programmable) - professional
grade filtering 200µsec. - local status reporting: 400V overtemperature - fan failure - processor check - presence of
DMX DMX and analogue control levels - low noise fans for
effective cooling; automatic stop - individual protection by 1P
MCB - power: 230/400V star 3NPE (TN-S) on terminal strips
As per catalogue leaflet.
Wall mount digital dimmer rack 60 - 12 x 5kW including: - 5key panel, 12 character display for access to the functions local control for creation and storage of 20 lighting cues individual selection of dimmer address (patch), law,
smoothing and reduction factor and local test of a dimmer 10 dimmer laws (one is user programmable) - professional
grade filtering 200µsec. - local status reporting: 400V overtemperature - fan failure - processor check - presence of
DMX DMX and analogue control levels - low noise fans for
effective cooling; automatic stop - individual protection by 1P
MCB - power: 230/400V star 3NPE (TN-S) on terminal strips
As per catalogue leaflet.

17.500,00

1

Β.1.1.2

Β.1.1.7

Ππλνιηθφ
Θφζηνο

2
Ρα αληίζηνηρα
κήθε
θαισδίσλ κε
ηελ
απαηηνχκελε
εξγαζία
εγθαηάζηαζεο,
ζχλδεζήο
απηψλ θαη
δνθηκψλ ηνπο,
γηα πιήξε θαη
αζθαιή
ιεηηνπξγία

12
1

57.000,00

8

2
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Β.1.3

Δγθαηάζηαζε Ξξνβνιέσλ Θεαηξηθνύ Φσηηζκνύ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκό ησλ πξνβνιέσλ ησλ
ιακπηήξσλ αινγόλνπ κε ξπζκηδόκελν εύξνο θσηεηλήο
δέζκεο θαη ηα θπηία ξεπκαηνδνηώλ-PLB box.

1

Β.1.3.1

CYCLORAMA LIGHTS (4 Cell)

4

Β.1.3.2

FRESNEL 12-61 2kW

4

Β.1.3.3

FRESNEL 13-59 1.2kW

Β.1.3.4

HMI 1200W

Β.1.3.5

PAR64 CAN CP61

48

Β.1.3.6

PAR64 CAN CP62

48

Β.1.3.7

PLANO CONVEX 10-65

10

Β.1.3.8

SOFTLIGHT FILL ADB 1kW

6

Β.1.3.9

ZOOM PROFILE 500 W 18-38

4

Β.1.3.10

ΕΝΝΚ PROFILE 12-30 800W HPL

30

Β.1.3.11

ΕΝΝΚ PROFILE 22-30 800W HPL

20

Β.1.3.12

Θπηία ξεπκαηνδνηψλ - PLB Box

28

Β.1.4

Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ αλάξηεζεο θαη ζηήξημεο
πξνβνιέσλ (Γαγθάλεο, Βάζεηο Πηήξημεο)

1

Β.1.4.1

Large stand

2

Β.1.4.2

Small stand

2

Β.1.4.3

Floor stand

2

Β.1.4.4

Tee Bar

6

Β.1.4.5

Aluminium Barrel 3m length

4

Β.1.4.6

Swivel Coupler

4

Β.1.4.7

Fixed Coupler 90°

4

Β.1.4.8

Parallel Coupler

4

Β.1.4.9

Boom arm 250 mm

10

Β.1.5

Δγθαηάζηαζε Ξνιππνιηθώλ Θαισδίσλ Ηζρύνο
Θεαηξηθνύ Φσηηζκνύ

1

Β.1.5.1

3 kW circuit Extension Cable 3m

Β.1.5.2

3 kW circuit Extension Cable 5m

Β.1.5.3

3 kW circuit Extension Cable 10m

Β.1.5.4

3 kW circuit Extension Cable 20m

Β.1.5.5

3 kW circuit Extension Cable 15m

Β.1.5.6

3 kW circuit Extension Cable 30m

Β.1.5.7

5 kW circuit Extension Cable 3m

Β.1.5.8

5 kW circuit Extension Cable 5m

Β.1.5.9

5 kW circuit Extension Cable 10m

Β.1.5.10

5 kW circuit Extension Cable 20m

Β.1.5.11

5 kW circuit Extension Cable 15m

Β.1.5.12

Multicore Cable, 5m Socapex

100.000,00

10
1

4.500,00

14.000,00

Ρα αληίζηνηρα
κήθε
θαισδίσλ κε
ηελ
απαηηνχκελε
εξγαζία
εγθαηάζηαζεο,
ζχλδεζήο
απηψλ θαη
δνθηκψλ ηνπο,
γηα πιήξε θαη
αζθαιή
ιεηηνπξγία
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Β.1.5.13

Multicore Cable, 10m Socapex

Β.1.5.14

Multicore Cable, 15m Socapex

Β.1.5.15

6 X CEE17 16A inlets to Socapex oulet 'spider'

2

Β.1.5.16

6 X CEE17 16A outlets to Socapex inlet 'spider'

2

Β.1.5.17

16A male to 2 x 16A female splitter

Β.1.5.18

Cable trunks (flight cases)

Β.1.6
Β.1.6.1

Δγθαηάζηαζε Κπαξώλ Αλάξηεζεο Φσηηζηηθώλ Νξνθήο
κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκό
3 metre Aluminium Lighting Bar complete with Socapex inlet
and 6 x CEE17 16A outlets

10
2
1

7.800,00

12

Β.1.6.2

IWB Hanging Clamps

36

Β.1.6.3

Lifting Chain

12

Β.2. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΖΙΔΘΡΟΑΘΝΠΡΗΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ
Αξηζκφο
Άξζξνπ

Ξεξηγξαθή

Ρεκ. ή
m/ζρφιηα

Β.2.1

Πύζηεκα Δλίζρπζεο Ήρνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα
θύξηα ερεία, ηα πεξηθεξεηαθά ερεία, ηνπο ηειηθνύο
εληζρπηέο, ηηο κνλάδεο εγγξαθήο, ηα κηθξόθσλα θαη ηηο
βάζεηο απηώλ θαζώο θαη νιόθιεξν ηνλ πεξηθεξεηαθό
εμνπιηζκό(Θαιώδηα, πνιπθαιώδηα, εξκάξηα) απηώλ θαη
εμνπιηζκό αλάξηεζεο ερείσλ νξνθήο κε ηηο
απαηηνύκελεο δηαλνίμεηο νπώλ ζε μύιηλεο θαηαζθεπέο.

1

Β.2.1.1

Ζρείν δχν δξφκσλ 800 W

3

Β.2.1.2

Ζρείν ρακειψλ ζπρλνηήησλ 800 W

2

Β.2.1.3

Ζρείν surround δχν δξφκσλ 150 W

12

Β.2.1.4

Θνλζφια κίμεο ήρνπ 24+8/8/2

1

Β.2.1.5

Δληζρπηήο 2x800 W/ 4Υ

5

Β.2.1.6

Δληζρπηήο 2x1200 W/ 4Υ

1

Β.2.1.7

Κνλάδα αθξφαζεο θαη ειέγρνπ ερείσλ

1

Β.2.1.8

Τεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ 14/8 DSP

1

Β.2.1.9

Ζρείν απηνεληζρπφκελν δχν δξφκσλ

2

Β.2.1.10

Βάζεηο ερείσλ επηδαπέδηεο

2

Β.2.1.11

Φνξεηή θνλζφια κίμεο ήρνπ 8+4/4/2

1

Β.2.1.12

Κνλάδα εγγξαθήο, αλαπαξαγσγήο MiniDisc

1

Β.2.1.13

Κνλάδα εγγξαθήο ζε θάξηεο κλήκεο

1

Β.2.1.14

Τεθηαθή κνλάδα πνιπεθέ

1

Β.2.1.15

Γπλακηθά κηθξφθσλα θαξδηνεηδή

2

Β.2.1.16

Γπλακηθά κηθξφθσλα ππεξθαξδηνεηδή

2

Β.2.1.17

Ξπθλσηηθά κηθξφθσλα ππεξθαξδηνεηδή

2

Β.2.1.18

Αζχξκαηα κηθξφθσλα ρεηξφο UHF

2

Β.2.1.19

Αθνπζηηθά

2

Ππλνιηθφ
Θφζηνο

69.000,00
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Β.2.1.20

Ζρεία monitor

2

Β.2.1.21

Βάζεηο κηθξνθψλσλ επηδαπέδηεο ηχπνπ ςεινχ γεξαλνχ κε
ξχζκηζε θιίζεο – χςνπο

6

Β.2.1.22

Βάζεηο κηθξνθψλσλ επηηξαπέδηεο κε ξχζκηζε χςνπο

6

Β.2.1.23

Δξκάξην RACK 19΄΄ 22 U

2

Β.2.1.24

Φνξεηφ εξκάξην RACK 19΄΄ 15 U

1

Β.2.1.25

Θαιψδηα κηθξνθσληθά

Β.2.1.26

Θαιψδηα γξακκψλ LINE

Β.2.1.27

Ξνιπθαιψδην κηθξνθψλσλ 16 δεπγψλ, κε βχζκαηα

Β.2.1.28

Ξνιπθαιψδην κηθξνθψλσλ 8 δεπγψλ, κε βχζκαηα

Β.2.1.29

Θαιψδηα ερείσλ 2x4 mm2

Β.2.1.30

Θαιψδηα ερείσλ 2x2,5mm2

Β.2.1.31

Βχζκαηα ζπλδέζεσλ

Β.2.1.32

Τεθηαθά βχζκαηα ζπλδέζεσλ

Β.2.1.33

Θπηίν ζπλδέζεσλ

4

Β.2.1.34

Κεηαιιηθφ εξκάξην απνζήθεπζεο θαισδίσλ

1

Β.2.1.35

Ινηπέο εξγαζίεο

1

Β.2.2

Πύζηεκα αλαθνηλώζεσλ θνηλνύ πνπ ζα πεξηιακβάλεη
ηνπο επηηξαπέδηνπο ζηαζκνύο αλαγγειίαο, ηνπο ηειηθνύο
εληζρπηέο, ηνπο ξπζκηζηέο έληαζεο, ηηο θόξλεο
ερνζήκαλζεο, ηα ερεία θαη ηα απαξαίηεηα θαιώδηα

1

Β.2.2.1

Δπηηξαπέδηνο ζηαζκφο αλαγγειίαο

2

Β.2.2.2

Τεθηαθή κνλάδα ειέγρνπ εηζφδσλ, εμφδσλ κε DSP θαη matrix

1

Β.2.2.3

Δληζρπηήο 4x125W/100V

1

Β.2.2.4

Πχζηεκα ειέγρνπ δψλεο κεγαθψλσλ

3

Β.2.2.5

Κεγάθσλα θφξλαο 30W

4

Β.2.2.6

Ζρείν 6W

14

Β.2.2.7

Οπζκηζηέο έληαζεο ερείσλ

10

Β.2.2.8

Κνλάδα αλαπαξαγσγήο CD

Ρα αληίζηνηρα
κήθε θαισδίσλ
κε ηελ
απαηηνχκελε
εξγαζία
εγθαηάζηαζεο,
ζχλδεζήο απηψλ
θαη δνθηκψλ
ηνπο, γηα πιήξε
θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία

15

17.800,00

1
Ρα αληίζηνηρα
κήθε θαισδίσλ
κε ηελ
απαηηνχκελε
εξγαζία
εγθαηάζηαζεο,
ζχλδεζήο απηψλ
θαη δνθηκψλ
ηνπο, γηα πιήξε
θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία

Β.2.2.9

Ξπξάληνρν θαιψδην ερείσλ 2x1, 5mm2

Β.2.2.10

Θαιψδηα ξπζκηζηψλ ερείσλ 2x0,75mm2

Β.2.2.11

Θαιψδηα UTP CAT5e

Β.2.2.12

Ξξνεληζρπηήο κηθξνθψλσλ

1

Β.2.2.13

Ξπθλσηηθά κηθξφθσλα ηχπνπ θνληνχ ππξνβφινπ

2

Β.2.2.14

Δξκάξην RACK 19΄΄ 18 U

1

Β.2.2.15

Ρξνθνδνηηθφ

1

Β.2.2.16

Ινηπέο εξγαζίεο

1
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Β.2.3

Πύζηεκα δηεπζπληνύ ζθελήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ
θνλζόια ηνπ δηεπζπληνύ ζθελήο, ηελ θεληξηθή κνλάδα
"Q-light", ηνπο δέθηεο "Q-light" θαη ηα θαιώδηα "Qlight"

1

Β.2.3.1

Θνλζφια Γηεπζπληνχ ζθελήο

1

Β.2.3.2

Θεληξηθή κνλάδα Cue light

1

Β.2.3.3

Γέθηεο ζπζηήκαηνο Cue light

7.500,00

11
Ρν αληίζηνηρν
κήθνο
θαισδίνπ κε
ηελ
απαηηνχκελε
εξγαζία
εγθαηάζηαζεο,
ζχλδεζήο
απηνχ θαη
δνθηκψλ ηνπ,
γηα πιήξε θαη
αζθαιή
ιεηηνπξγία

Β.2.3.4

Θαιψδηα γξακκήο Cue light

Β.2.3.5

Ινηπέο εξγαζίεο

1

Β.2.4

Πύζηεκα θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή 35mm, ηελ
κνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο Dolby, ηελ ειεθηξνθίλεηε
νζόλε πξνβνιήο, έλαλ βηληενπξνβνιέα θαη έλαλ
Φνξεηό Ζ/

1

Β.2.4.1

Θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή 35 mm

1

Β.2.4.2

Κνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο Dolby Surround

1

Β.2.4.3

Νζφλε πξνβνιήο ειεθηξνθίλεηε

1

Β.2.4.4

Βηληενπξνβνιέαο

1

Β.2.4.5

Φνξεηφο Ζ/

1

Β.2.4.6

Ινηπέο εξγαζίεο

1

60.000,00

Όια ηα παξαπάλσ άξζξα (Β1.1.-Β1.6, Β2.1- Β 2.4) ηνπ Ξίλαθα Δμνπιηζκνχ Ππζηεκάησλ Ζ/Κ
πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο ηελ
απαηηνχκελε εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζήο απηψλ θαη δνθηκψλ ηνπο, γηα πιήξε θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία. Δπίζεο ηα άξζξα Α.1-Α.4 πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ.

44

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΣΔΧΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΗΘΝΠΥΛ
Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
Γ. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
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Ρν ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ απνηειεί έξγν ηδηαίηεξσλ αηζζεηηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Ν ρψξνο ζα θηινμελεί ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο θαη γεγνλφηα:
-

Νκηιίεο,

-

Ξαξνπζηάζεηο,

-

Ππλέδξηα,

-

Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο,

-

Σνξεπηηθέο παξαζηάζεηο,

-

Κνπζηθέο εθδειψζεηο,

-

Θηλεκαηνγξαθηθέο Ξξνβνιέο.

Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ε εγθαηάζηαζε ζρεδηάδεηαη βάζεη ησλ παξαθάησ
πξνυπνζέζεσλ:
Ρήξεζε πςειψλ θαη απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη
κεραλεκάησλ
Ξξνκήζεηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ κεγάιεο αληνρήο ζην ρξφλν, κε δηαζθαιηζκέλε
ζπληήξεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη’ ειάρηζην ίζν κε ηελ αλακελφκελε δσή ηνπο.
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιένλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία, ηελ ηερλνινγία αηρκήο θαη ην state of the art εηδηθά γηα ηα ζπζηήκαηα εθείλα ησλ
νπνίσλ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε γνξγφ ξπζκφ.
Ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθδειψζεσλ πνπ κπνξνχλ
νξγαλσζνχλ ζην ρψξν ηεο ζθελήο.
Νη πξνηάζεηο εμνπιηζκνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί

ψζηε λα απνηεινχλ έλα εληαίν επέιηθην ζχζηεκα, γηα ηελ

πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ρψξνπ.
Αληηθείκελν ηνπ 2νπ ππνέξγνπ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ
ΘΔΛΡΟΝ ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΙΑΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ»

απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη

εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Ηζηνξίαο θαη
Ιανγξαθίαο ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο. Ππγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε:
ησλ θαζηζκάησλ ηεο θχξηαο αίζνπζαο
ησλ εμεδξψλ
ησλ θαζηζκάησλ εμεδξψλ
ηνπ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ (ζχζηεκα ειέγρνπ, κνλάδεο ειέγρνπ, πξνβνιείο, εμνπιηζκφο αλάξηεζεο
θαη ζηήξημεο πξνβνιέσλ, πνιππνιηθά θαιψδηα ηζρχνο ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ θαη κπάξεο
αλάξηεζεο θσηηζηηθψλ νξνθήο κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ)
ηνπ εμνπιηζκνχ ειεθηξναθνπζηηθήο (ζχζηεκα ελίζρπζεο ήρνπ, ζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ,
ζχζηεκα δηεπζπληή ζθελήο θνηλνχ, ζχζηεκα θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο)
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Α. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΗΘΝΠΩΛ
ΞΑΘΔΡΝ Α : ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΗΘΝΠΩΛ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΔΜΔΓΟΔΠ
Πην ρψξν ηεο ζθελήο θαη ζην ρψξν πξφβαο ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα εμεδξψλ. Πην ρψξν ηεο ζθελήο ζα
ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα ηειεζθνπηθψλ πηπζζφκελσλ θαη κεηαθεξφκελσλ θεξθίδσλ (ην κεηαθεξφκελν
ζχζηεκα δελ ζα μεπεξλά ην ελάκηζη κέηξν), ελψ ζην ρψξν πξφβαο ζηαζεξέο εμέδξεο. Νη εμέδξεο ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 81813/5428/93 πεξί θαλνληζκνχ ππξνπξνζηαζίαο
θηηξίσλ.
Α.1) ΞΡΠΠΝΚΔΛΔΠ ΡΖΙΔΠΘΝΞΗΘΔΠ ΔΜΔΓΟΔΠ
Πην ρψξν ηεο ζθελήο ζα θαηαζθεπαζηνχλ 4 ηκήκαηα θεξθίδσλ φπσο θαίλεηαη θαη

ζην ζρέδην ηεο

θάηνςεο ηεο κειέηεο. Ππγθεθξηκέλα:
Ρν 1ν ηκήκα δεμηά ζηε ζθελή έρεη (4) ηέζζεξηο ζεηξέο ησλ ελλέα (9) πηπζζφκελσλ θαζηζκάησλ, (ζχλνιν
ηξηάληα έμη (36) θαζίζκαηα). Ζ πξψηε ζεηξά είλαη ζην +0,35m επίπεδν, ε δεχηεξε ζεηξά ζην +0,70m, ε
ηξίηε +1,05m θαη ε ηέηαξηε ζην +1,40m. Ρν επίπεδν +0,00m είλαη ην δηακνξθσκέλν δάπεδν ηεο
ζθελήο. H ειάρηζηε θάηνςε ηνπ ηκήκαηνο είλαη 3,60*6,05=21,78m2. Ρν πιάηνο θάζε ζεηξάο είλαη
ηνπιάρηζηνλ 0,90m. Ν ρψξνο ζηηο ζεηξέο πνπ πεξηζζεχεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ ζα
πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,10m θαη δηακνξθψλεηαη σο βαζκίδεο κε ηελ ηνπνζέηεζε
ζθαινπαηηνχ γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ζεαηψλ (ζα ππάξρεη θαη ζθαινπάηη απφ ην επίπεδν +0,00m
ζην +0,35m). Ρνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθά θάγθεια ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο θαηαζθεπήο.
Ρν 2ν

ηκήκα δεμηά

θεληξηθά ζην βάζνο ηεο ζθελήο έρεη ηξεηο (3) ζεηξέο ησλ επηά (7) πηπζζφκελσλ

θαζηζκάησλ, (ζχλνιν είθνζη έλα (21) θαζίζκαηα). Ζ πξψηε ζεηξά είλαη ζην +0,35m επίπεδν, ε δεχηεξε
ζεηξά

ζην

+0,70m

θαη

ε

ηξίηε

+1,05m.

H

ειάρηζηε

θάηνςε

ηνπ

θάζε

ηκήκαηνο

είλαη

ν

3,85*2,70=10,40m2. Ρν πιάηνο θάζε ζεηξάο είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,90m. Πην 2 ηκήκα ζα ηνπνζεηεζνχλ
θάγθεια ζηηο δχν πιεπξέο, ζηελ πίζσ θαη ζηε δεμηά πιεπξά .Ρν 2ν ηκήκα ζα
αλαβαζκνχο ηνπ 3

νπ

εμππεξεηείηαη απφ ηνπο

ηκήκαηνο

Ρν 3ν ηκήκα αξηζηεξά θεληξηθά ζην βάζνο ηεο ζθελήο έρεη ηξεηο (3) ζεηξέο ησλ επηά (7) πηπζζφκελσλ
θαζηζκάησλ, (ζχλνιν είθνζη έλα (21) θαζίζκαηα). Ζ πξψηε ζεηξά είλαη ζην +0,35m επίπεδν, ε δεχηεξε
ζεηξά

ζην

+0,70m

θαη

ε

ηξίηε

+1,05m.

H

ειάρηζηε

θάηνςε

ηνπ

θάζε

ηκήκαηνο

είλαη

4,95*2,70=13,37m2. Ρν πιάηνο θάζε ζεηξάο είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,90m. Ν ρψξνο ζηηο ζεηξέο πνπ
πεξηζζεχεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,10m,
δηακνξθψλεηαη σο βαζκίδεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζθαινπαηηνχ γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ζεαηψλ(ζα
ππάξρεη θαη ζθαινπάηη απφ ην επίπεδν +0,00m ζην +0,35m) θαη εμππεξεηεί θαη ην 2ν ηκήκα εμεδξψλ.
Ρνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθά θάγθεια ζηηο δχν πιεπξέο ηεο θαηαζθεπήο, ζηελ πίζσ θαη αξηζηεξή.

47

Ρν 4ν ηκήκα αξηζηεξά ζηε ζθελή έρεη ηξεηο (3) ζεηξέο ησλ ελλέα (9) πηπζζφκελσλ θαζηζκάησλ (ζχλνιν
είθνζη επηά (27) θαζίζκαηα). Ζ πξψηε ζεηξά είλαη ζην +0,35m επίπεδν, ε δεχηεξε ζεηξά ζην +0,70m θαη
ε ηξίηε +1,05m. H ειάρηζηε θάηνςε ηνπ ηκήκαηνο είλαη 2,70*6,05=16,33m2. Ρν πιάηνο θάζε ζεηξάο
είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,90m. Ν ρψξνο ζηηο ζεηξέο πνπ πεξηζζεχεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ ζα
πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,10m, δηακνξθψλεηαη σο βαζκίδεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζθαινπαηηνχ
γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ζεαηψλ (ζα ππάξρεη θαη ζθαινπάηη απφ ην επίπεδν +0,00m ζην +0,35m).
Ρνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθά θάγθεια ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο θαηαζθεπήο..
Ρα πςφκεηξα ησλ ζεηξψλ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα απφθιηζε πξνθεηκέλνπ
λα εθαξκφδνληαη ηα πηπζζφκελα θαζίζκαηα. Νη δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο θάζε ηκήκαηνο είλαη νη ειάρηζηεο,
ελψ κπνξνχλ λα κεγαιψζνπλ φζν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ :α)Ρν πιάηνο ησλ ζεηξψλ λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 0,90m. β)Πε θάζε ζεηξά λα ηνπνζεηεζεί ν αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε
ηκήκα, ηα πξνζηαηεπηηθά θάγθεια θαη ν δηάδξνκνο πνπ ζα δεκηνπξγείηαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,10m.
Θάζε ζεηξά ησλ θεξθίδσλ ζα πξέπεη λα έρεη δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 0,35m απφ ηελ επφκελε, ελψ κπνξεί
λα κεγαιψζεη φζν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ηα πηπζζφκελα θαζίζκαηα. Ζ πξψηε
ζεηξά θεξθίδσλ θάζε ηκήκαηνο πηπζζφκελσλ θεξθίδσλ κπνξεί λα είλαη θαη ιηγφηεξν απφ 0,35 m,
αλάινγν ηελ θαηαζθεπή θαη ζα έρεη μχιηλε πξφζνςε.
Νη ηειεζθνπηθέο πηπζζφκελεο θεξθίδεο ζα απνηεινχληαη απφ ζεηξέο θηλεηψλ ζηνηρείσλ, ην ηειεπηαίν απφ
ηα νπνία ζηεξεψλεηαη κε κφληκα ζην δάπεδν. Ζ αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κε θίλεζε ηεο πξψηεο ζεηξάο
πνπ παξαζχξεη δηαδνρηθά ηηο ππφινηπεο θαη εμειίζζεηαη κέρξηο φηνπ νη πξνθπιαθηήξεο ζηακαηήζνπλ ηελ
θίλεζε. Ν ζθειεηφο απνηειείηαη απφ ραιχβδηλεο θνηινδνθνχο δηαθφξσλ δηαηνκψλ θαη δηαζηάζεσλ,
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλεο, ελψ ην δάπεδν απφ αλνηρηφρξσκν μχιν ηχπνπ pitch pine πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
22mm ή θάληξα πιαθέ ζαιάζζεο 20mm κε μχιηλν δάπεδν θνιιεηφ απφ ζαλίδεο ηχπνπ pitch pine πάρνπο
14mm

ή πεξηζζφηεξν εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ άπνςε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Νη δηάδξνκνη ζα είλαη απφ

πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ θσηηά ηάμεσο 1, ελψ ην μχιηλν δάπεδν ζα είλαη επεμεξγαζκέλε κε εηδηθά
αληηππξηθά βεξλίθηα. Ρν ζχζηεκα παξέρεη κηα ζθιεξή, αζθαιή επηθάλεηα βαδίζκαηνο ρσξίο έθζεζε
κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ θάζε ζεηξά ζα ζηεξίδεηαη ζε ηξνρνχο αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο ππνινγηζκέλεο
αληνρήο θαη αλνρήο. Ρξνρνί απφ ρπηφ αινπκίλην, κε ξνπιεκάλ θαη θάιπςε πνιπνπξεζάλεο, αλζεθηηθφ κε
θαιή νκαιή θίλεζε ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ζεκάδηα ζηελ επηθάλεηα. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη ηέηνηα ψζηε
ε θάζε ζεηξά λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ επνκέλε, θαη φιεο καδί λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηνπο
ρψξνπο απνζήθεπζεο. Ζ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ηα πηπζζφκελα
θαζίζκαηα εμεδξψλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεαηψλ ηνπνζεηνχληαη θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο, ζε ζθνχξν
γθξη ή καχξν ρξψκα. Ζ Πχκπηπμε-αλάπηπμε ζα είλαη ρεηξνθίλεηε. Νη εμέδξεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ
κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, ε ζχληαμε ηεο νπνίαο ζα ππνγξάθεηαη απφ πνιηηηθφ κεραληθφ, σο πξνο ηε
θέξνπζα ηθαλφηεηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο γηα ειάρηζην σθέιηκν θνξηίν 400Kg/lm(ηξ.κ.) θαηά κήθνο
ηεο θάζε θεξθίδαο,(ή 450Kg/Sq.m.), θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ αληνρή θαη αλζεθηηθφηεηα ζηε
ρξήζε, ηε ζπκπεξηθνξά ζε θσηηά, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε δηάβξσζε ησλ πιηθψλ θαη γηα ηελ αζθάιεηα
ρξήζεο, ελψ ζα θαιχπηνληαη φια ηα παξαπάλσ απφ ηξηεηή εγγχεζε.
Α. 2) ΠΡΑΘΔΟΔΠ ΔΜΔΓΟΔΠ
Ξάλσ απφ ηα θακαξίληα, ζην ρψξν πξφβαο ζα θαηαζθεπαζηνχλ 2 ηκήκαηα ζηαζεξψλ θεξθίδσλ.
Ρν 1ν ηκήκα δεμηά ζην ρψξν πξφβαο ζα έρεη δχν ζεηξέο ησλ επηά (7) θαζηζκάησλ, (ζχλνιν δεθαηέζζεξα
(14) θαζίζκαηα). H θάηνςε ηνπ ηκήκαηνο είλαη 3,93*1,80=7,07m2
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Ρν 2ν ηκήκα αξηζηεξά ζην ρψξν ζα έρεη δχν ζεηξέο ησλ έμη (6) (ζχλνιν δψδεθα (12) θαζίζκαηα). H
ειάρηζηε θάηνςε ηνπ ηκήκαηνο είλαη 3,30*1,80=5,94m2
Θαη ζηα δχν ηκήκαηα ε πξψηε ζεηξά ζα είλαη ζην +0,21m θαη ε δεχηεξε +0,61m. Πηελ φςε απηψλ
δεκηνπξγείηαη κηα επηπιένλ ζεηξά κε επηά(7) θαη έμη(6) θαζίζκαηα αληίζηνηρα (ζχλνιν δεθαηξία (13)
θαζίζκαηα) ηα νπνία ζηεξεψλνληαη ζην επίπεδν +0,00 πνπ είλαη θαη ην δηακνξθσκέλν δάπεδν ηνπ ρψξνπ
πξφβαο. Νη θεξθίδεο ζα εμππεξεηνχληαη απφ πθηζηάκελα ζθαινπάηηα.
Νη ζηαζεξέο εμέδξεο ηνπ ρψξνπ πξφβαο ζα είλαη αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηαζθεπήο κε ηηο
ηειεζθνπηθέο ρσξίο ηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο, ελψ ε ηειηθή επηθάλεηα θαη ε πξφζνςε ζα είλαη μχιηλε.
Γελ ζα ππάξρνπλ θάγθεια αζθαιείαο.
Νη δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα απφθιηζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνληαη ηα
θαζίζκαηα. Νη δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο θάζε ηκήκαηνο είλαη νη ειάρηζηεο, ελψ κπνξνχλ λα κεγαιψζνπλ
φζν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ :α)Ρν πιάηνο ησλ ζεηξψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,90m. β)Πε θάζε
ζεηξά λα ηνπνζεηεζεί ν αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε ηκήκα.

Α.3) ΘΑΘΗΠΚΑ ΔΜΔΓΟΩΛ
Ρα θαζίζκαηα γα ηηο πηπζζφκελεο ηειεζθνπηθέο θεξθίδεο είλαη αλαθιηλφκελα ζε κπάξα θαη κε θαηάιιειεο
αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ έδξα θαη ε πιάηε είλαη απφ βξαδχθαπζηε νκνγελνπνηεκέλε αθξψδε
πνιπνπξεζάλε ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 50kg/m3, επελδπκέλα κε βξαδχθαπζην χθαζκα. Ν θέξνλ
ζθειεηφο ζα είλαη κεηαιιηθφο ή απφ πνιππξνππιέλην εληζρπκέλν κε αλζξαθνλήκαηα. Θέζε, πιάηε θαη
κπξάηζα δηπιψλνπλ κε κηα ηαπηφρξνλε θίλεζε. Ρν ζχζηεκα αλαδίπισζεο απνηειείηαη απφ πεξηζηξνθή
ηεο ζέζεο θαη θίλεζε ηεο πιάηεο θαζψο θιείλνπλ κεηαμχ ηνπο. Ραπηνρξφλσο κε ηελ θίλεζε ηνπ
θαζίζκαηνο, ηα κπξάηζα θηλνχληαη θάζεηα.
Αμνληθή απφζηαζε θαζίζκαηνο 52-55cm. Ύςνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 78-91cm κε αληίζηνηρν χςνο
δηπισκέλνπ 18cm (πεξίπνπ +/- 2cm) αλάινγν κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πηπζζφκελσλ θεξθίδσλ.
Ρα θαζίζκαηα ηεο αίζνπζαο ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο
ζηαηηθέο αληνρέο, ηελ ππξαληνρή θαη ηελ αθνπζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν ιφγσ ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο
φζν θαη ιφγσ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ. Όζνλ αθνξά ζηελ αθαπζηφηεηα ζα θαιχπηνληαη νη
απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ BS 5852 θαη UNE 23727-90 θαη ησλ αλαιφγσλ πξνο απηά δειαδή λα
παξνπζηάδεη αληίζηαζε θαηά ηεο θσηηάο θιάζεσο Κ1, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά
ησλ επηκέξνπο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Ζ επέλδπζε πξέπεη λα θαιχπηεη
αληίζηαζε ζηελ ηξηβή ηνπιάρηζηνλ: 50.000 θχθινπο(ζηξνθέο). Λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ
κεραληθψλ αληνρψλ θαηά EN12727 θαη αθνπζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ερναπνξξφθεζε.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλδεημε αξηζκνχ ζέζεο θαη αξηζκνχ ζεηξάο.
Ζ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθνκίζεη χθαζκα θαηάιιεινπ ρξψκαηνο.
Ρν ζχλνιν ησλ θαζηζκάησλ ησλ πηπζζφκελσλ ηειεζθνπηθψλ εμεδξψλ είλαη εθαηφλ πέληε(105) ηεκάρηα.
Ρν θαζίζκαηα ησλ ζηαζεξψλ εμεδξψλ ζα έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ίδηα αηζζεηηθή κε απηφ ησλ
πηπζζφκελσλ

ηειεζθνπηθψλ

κε

εμαίξεζε

ηνπο

κεραληζκνχο

αλαδίπισζεο

–

θίλεζεο.

Θα

έρεη
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αλαθιηλφκελε έδξα θαη ζα δηαζέηεη κέζσ ζηήξημεο πιατλφ – πφδη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηηο ζηαζεξέο θεξθίδεο. Ν ηξφπνο πάθησζεο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα.
Ρν ζχλνιν ησλ θαζηζκάησλ ησλ ζηαζεξψλ εμεδξψλ είλαη ηξηάληα ελληά (39) ηεκάρηα.
Ρν ζχλνιν ησλ θαζηζκάησλ ησλ εμεδξψλ είλαη εθαηόλ ζαξάληα ηέζζεξα (144) ηεκάρηα.
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη κε ηηο νδεγίεο ή
ππνδείμεηο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο .

Α.4) ΘΑΘΗΠΚΑ ΘΔΑΡΟΗΘΖΠ ΑΗΘΝΠΑΠ
Ρν θάζηζκα λα απνηειείηαη απφ έδξα, πιάηε θαη πιατλφ ζηήξημεο απφ ζθιεξή αλνηρηφρξσκε μπιεία.
Κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θαζηζκάησλ παξεκβάιιεηαη έλα πιατλφ ζηήξημεο απφ ζθιεξή αλνηρηφρξσκε
μπιεία ή κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε ζπζηνηρία πνιιά θαζίζκαηα καδί ελψ ζην ηέινο θάζε ζεηξά λα θιείλεη
κε

έλα επηπιένλ ηειηθφ πιατλφ. Ρν θάζηζκα ζα ηνπνζεηεζεί ζε επηθιηλέο δάπεδν, ζε δηαθνξεηηθνχο

ηχπνπο δαπέδσλ θαζψο θαη ζε θακπχιε ή επζεία δηάηαμε.
1) ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ : Αμνληθή θαζίζκαηνο 52-55cm ζε επζεία δηάηαμε. Ππλνιηθφ χςνο θαζίζκαηνο 92-98cm
Ύςνο έδξαο 42-46cm. Ξξνβνιή θαζίζκαηνο κε θιεηζηή έδξα 50-55cm θαη κε αλνηρηή έδξα 70-77cm.
2) ΔΓΟΑ: Απηφκαηα αλαθιηλψκελε κε δηπιά ειαηήξηα ηνπνζεηεκέλν εζσηεξηθά ή ελαιιαθηηθά επαλαθνξά
κε

εηδηθά

βάξε.

Θαηαζθεπαζκέλε

απφ

βξαδχθαπζηε

νκνγελνπνηεκέλε

αθξψδε

πνιπνπξεζάλε

ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 60kg/m3 θαη ειάρηζηνπ πάρνο 10cm. Δπελδπκέλε ακθίπιεπξα κε χθαζκα
άξηζηεο πνηφηεηα, πςειήο αληνρήο θαη βξαδπθιεγέο ή ζην θάησ κέξνο κε μχιηλε επέλδπζε κε θαπιακά
νμηάο απιή, κε δηάηξεζε ή άιιε θαηεξγαζία. Ρα μχιηλα κέξε ζα είλαη επεμεξγαζκέλα κε εηδηθά αληηππξηθά
βεξλίθηα ( κεηαηξνπή ζε δχζθνια αλαθιέμκεο επηθάλεηεο).
Ν θέξνλ ζθειεηφο ζα είλαη κεηαιιηθφο ή απφ πνιππξνππιέλην εληζρπκέλν κε αλζξαθνλήκαηα.
3) ΞΙΑΡΖ: Ζ πιάηε αλαηνκηθήο κνξθήο θαηαζθεπαζκέλε απφ βξαδχθαπζηε νκνγελνπνηεκέλε αθξψδε
πνιπνπξεζάλε ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 50kg/m3 ειάρηζηνπ πάρνο 6cm, κε εζσηεξηθφ ζθειεηφ
κεηαιιηθφ ή απφ πνιππξνππιέλην εληζρπκέλν κε αλζξαθνλήκαηα. Δπελδπκέλε κε χθαζκα άξηζηεο
πνηφηεηα, πςειήο αληνρήο θαη βξαδπθιεγέο. Ρν πίζσ κέξνο ηεο πιάηεο ζα είλαη επελδπκέλν κεξηθψο
(πίζσ θαη θάησ) ή νιηθφ απφ

μχιν θφληξα πιαθέ νμηάο πάρνπο 12 mm. Ρα μχιηλα κέξε ζα είλαη

επεμεξγαζκέλα κε εηδηθά αληηππξηθά βεξλίθηα ( κεηαηξνπή ζε δχζθνια αλαθιέμκεο επηθάλεηεο).
4) ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΑΛΑΘΙΗΠΖΠ ΔΓΟΑΠ: Κεηαιιηθφο ή απφ εληζρπκέλν πνιππξνππιέλην κε αλζξαθνλήκαηα,
απνηεινχκελνο απφ δχν αξζξψζεηο κε δηπιά ειαηήξηα επαλαθνξάο αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο, ελαιιαθηηθά
επαλαθνξά κε εηδηθά βάξε.
5) ΞΝΓΗ: Απφ μχιν MDF κε θαπιακά νμηάο θαη κε θξπθφ ζχζηεκα ζηεξέσζεο ζην δάπεδν. Ρα πφδηα ηνπ
θαζίζκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηε θιίζε
ηεο αίζνπζαο, ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δαπέδνπ, ζε θακπχιε ή επζεία δηάηαμε. Ν ηξφπνο πάθησζεο
νθείιεη λα εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα. Ρα μχιηλα κέξε ζα είλαη επεμεξγαζκέλα κε εηδηθά
αληηππξηθά βεξλίθηα ( γηα κεηαηξνπή ζε δχζθνια αλαθιέμηκεο επηθάλεηεο).
6) ΚΞΟΑΡΠΝ: Θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιν καζίθ νμηάο. Ρα μχιηλα κέξε ζα είλαη επεμεξγαζκέλα κε εηδηθά
αληηππξηθά βεξλίθηα ( κεηαηξνπή ζε δχζθνια αλαθιέμκεο επηθάλεηεο).

50

7) ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ
Ρα θαζίζκαηα ηεο αίζνπζαο ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο
ζηαηηθέο αληνρέο, ηελ ππξαληνρή θαη ηελ αθνπζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν ιφγσ ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο
φζν θαη ιφγσ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ αθαπζηφηεηα ζα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ BS 5852 θαη UNE
23727-90 θαη ησλ αλαιφγσλ πξνο απηά δειαδή λα παξνπζηάδεη αληίζηαζε θαηά ηεο θσηηάο θιάζεσο Κ1,
φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Ζ επέλδπζε πξέπεη λα θαιχπηεη αληίζηαζε ζηελ ηξηβή ηνπιάρηζηνλ: 50.000 θχθινπο(ζηξνθέο)
Λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ κεραληθψλ αληνρψλ θαηά EN12727 θαη αθνπζηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
ερναπνξξφθεζε.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλδεημε αξηζκνχ ζέζεο θαη αξηζκνχ ζεηξάο.
Ζ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθνκίζεη χθαζκα θαηάιιεινπ ρξψκαηνο.
Ρν ζχλνιν ησλ θαζηζκάησλ αίζνπζαο είλαη ηξηαθόζηα νγδόληα (380) ηεκάρηα. Ν αξηζκφο

ησλ

θαζηζκάησλ είλαη ζηαζεξφο. Όζα πεξηζζέςνπλ ζα δηαηεζνχλ πξνο θχιαμε ζην Γήκν Αιεμάλδξεηαο γηα
κειινληηθή αληηθαηάζηαζε φζσλ εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ θαθήο ρξήζεο.
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηε κειέηε.

Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1: ΘΔΑΡΟΗΘΝΠ ΦΩΡΗΠΚΝΠ

1. Ρερληθή πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ
Κία απφ ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ηεο Αιεμάλδξεηαο είλαη ε πξνβνιή ζεαηξηθψλ
παξαζηάζεσλ. Αλ θαη ε κειέηε έρεη εθπνλεζεί ζην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο σζηφζν ζα αλαιπζεί ζε δχν
ηνκείο ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά απμεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θφζηνπο εγθαηάζηαζεο, αληηζηνίρσο κε ηηο
θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, νη νπνίνη είλαη νη παξαθάησ:
1. Κειέηε ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξνκεραλνινγηθήο ππνδνκήο.
2. Κειέηε θαη ππνινγηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ [ζεαηξηθνί πξνβνιείο, ζηεξίγκαηα θαη
εμαξηήκαηα, κνλάδεο απμνκείσζεο θαη ειέγρνπ θσηηζκνχ(dimmers) θιπ]
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1.1 Κειέηε ειεθηξνκεραλνινγηθήο ππνδνκήο
1.1.1 Δηζαγσγή
Ζ δηεμαγσγή θάζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο απαηηεί ζπλζήθεο έληνλνπ ηνπηθνχ θσηηζκνχ κε ηδηφηεηεο πνπ
απνθιίλνπλ απφ ηα ηζρχνληα ειιεληθά θαη επξσπατθά πξφηππα γεληθνχ θσηηζκνχ.
Δθφζνλ ε νκνηνκνξθία ζηελ θαηαλνκή ηνπ θσηφο, ε κεησκέλε δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ θαζψο
θαη ε θπζηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ ησλ αληηθεηκέλσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο
ζπζηήκαηνο ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ, ν θσηηζκφο απηφο πινπνηείηαη κε ηελ ζεκεηαθή εγθαηάζηαζε νκάδσλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο εληφο ησλ ζρεδίσλ
ΗΠΟ-2 έσο θαη ΗΠΟ-4.
1.1.2. Θπηία Θεαηξηθνχ θσηηζκνχ – PLB Box
Θάζε νκάδα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ κηθξνχο ηνπηθνχο κεηαιιηθνχο ππνπίλαθεο
(θπηία), νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ ξεπκαηνδφηεο ζνχθν βηνκεραληθνχ ηχπνπ, θαηάιιεισλ νλνκαζηηθψλ
ξεπκάησλ θαη ηζρχσλ, ελψ έλα κηθξφ ηκήκα ηνπο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ έμνδν απνιήμεσλ
ειέγρνπ ησλ θσηηζηηθψλ πξνβνιέσλ, απφ ην δσκάηην ειέγρνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ηερληθφο θσηηζκνχ.
Κηα ελδεηθηηθή απεηθφληζε ηεο πξφζνςεο θαη ηεο πιάγηαο φςεο απηψλ ησλ θπηίσλ δίλεηαη ζηα
ππνκλήκαηα ησλ ζρεδίσλ ΗΠΟ-2 θαη ΗΠΟ-3. Ρν κέγεζνο ησλ θπηίσλ θαζνξίδεηαη απφ ην πιήζνο ησλ
ξεπκαηνδνηψλ πνπ πεξηέρεη.
Πε θάζε θπηίν ζα θηάλνπλ:
Ξνιχθισλα ηξηπνιηθά θαιψδηα( H05VV-R) απφ ηνλ Γεληθφ Ξίλαθα Διέγρνπ Πθελήο ηα νπνία ζα
ηξνθνδνηνχλ, κέζσ βηνκεραληθψλ ξεπκαηνδνηψλ, πξνβνιείο πνπ δελ ζα απαηηνχλ έιεγρν ηεο
έληαζεο θσηηζκνχ
Ξνιχθισλα ηξηπνιηθά θαιψδηα (H05VV-R) πνπ ζα αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ησλ dimmers
θαη ζα ηξνθνδνηνχλ, επίζεο κέζσ ξεπκαηνδνηψλ, πξνβνιείο πνπ ζα έρνπλ κεηαβαιιφκελε
έληαζε θσηηζκνχ.

Ξαξάιιεια, ζην θάζε θπηίν ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ ζα ζπλδένληαη ζσξαθηζκέλα καλώδια ζπλεζηξακκέλσλ
δεπγψλ (STP) θαηεγνξίαο 5e γηα ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ ειέγρνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηερληθνχ θσηηζκνχ.
Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ησλ θπηίσλ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα
εγθαηαζηαζνχλ. Αλαιπηηθά:
1. Σώξνο Πθελήο:
1.1. Όια ηα θπηία πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ επάλσ ζηα κπαιθφληα, εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζθελήο, ζα
πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζην δάπεδν.
1.2. Αληίζηνηρα φζα θπηία ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεο θεληξηθήο ζθελήο ή ζηνλ εμψζηε απηήο, ζην
επίπεδν ηνπ εδάθνπο, ζα ζηεξηρζνχλ πξνθαλψο ζην δάπεδν.
1.3. Ρα θπηία πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζθελήο ζε χςνο πεξίπνπ 2m ζα
ζηεξηρζνχλ ζε κεηαιιηθέο βάζεηο πνπ ζα αλαξηεζνχλ απφ ηνλ ηνίρν.
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2. Σώξνο Θεληξηθήο Ξιαηείαο:
2.1. Ρα θπηία πνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ηνπ ερνπεηάζκαηνο ζα ζηεξηρζνχλ κέζσ ληίδαο
απφ ηνλ νπιηζκφ ηεο νξνθήο.
2.2. Ρα δχν θπηία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα δχν άθξα(δεμηά θαη αξηζηεξά) ηνπ εμψζηε ζα
ζηεξηρζνχλ απεπζείαο απφ ην δάπεδν ηνπ.
2.3. Ρέινο ππάξρεη θαη έλα θπηίν ην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ελδνδαπέδηα ζην πιαηχζθαιν αθξηβψο ζην
θέληξν ηεο πιαηείαο. Ιεπηνκέξεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηίνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην ΗΠΟ-2.

Αλαιπηηθά ην πιήζνο ησλ θπηίσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ καδί κε ηηο ηξνθνδνζίεο πνπ απαηηνχληαη
παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ αχμνπζα αξίζκεζε έρεη δηαηεξεζεί θαη ζηα ζρέδηα ησλ
θαηφςεσλ.

Αξηζκόο
Θπηίνπ

Ξιήζνο Θπθισκάησλ
Ρξνθνδνζίαο από
Ξίλαθα Dimmers

Θύθισκα
Ηζρύνο
3kW

Θύθισκα
Ηζρύνο
5kW

Ξιήζνο Θπθισκάησλ Ρξνθνδνζίαο από
Ξίλαθα Διέγρνπ Πθελήο

Θύθισκα
Ξξνζηαζίαο
16Α

Θύθισκα
Ξξνζηαζίαο
32Α

Θύθισκα
Ξξνζηαζίαο
63Α

Ξιήζνο Θπθισκάησλ Αζζελώλ
Οεπκάησλ

Θαιώδην
STP cat5
- Βύζκα
DMX

Θαιώδην
STP cat5 Βύζκα
eDMX

0

12

6

1

2

1

1

18

6

1

2

1

2

3

2

1

1

3

3

2

1

1

4

18

6

1

2

1

5

12

6

2

1

2

1

6

12

6

2

1

2

1

7

12

6

2

1

8

0

1

1

9

2

1

1

1

2

1

8

4

1

6

4

1

10

6

4

11

6

4

1

1

1

Θαιώδην
STP cat5 Βύζκα DMC

2

2
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12

6

4

13

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

14

6

15

6

16

6

17

6

18

6

2

1

1

1

1

2

19

6

2

1

1

1

1

2

20

6

4

2

1

1

1

21

6

4

2

1

1

1

22

6

2

2

1

1

4

4

1

2

2

23

2

4

4

4

24

4

4

4

4

27

4

4

4

1

2

2

1.1.3 Πηήξημε-Αλάξηεζε Φσηηζηηθψλ Πσκάησλ
Όινη νη πξνβνιείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθνχο βξαρίνλεο κέζσ ηνλ νπνίσλ
ζα ζηεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο εληφο ηνπ ρψξνπ. Νη βξαρίνλεο απηνί ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί
θαη λα εκθαλίδνπλ θαηάιιειε κεραληθή αληνρή.
Νη κέζνδνη ζηήξημεο ησλ βξαρηφλσλ θαζνξίδνληαη απφ ην κέζνλ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη θαη είλαη νη
παξαθάησ:
Κε απεπζείαο ζηήξημε ζε δνκηθά πιηθά(κπεηφλ, δνθνί ζηήξημεο θηι) ή ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα(πρ.
θάγθεια κπαιθνληψλ)
Κε ζηήξημε ζε κπάξεο αινπκηλίνπ αλαξηεκέλεο απφ ηελ νξνθή κε ληίδεο.
Αλαιπηηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κπαξψλ αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ
αλάδνρν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Νη κπάξεο αλάξηεζεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα δχν θελά πνπ
ππάξρνπλ αλακεηαμχ ησλ ερνπεηαζκάησλ (βιέπε Πρέδην ΗΠΟ-4) θαη ζα ζηεξηρζνχλ κε κεηαιιηθέο
ληίδεο απεπζείαο απφ ηελ νξνθή. Γεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κπάξεο βξίζθνληαη αθξηβψο πάλσ απφ
ηα θαζίζκαηα ησλ ζεαηψλ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κεραληθή αληνρή ζε αλάξηεζε θαηαλεκεκέλνπ
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βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 400kg ελψ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ θαη απμεκέλε αληνρή ζε ζπγθεληξσκέλν
θνξηίν. Ζ ζηήξημε ησλ κπαξψλ ζα πξέπεη λα γίλεη αλά 2m ηνπιάρηζηνλ.
Αληίζηνηρα, νη κπάξεο αλάξηεζεο ησλ πξνβνιέσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ εμψζηε ηεο
ζθελήο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ θαηαλεκεκέλν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 150kg. Θαη απηνί ζα
πξέπεη λα ζηεξίδνληαη αλά δχν κέηξα ηνπιάρηζηνλ.
1.1.4 Νδεχζεηο θαισδίσλ.
Νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ θπθισκάησλ ειέγρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ κεηαιιηθψλ
ζραξψλ. Νη κεηαιιηθέο ζράξεο ζα απέρνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζράξεο ησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ 30cm θαη
φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηελ κέγηζηε δπλαηή απφζηαζε. Όιεο νη ζράξεο ησλ
θπθισκάησλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θιείλνπλ κε κεηαιιηθφ θαπάθη θαη λα γεηψλνληαη ζε δηαδνρηθέο
απνζηάζεηο ησλ 20m.
Νη νδεχζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ησλ θπηίσλ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ ζα είλαη φκνηεο κε ηηο
γεληθέο νδεχζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο.

1.2 Κειέηε θαη ππνινγηζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ
1.2.1 Γεληθά
Νη παξάγξαθνη απηνί αθνξνχλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ πνπ ζα
πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ σο ζέαηξν.
1.2.2 Κνλάδεο ειέγρνπ θαη απμνκείσζεο έληαζεο θσηηζκνχ πξνβνιέσλ
Ν έιεγρνο ησλ ζεαηξηθψλ πξνβνιέσλ ζα γίλεηαη κέζσ κνλάδσλ ειέγρνπ(dimmers)

πνπ ζα

εγθαηαζηαζνχλ ζην ππφγεην ζε ρψξν πνπ έρεη πξνβιεθζεί εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ιφγν. Νη κνλάδεο
ειέγρνπ ζα είλαη επηδαπέδηεο θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα πνπ ζα ππάξρεη εληφο ηνπ
ρψξνπ κέζσ πεληαπνιηθψλ θαισδίσλ. Ν νπδέηεξνο αγσγφο πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηνλ πίλαθα ησλ dimmers
ζα πξέπεη λα έρεη ίζε δηαηνκή κε απηήλ ησλ θάζεσλ γηαηί νη κνλάδεο απηέο πεξηέρνπλ ειεθηξνληθά
ηζρχνο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη έληνλεο ηξηπιέο αξκνληθέο ζην ξεχκα θαη ηελ ηάζε ησλ θάζεσλ
θαη λα πξνθαινχλ ξνε ξεπκάησλ θαη πηψζε ηάζεο ζηνλ νπδέηεξν.
Θάζε κνλάδα ειέγρνπ ζα είλαη ηθαλή λα ηξνθνδνηήζεη είηε 24 θπθιψκαηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 3kW ή 12
θπθιψκαηα

νλνκαζηηθήο

ηζρχνο

5kW.

Ρα

θπθιψκαηα

απηά

πξνζηαηεχνληαη

απφ

κέζα

πξνζηαζίαο(κηθξναπηφκαηνπο) πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο δηαηάμεηο ησλ dimmers.
Ππλνιηθά ζα εγθαηαζηαζνχλ δέθα (10) κνλάδεο ειέγρνπ εθ ησλ νπνίσλ νη νθηψ (8) ζα ηξνθνδνηνχλ
θπθιψκαηα ησλ 3kW θαη νη 2 ζα ηξνθνδνηνχλ θπθιψκαηα ησλ 5kW.
Ιφγσ ηεο κεγάιεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ dimmers, ν ρψξνο ζα πξέπεη λα θιηκαηίδεηαη απφ επίηνηρε
κνλάδα θιηκαηηζκνχ, ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαη λα
θηλδπλεχεη ε δηάξθεηα δσήο ησλ πιηθψλ .
1.2.3 Θεαηξηθνί πξνβνιείο.
Νη ζεαηξηθνί πξνβνιείο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα απνηεινχληαη απφ ιακπηήξεο αινγφλνπ ηζρχνο 0,5 έσο
2 kW αλάινγα κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη. Δπηπξφζζεηα ζα δηαζέηνπλ ρξσκαηηθά θίιηξα
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γηα λα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά νπηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε
ηερληθφ θσηηζκνχ.
Νη πξνβνιείο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ εχξνπο ηεο θσηεηλήο ηνπο δέζκεο. Νη πξνβνιείο πνπ ζα
εγθαζίζηαληαη ζε ζεκεία θνληά ζηελ θεληξηθή ζθελή ζα δηαζέηνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε ηνπ εχξνπο
δέζκεο (πρ 7ν - 61ν ) ελψ πξνβνιείο πνπ ζα εγθαζίζηαληαη καθξχηεξα ζα δηαζέηνπλ κηθξφηεξεο
δηαθπκάλζεηο(πρ 16ν -35ν ). Ζ ζηήξημε φισλ ησλ πξνβνιέσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βξαρίνλεο
ζηήξημεο(πρ «δαγθάλεο»).
1.2.4 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ
Ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηερληθνχ
θσηηζκνχ, φπνπ θαη ζα βξίζθνληαη νη θνλζφιεο ειέγρνπ. Πηνλ ίδην ρψξν ζα βξίζθεηαη ην ηθξίσκα (rack)
χςνπο 15HU (Θαηαλεκεηήο Θεαηξηθνχ Φσηηζκνχ) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο κεηψπεο κηθηνλφκεζεο(patch
panels) γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ πξνβνιέσλ κε ηηο θνλζφιεο ειέγρνπ αιιά θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηα dimmers.
Έλα δεχηεξν ηθξίσκα, χςνπο 9HU(Θαηαλεκεηήο D1), ζα εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ ρψξνπ αζζελψλ
ξεπκάησλ ζην ππφγεην, αθξηβψο δίπια ζην rack ηειεπηθνηλσληψλ(Voice θαη Data), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
κηθηνλνκήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα dimmers.
Ιεπηνκέξεηεο ησλ δχν παξαπάλσ rack θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ΑΠΘ-1 θαη ΑΠΘ-3.
Όιεο νη θαισδηψζεηο πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ ζα
πινπνηεζνχλ κε ζσξαθηζκέλα θαιψδηα ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ(STP) θαηεγνξίαο 5e.

ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β2: ΖΙΔΘΡΟΝΑΘΝΠΡΗΘΖ
2 Ρερληθή πεξηγξαθή ειεθηξαθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ
2.1Δηζαγσγή
Ζ κεγάιε αίζνπζα είλαη έλαο ρψξνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα, πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο.
Ρν ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ήρνπ ζα θαιχπηεη θπξίσο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο κε πνιπθαλαιηθφ ήρν
(5.1 surround), ελψ κε ςεθηαθφ ηξφπν ζα ξπζκίδεηαη γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νκηιίεο, δηαιέμεηο,
ζπλέδξηα, ζπλαπιίεο κηθξψλ ζπγθξνηεκάησλ, κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο θιπ.
Ζ κηθξή αίζνπζα ζα θέξεη θνξεηφ ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ήρνπ, θαηάιιειν γηα νκηιίεο, δηαιέμεηο,
ζρνιηθέο παξαζηάζεηο, κηθξά ζεαηξηθά ζρήκαηα, ζπλέδξηα, θιπ. ελψ ζα ζπλδέεηαη θαη κε ην ζχζηεκα
ελίζρπζεο ηεο κεγάιεο αίζνπζαο.
Ρν ζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ-παξαζθελίσλ, ζα είλαη θαηάιιειν γηα αθξφαζε ηεο παξάζηαζεο ζηα
θακαξίληα θαη ηερληθνχο ρψξνπο, επίζεο γηα αλαθνηλψζεηο, κνπζηθή ππφθξνπζε θαη θαηαζηάζεηο παληθνχ
ζηηο δχν αίζνπζεο, θαη ηνπο ρψξνπο ηερληθψλ, θαιιηηερλψλ. Θα είλαη επεθηάζηκν, ψζηε κειινληηθά λα
θαιχπηεη ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, Φνπαγηέ θιπ.
Γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο απφ ηνλ δηεπζπληή ζθελήο, πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε
θνλζφιαο δηεπζπληνχ ζθελήο, κε ηα παξειθφκελα, ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαη
αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ-παξαζθελίσλ, ερεηηθήο ζήκαλζεο, θσηεηλψλ ζεκάησλ, θαη ελδνεπηθνηλσλίαο.
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Ρα ζπλέδξηα ζα θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ήρνπ, ελψ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, φπνπ
απαηηείηαη ζχζηεκα ηαπηφρξνλεο κεηάθξαζεο, ζα γίλεηαη ελνηθίαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ κε
θάηνπηξα ππέξπζξσλ αθηίλσλ. Ν εμνπιηζκφο γηα ηνπο κεηαθξαζηέο ζα εγθαζίζηαηαη ζηνλ κφληκν ζάιακν
κεηάθξαζεο θαη αλ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο γιψζζεο ζε ιπφκελνπο ζαιάκνπο κεηάθξαζεο.
Γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο ζα ππάξρεη κία θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή 35mm. Ζ νζφλε γηα ηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο θαη ηα ζπλέδξηα ζα είλαη ειεθηξνθίλεηε θαη πεξηειηζζφκελε ζε εηδηθή ζήθε
ζηελ νξνθή.
Όια ηα κεραλήκαηα ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, επαγγεικαηηθά (γηα ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία), κε
πνιιαπιά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο απφ ελδερφκελε θαηαζηξνθή ηνπο. Ζ απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
είλαη άξηζηε, ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ δηαπγήο θαη ρσξίο παξακνξθψζεηο. Ρα κεραλήκαηα ζα είλαη πξντφληα
ησλ γλσζηφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.

2.2 Πύζηεκα Δλίζρπζεο ηνπ Ήρνπ
Ρν ζχζηεκα ελίζρπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ ηεο αίζνπζαο ζα απνηειείηαη (Πρέδην ΔΖ.1):
1. Ρξία θχξηα ερεία δχν δξφκσλ 800W RMS .
2. Γχν ερεία ρακειψλ ζπρλνηήησλ (SUBWOOFER) 800W RMS.
3. Γψδεθα πεξηθεξεηαθά ερεία (surround) 150 W RMS.
4. Θνλζφια κίμεο ήρνπ 24+8/8/2 (24 mono+8 stereo-mono εηζφδσλ/ 8 group / 2 εμφδσλ).
5. Ξέληε ηειηθνί εληζρπηέο stereo ηζρχνο 2x800W.
6. Έλαο ηειηθφο εληζρπηήο stereo ηζρχνο 2x1200W.
7. Κνλάδα αθξφαζεο θαη ειέγρνπ ερείσλ
8. Τεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ 12 εηζφδσλ-8 εμφδσλ, matrix, DSP
9. Γχν ερεία απηνεληζρπφκελα δχν δξφκσλ.
10. Γχν βάζεηο ερείσλ επηδαπέδηεο.
11. Φνξεηή θνλζφια κίμεο ήρνπ 8+4/4/22

(8 mono εηζφδσλ+4 stereo εηζφδσλ/ 4subgroups/2

εμφδσλ).
12. Κνλάδα εγγξαθήο, αλαπαξαγσγήο MINIDISC.
13. Κνλάδα εγγξαθήο, αλαπαξαγσγήο ζε θάξηεο κλήκεο.
14. Τεθηαθή κνλάδα πνιπεθέ.
15. Γχν δπλακηθά κηθξφθσλα θαξδηνεηδή.
16. Γχν δπλακηθά κηθξφθσλα ππεξθαξδηνεηδή.
17. Γχν ππθλσηηθά κηθξφθσλα.
18. Γχν αζχξκαηα κηθξφθσλα ρεηξφο.
19. Γχν αθνπζηηθά θιεηζηνχ ηχπνπ.
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20. Γχν ερεία monitor
21. Έμη βάζεηο κηθξνθψλσλ επηδαπέδηεο.
22. Έμη βάζεηο κηθξνθψλσλ επηηξαπέδηεο.
23. Γχν κεηαιιηθά εξκάξηα RACK 19’’.
24. Φνξεηφ εξκάξην RACK 19’’.
25. Θαιψδην κηθξνθψλσλ.
26. Θαιψδην γξακκψλ LINE
27. Ξνιπθαιψδηα κηθξνθψλσλ 8 δεπγψλ θαη 16 δεπγψλ.
28. Θαιψδην ερείσλ 2x4mm² θαη 2x2.5mm².
29. Βχζκαηα ζπλδέζεσλ XLR,TRS
30. Τεθηαθά βχζκαηα ζπλδέζεσλ
31. Ρέζζεξα θπηία ζπλδέζεσλ
32. Κεηαιιηθφ εξκάξην απνζήθεπζεο θαισδίσλ

2.2.1 Ρερληθή Ξεξηγξαθή
1. Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο ζα θαιχπηεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο θαη γηα ηηο δχν αίζνπζεο δει.
θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νκηιίεο, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, ζπλαπιίεο κηθξψλ
ζπγθξνηεκάησλ (ειιεληθήο, παξαδνζηαθήο, ROCK κνπζηθήο), κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο θιπ.
2. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ, ζα γίλεη ε θαισδίσζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ
κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα.(Πρ. ΔΖ 1 ,ΔΖ 2, ΔΖ3, ΔΖ4)
3. Ρν ζχζηεκα ειεθηξναθνπζηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ κεγάιε αίζνπζα θπξίσο ζα θαιχπηεη ηελ απφδνζε
θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ κε φια ηα ζπζηήκαηα ήρνπ Dolby (stereo, αλαινγηθφ 4+1, ςεθηαθφ 5+1
θ.ι.π)
4. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα δχν θχξηα ερεία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο νζφλεο ζε εηδηθή
ππνδνρή ζηνλ αλαθιαζηήξα θαη ζε χςνο 5m πεξίπνπ απφ ην δάπεδν ηεο ζθελήο, πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηα θαλάιηα RIGHT, LEFT ηνπ ζπζηήκαηνο Dolby.
5. Ρν θεληξηθφ ερείν (CENTER) ζα θέξεη ηξνρνχο θχιηζεο γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία επί ηεο ζθελήο αλάινγα κε ην είδνο ηεο παξάζηαζεο. Πε θηλεκαηνγξαθηθέο
πξνβνιέο ζα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν θαη πίζσ απφ ηελ νζφλε, ελψ ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα
ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηα παξαζθήληα θαη ζα θαιχπηεη επηθνπξηθά ζθεληθά εθέ βάζνπο ή πίζσ εθέ
(θαηαηγίδεο, ήρν ηξαίλνπ θ.ι.π). Πε ζπλαπιίεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ επηπιένλ θχξην ερείν.
6. Ρα δχν ερεία SUBWOOFER ζα θέξνπλ επίζεο ηξνρνχο θχιηζεο γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπο
ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία επί ηεο ζθελήο αλάινγα κε ην είδνο ηεο παξάζηαζεο. Πε θηλεκαηνγξαθηθέο
πξνβνιέο ζα ηνπνζεηνχληαη δεμηά θαη αξηζηεξά πίζσ απφ ηελ νζφλε, ελψ ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα
ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηα παξαζθήληα θαη ζα θαιχπηνπλ επηθνπξηθά ζθεληθά εθέ βάζνπο ή πίζσ εθέ
(θεξαπλνί θ.ι.π). Πε ζπλαπιίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ερεία ρακειψλ ζπρλνηήησλ.
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7. Πχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DOLBY ην θάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ ηξία θχξηα ερεία ζα δίλεη ζηάζκε
ηνπιάρηζηνλ 103 db, ελψ ην ερείν SUBWOOFER ζα δίλεη ζηάζκε ηνπιάρηζηνλ 113 db, ζε απφζηαζε
2/3 ηνπ κήθνπο ηεο αίζνπζαο
8. Γηα ηα δχν πεξηθεξεηαθά θαλάιηα (surround) ζα εγθαηαζηαζνχλ δψδεθα ζπλνιηθά ερεία σο εμήο: Πηελ
πιαηεία ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξία ερεία ζηνλ δεμηφ ηνίρν θαη ηξία ζηνλ αξηζηεξφ ηνίρν ζε χςνο πεξίπνπ 3
m, ελψ ηξία ερεία ζηα δεμηά θαη ηξία ζηα αξηζηεξά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πίζσ ηνίρν ηεο αίζνπζαο. Ζ
δηάηαμε ηνπο θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ( ΔΖ 2, ΔΖ4). Κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε θαλάιη surround
ζα νδεγεί έμη ερεία ηα νπνία ζα έρνπλ πεξίπνπ ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο.
9. Πχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DOLBY ην θάζε θαλάιη surround ζα δίλεη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο
ζηάζκε ηνπιάρηζηνλ 100 db.
10. Ρν θάζε έλα απφ ηα ηξία θχξηα ερεία ζα νδεγείηαη απφ αλεμάξηεην ηειηθφ εληζρπηή stereo 2x800W
θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή κνλάδεο ειέγρνπ θαη αθξφαζεο ησλ ερείσλ. Ρν έλα θαλάιη
ηνπ εληζρπηή ζα νδεγεί ηελ κνλάδα ρακειψλ ζπρλνηήησλ, ελψ ην άιιν θαλάιη ζα νδεγεί ηελ κνλάδα
κεζαίσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (ζχζηεκα δηελίζρπζεο).
11.Ρα δχν ερεία ρακειψλ ζπρλνηήησλ ζα νδεγνχληαη απφ ηα δχν θαλάιηα ελφο εληζρπηή stereo
2x1200W. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ερείσλ ζα παξεκβάιιεηαη low pass filter θαη compressor-limiter απφ
ηελ ςεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ εηζφδσλ εμφδσλ.
12.Ρα δψδεθα πεξηθεξεηαθά ερεία ζα νδεγνχληαη απφ δχν ηειηθνχο εληζρπηέο stereo 2x800W.
13.Κε ην ζχζηεκα απηφ ησλ ερείσλ ζα θαιχπηνληαη θπξίσο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο θαη ζπλαπιίεο,
ελψ νκηιίεο θαη

ζπλέδξηα ζα θαιχπηνληαη απφ ηα δχν θχξηα ερεία (LEFT, RIGHT), ηα νπνία ζα

ζπλδένληαη κε ηελ θνλζφια κίμεο ήρνπ (Πρέδην ΔΖ.1, ΔΖ3).
14.Πε ζπλαπιίεο ή κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο ηα δχν απηνεληζρπφκελα ερεία δχν δξφκσλ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ monitor ζθελήο.
15.Ζ θνλζφια κίμεο ήρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρψξν ειέγρνπ θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ζθελή κέζσ ησλ
θαισδίσλ MULTI θαη MIC. Ζ θνλζφια ζα δηαζέηεη 24 εηζφδνπο κηθξνθψλσλ ή γξακκψλ κε
δπλαηφηεηεο ηξνθνδνζίαο PHANTOM SUPPLY γηα ππθλσηηθά κηθξφθσλα θαη 8 εηζφδνπο επηιεγφκελεο
STEREO LINE ή MIC. Ρν κέγεζνο θαη ε δνκή ηεο θνλζφιαο ζα δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ρξήζε ηεο
αίζνπζαο ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ρνξσδίεο, ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο,
ερνγξαθήζεηο παξαζηάζεσλ θιπ.
16.Πηα ζπλέδξηα, νκηιίεο θαη ζπλαπιίεο ε θνξεηή θνλζφια κίμεο ήρνπ ζα δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ζην
εμψζηε ή ζηελ πιαηεία θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ζθελή θαη ηνλ ρψξν ειέγρνπ κέζσ θνξεηψλ
θαισδίσλ MULTI θαη MIC (Πρέδην ΔΖ1).
17.Γχν θπηία ζπλδέζεσλ (κε 14 ζπιεθέο+2 αξζεληθέο ππνδνρέο XLR) ζα εγθαηαζηαζνχλ δεμηά θαη
αξηζηεξά ηεο ζθελήο, ζπλδεδεκέλα κε πνιπθαιψδηα MULTI 16 δεπγψλ, ηα νπνία ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ
ρψξν ειέγρνπ ήρνπ, κε ηα θαηάιιεια βχζκαηα.
18.Ζ ςεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ ζα είλαη 14 εηζφδσλ θαη 8 εμφδσλ κε δπλαηφηεηα ζε θάζε είζνδν θαη
έμνδν ξπζκίζεσλ DSP, matrix, compressor, limiter, equalizer, crossover, filter, generator θ.ι.π. Θα
ηνπνζεηεζεί ζην εξκάξην RACK 19“ θαη ζα ζπλδεζεί κε ηνλ απνθσδηθνπνηεηή DOLBY, κε ηηο εμφδνπο
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ηεο θνλζφιαο κίμεο ήρνπ, κε ηελ κνλάδα αθξφαζεο θαη ειέγρνπ ερείσλ θαη κε ηα απηνεληζρπφκελα
ερεία monitor.
19.Ζ ςεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν ρεηξηζηήξην (control panel) θαη
ινγηζκηθφ ξπζκίζεσλ (software)

. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο ηνπ ήρνπ γηα ηα

δηαθνξεηηθά είδε παξαζηάζεσλ ζα γίλεηαη απιά κε ηελ επηινγή ησλ απνζεθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ ηεο
ςεθηαθήο κνλάδαο ζπλδέζεσλ κέζσ ελφο πεξηζηξνθηθνχ επηινγέα 8 ζέζεσλ ηνπ control panel
20.Ζ θνλζφια κίμεο ήρνπ θαη ε θνξεηή θνλζφια κίμεο ήρνπ, ζα κπνξνχλ αλάινγα κε ηελ εθδήισζε λα
νδεγήζνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα θαλάιηα ηνπ ήρνπ, κέζσ ηεο ςεθηαθήο κνλάδνο ζπλδέζεσλ.
21.Ρα ηέζζεξα δπλακηθά, δχν ππθλσηηθά θαη δχν αζχξκαηα κηθξφθσλα ζα εμππεξεηνχλ ζπλέδξηα,
νκηιίεο, ερνγξαθήζεηο, ζπλαπιίεο θιπ.
22.Νη

κνλάδεο

αλαπαξαγσγήο

δίζθσλ

CD,

εγγξαθήο

αλαπαξαγσγήο

MINIDISC

θαη

εγγξαθήο

αλαπαξαγσγήο ζε θάξηεο κλήκεο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κνπζηθή ππφθξνπζε. Κε απηέο ηηο κνλάδεο
ζα είλαη δπλαηή ε ερνγξάθεζε θαη ε δηαηήξεζε αξρείνπ ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ.
23.Ζ ςεθηαθή κνλάδα πνιπεθέ ζα εμππεξεηεί απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ησλ εθδειψζεσλ γηα ερεηηθά εθέ
(ερψ, βάζνο, αληίιαινο θιπ).
24.Νη εληζρπηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα RACK 19΄΄ χςνπο 22 U θαη νη δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε δεχηεξν RACK 19΄΄ χςνπο 22 U αθήλνληαο θελέο ζέζεηο γηα πηζαλά πξφζζεηα
κεραλήκαηα.
25.Ζ θνλζφια κίμεο ήρνπ θαη ην RACK κε ηηο δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη
ζπλδεζνχλ ζην ρψξν ειέγρνπ, φπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην, ελψ ην RACK ησλ εληζρπηψλ ζα
ηνπνζεηεζεί ζηελ άθξε ηνπ εμψζηε γηα λα κεησζεί ην κήθνο ησλ θαισδηψζεσλ ερείσλ ζην ειάρηζην
δπλαηφλ (EΖ 3).
26.Γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία φισλ ησλ κεραλεκάησλ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ ρψξνπ ειέγρνπ
ειεθηξηθφο πίλαθαο δηαλνκήο κνλνθαζηθφο κε μερσξηζηφ θαιψδην γείσζεο κφλν γηα ηα κεραλήκαηα
ειεθηξναθνπζηηθήο. Νη ξεπκαηνδφηεο απηνχ ηνπ πίλαθα ζα είλαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαη ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζε φια ηα ζεκεία ηξνθνδνζίαο ησλ κεραλεκάησλ (ρψξνο ειέγρνπ θαη εμψζηε).
27.Ρν ζχζηεκα ειεθηξναθνπζηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ κηθξή αίζνπζα θπξίσο ζα θαιχπηεη νκηιίεο,
δηαιέμεηο, ζρνιηθέο παξαζηάζεηο, κηθξά ζεαηξηθά ζρήκαηα, ζπλέδξηα, θ.ι.π.
28.Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα δχν απηνεληζρπφκελα ερεία ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο
ζθελήο επάλσ ζε δχν επηδαπέδηεο βάζεηο ερείσλ. Πηα ίδηα ζεκεία ζα ππάξρεη ηξνθνδνζία 230V θαη 2
θπηία ζπλδέζεσλ.
29.Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηεο θνξεηήο θνλζφιαο ήρνπ ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εμψζηε
φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ΔΖ 3. Πε θαηάιιειν ζεκείν ζα εγθαηαζηαζεί κεηαιιηθφ εξκάξην κε
θιεηδαξηά, φπνπ ζα θπιάζζνληαη νη απνιήμεηο ησλ θαισδίσλ MULTI 8 γηα ζχλδεζε κε ηελ θνξεηή
θνλζφια, ειεχζεξνπ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 m κε ηα αληίζηνηρα βχζκαηα ζπλδέζεσλ. Πην ίδην ζεκείν
ζα ππάξρεη ηξνθνδνζία 230V.
30.Γχν θπηία ζπλδέζεσλ (κε 6 ζπιεθέο+2 αξζεληθέο ππνδνρέο XLR) ζα εγθαηαζηαζνχλ δεμηά θαη
αξηζηεξά ηεο ζθελήο, ζπλδεδεκέλα κε πνιπθαιψδηα MULTI 8 δεπγψλ, ηα νπνία ζα θαηαιήγνπλ κε ηα
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αληίζηνηρα βχζκαηα (6+2 XLR) ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο θνξεηήο θνλζφιαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ
εμψζηε.

2.3 Πύζηεκα Αλαθνηλώζεσλ Θνηλνύ-Ξαξαζθελίσλ
Ρν ζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ ζα θαιχπηεη ηελ κεγάιε αίζνπζα ηνπ θηλεκαηνζεάηξνπ, ηελ κηθξή αίζνπζα,
ηνπο ρψξνπο θαιιηηερλψλ θαη ηνπο ρψξνπο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Θα έρεη δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή
επέθηαζε ζηνλ ρψξν εηζφδνπ, ζην Φνπαγηέ, ζην θπιηθείν, , ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ θ.ι.π.
Ρν ζχζηεκα απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ, λα κεηαδίδεη αλαθνηλψζεηο γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, φπσο ππξθαγηά,
παληθφο, αλαγγειίεο αλαδήηεζεο πξνζψπσλ, έλαξμεο ηεο παξάζηαζεο, γηα κνπζηθή ππφθξνπζε θαζψο θαη
λα κεηαδίδεη ήρν απφ ηελ ζθελή ηνπ ζεάηξνπ.
Ρν ζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ ζα απνηειείηαη (Πρέδην ΑΛ 1):
1. Γχν επηηξαπέδηνη ζηαζκνί αλαγγειίαο κε κηθξφθσλν, πξνεληζρπηή θαη θνλζφια επηινγήο δψλεο.
2. Τεθηαθή κνλάδα ειέγρνπ εηζφδσλ, εμφδσλ κε DSP θαη matrix.
3. Έλαο ηειηθφο εληζρπηήο 4x125W/100V.
4. Ρέζζεξεο κνλάδεο ειέγρνπ δψλεο κεγαθψλσλ.
5. Ρέζζεξεο θφξλεο 30W/100V
6. Γεθαηέζζεξα ερεία νξνθήο 6W/100V, 104dbA.
7. Γέθα ξπζκηζηέο 25W ξχζκηζεο έληαζεο ερείσλ κε ξειέ.
8. Κνλάδα αλαπαξαγσγήο CD.
9. Ξπξάληνρν θαιψδην ερείσλ 2x1.5mm
10. Θαιψδηα ξπζκηζηψλ έληαζεο ερείσλ 2x0.75mm
11. Θαιψδηα ζπλδέζεσλ ζηαζκψλ αλαγγειίαο θαη κνλάδσλ.
12. Ξξνεληζρπηήο κηθξνθψλσλ κε ηξνθνδνζία Phantom.
13. Γχν ππθλσηηθά κηθξφθσλα ηχπνπ θνληνχ ππξνβφινπ.
14. Κεηαιιηθφ εξκάξην RACK 19’’.
15. Ρξνθνδνηηθφ Universal

2.3.1 Ρερληθή Ξεξηγξαθή
1. Ρα κεγάθσλα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαηαλεκεκέλα ζε ηξείο ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηεο δψλεο (Πρ.ΑΛ
1, ΓΠ 2, ΓΠ 3 ).
2. Ν Γηεπζπληήο ζθελήο ζα δηαζέηεη ζηαζκφ αλαγγειίαο ζηελ θνλζφια ηνπ κε νζφλε touch screen κέζσ
ηνπ νπνίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγγειίαο ζηε δψλε θαιιηηερλψλ -ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ζηελ
δψλε ζεάηξνπ, ή κε ην θαηάιιειν πιήθηξν ζε φιεο ηηο δψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
3. Ν δεχηεξνο ζηαζκφο αλαγγειίαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν πξνβνιήο, γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ,
αλαδήηεζε πξνζψπσλ, αλαγγειία έλαξμεο ηεο παξάζηαζεο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γηεπζπληή Πθελήο, ή

61

αλαθνηλψζεσλ γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο παληθνχ. Θαη νη δχν ζηαζκνί ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
αλαγγειίαο ζηελ δψλε κεγάιεο αίζνπζαο, ζηελ δψλε κηθξήο αίζνπζαο, ζηελ δψλε θαιιηηερλψλ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ή κε ην θαηάιιειν πιήθηξν ζε φιεο ηηο δψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
4. Ζ ςεθηαθή κνλάδα ειέγρνπ εηζφδσλ εμφδσλ, νη ηειηθνί εληζρπηέο θαη ε κνλάδα αλαπαξαγσγήο CD
ζα εγθαηαζηαζoχλ ζην ρψξν πξνβνιήο. Κέζσ ηεο ςεθηαθήο κνλάδαο ειέγρνπ εηζφδσλ, εμφδσλ ζα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ αλαπαξαγσγέα δίζθσλ CD γηα ηε κνπζηθή ππφθξνπζε ζηα
δηαιείκκαηα.
5. Κέζσ ηνπ πξνεληζρπηνχ κηθξνθψλσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ θνλζφια δηεπζπληνχ ζθελήο ζα
γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ δχν κηθξνθψλσλ ηχπνπ θνληνχ ππξνβφινπ,

γηα ηελ αλακεηάδνζε ηεο

παξάζηαζεο ζηα θακαξίληα, θαη ζηνπο ρψξνπο ειέγρνπ. Όιεο νη δψλεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
αλακεηάδνζεο ηεο παξάζηαζεο, κέζσ ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα δηεπζπληνχ ζθελήο.
6. Γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ-παξαζθελίσλ, φια ηα
κεραλήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ θαηάιιειν UPS ηζρχνο 1 KVA απηνλνκίαο 20
min.

2.4 Θνλζόια θαη Ππζηήκαηα Γηεπζπληνύ Πθελήο
Ζ θνλζφια δηεπζπληνχ ζθελήο ζα απνηειείηαη απφ ηξία αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα (Πρέδην ΓΠ-1):

1. Πχζηεκα "Audio Show Relay" πξνγξάκκαηνο-εληνιψλ γηα αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο
ζηα θακαξίληα, ρψξνπο ειέγρνπ θαη ηερληθψλ (πξνεληζρπηήο, δχν κηθξφθσλα ηχπνπ θνληνχ
ππξνβφινπ θαη κία δψλε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ-παξαζθελίσλ).

2. Πχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο (intercom) ηνπ δηεπζπληνχ ζθελήο κε θακαξίληα, ρψξνπο ειέγρνπ, θ.ι.π.
(ηκήκα ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ θηηξίνπ κε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη 9 ηειεθσληθέο
ζπζθεπέο)

3. Κνλάδα θσηεηλψλ ζεκάησλ “Q-light” γηα ηελ εθηέιεζε ζησπειά, εληνιψλ ηνπ δηεπζπληνχ ζθελήο
,πξνο ηνπο ηερληθνχο(Πηαζκφο Q-light κε ρεηξηζηήξην 12 θαλαιηψλ, 11 δέθηεο θσηεηλψλ ζεκάησλ θαη
θαισδηψζεηο κε βχζκαηα ζπλδέζεσλ) (Πρέδην ΓΠ1, ΓΠ2, ΓΠ3).
Δπίζεο ζα ππάξρεη έλα ςεθηαθφ ξνιφη κε ρξνλφκεηξν, πξνβνιάθη, θαη ρψξνο ελαπφζεζεο ζεκεηψζεσλ ή
θνξεηνχ Ζ/.

2.4.1 Ρερληθή Ξεξηγξαθή
1. Πε επηιεγκέλν ζεκείν ζηα παξαζθήληα ζα εγθαηαζηαζεί ε θνλζφια νδεγνχ ζθελήο γηα ηνλ άκεζν
έιεγρν θαη ζπληνληζκφ ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (Πρ. ΓΠ2).
2. Ζ θνλζφια ζα είλαη θνξεηή θαη ζα ζπλδέεηαη κε εηδηθφ θπηίν ζπλδέζεσλ κέζσ θαισδίσλ πνιιαπιψλ
δεπγψλ ,νκναμνληθψλ θαη κηθξνθσληθψλ κε ηνπο θαηάιιεινπο αθξνδέθηεο (EDAC, XLR, RG ,θ.ι.π.)
3. Θα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο, ζα δηαζέηεη πξνβνιάθη κε ξπζκηδφκελν βξαρίνλα θαη ζα δηαζέηεη θελφ
ρψξν ζην κέζνλ (γηα ηελ ελαπφζεζε ζεκεηψζεσλ-νδεγηψλ ή θνξεηνχ Ζ/)
4. Όινη νη δηαθφπηεο ζα ιεηηνπξγνχλ αζφξπβα θαη ζα έρνπλ θσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο.
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5. Ρα ερεία monitor ζηνπο ρψξνπο ειέγρνπ ,ζηα θακαξίληα θαη ππφινηπνπο ρψξνπο ζα είλαη ηχπνπ
νξνθήο κε Κ/Π γξακκήο ζηα 100V.Ρα ερεία απηά ζα απνηεινχλ κία αλεμάξηεηε δψλε ηνπ ζπζηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ θνηλνχ-παξαζθελίσλ.
6. Ρν κηθξφθσλν ηνπ δηεπζπληνχ ζθελήο ζα έρεη πιεθηξνιφγην, επηινγήο δψλεο θαη ξπζκίζεσλ ζηάζκεο,
κελπκάησλ, ήρσλ πξνεηδνπνίεζεο, κνπζηθήο ππφθξνπζεο θ.ι.π.
7. Πηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηα δχν κηθξφθσλα ηχπνπ θνληνχ ππξνβφινπ ζα ηνπνζεηνχληαη είηε ζηηο
άθξεο ηνπ πξνζθήληνπ, είηε ζε βάζεηο ηχπνπ κεγάινπ γεξαλνχ θαη ζα ζπλδένληαη κε ηνλ πξνεληζρπηή
κηθξνθψλσλ ηνπ δηεπζπληνχ ζθελήο (Audio show relay) .
8. Ζ εγθαηάζηαζε ελδνεπηθνηλσλίαο ηνπ νδεγνχ ζθελήο ζα είλαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε άκεζε
πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.
9. Ζ ζπζθεπή ηνπ δηεπζπληνχ ζθελήο

ζα έρεη νζφλε, πιήθηξα ακέζνπ θιήζεσλ, θαη επηπιένλ

δπλαηφηεηα κφλν ερεηηθήο ή νπηηθήο ζήκαλζεο. Νη ππφινηπεο ζπζθεπέο ζα έρνπλ επηπιένλ
δπλαηφηεηα αλνηρηήο αθξφαζεο θαη νκηιίαο απφ ην ελζσκαησκέλν κεγάθσλν θαη κηθξφθσλν.
10.Ν ζηαζκφο Q-light ζα έρεη ρεηξηζηήξην 12 θαλαιηψλ κε θνπκπηά “attention” θαη “GO”
11.Νη δέθηεο θσηεηλψλ ζεκάησλ ζα έρνπλ δχν ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θφθθηλνπ ρξψκαηνο (attention) θαη
πξάζηλνπ ρξψκαηνο (GO), ρακειήο έληαζεο, ψζηε λα κελ ελνρινχλ ηελ παξάζηαζε, θνπκπί
απνδνρήο, θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα (ΓΠ2, ΓΠ3).

2.5 Ππζηήκαηα Ξξνβνιήο
Αλαιπηηθά ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα είλαη:
1. Κία θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή 35mm κε ηα παξειθφκελα.
2. Κνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο Dolby.
3. Νζφλε πξνβνιήο ειεθηξνθίλεηε
4. Κνλάδα βηληενπξνβνιέα (PROJECTOR)
5. Φνξεηφο Ζ/
2.5.1.Ρερληθή Ξεξηγξαθή
1. Πηελ θακπίλα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζα ππάξρεη πιήξεο εμνπιηζκφο γηα κία θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή
ησλ 35 mm κε ηελ θεθαιή αλάγλσζεο ήρνπ, ηνλ αλνξζσηή θαη φια ηα παξειθφκελα.
2. Ζ κνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο Dolby ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ θακπίλα θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζα
είλαη θαηάιιειε γηα φια ηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά νπηηθά Format ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ησλ
35 mm.
3. Ζ κνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο εληζρπηέο θαη ηα ερεία κέζσ ηεο Τεθηαθήο
κνλάδαο ζπλδέζεσλ θαη θαηάιιεινπ ρεηξηζηεξίνπ (control panel). Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε παξαζηάζεσλ ζα γίλεηαη απιά κε ηελ επηινγή ησλ απνζεθεπκέλσλ
ξπζκίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ πεξηζηξνθηθνχ επηινγέα ηνπ control panel.
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4. Πην άθξν ηεο ζθελήο ζα ππάξρεη θπηίν ηξνθνδνζίαο 230V γηα ηνλ βηληενπξνβνιέα ν νπνίνο ζα
ηνπνζεηείηαη ζε θνξεηή βάζε. Ζ πξνβνιή ζα γίλεηαη ζηελ νζφλε απφ θνληηλή ζρεηηθά απφζηαζε
(1,5~7,5m).
5. Ν βηληενπξνβνιέαο ζα ζπλδέεηαη κε βίληεν, κε DVD, κε Ζιεθηξνληθφ πνινγηζηή θιπ γηα ηελ θάιπςε
παξνπζηάζεσλ, ζεκηλαξίσλ, κηθξψλ πξνβνιψλ.
6. Ζ νζφλε ζα είλαη δηάηξεηε ιεπθή καη δηαζηάζεσλ 9x5m πεξίπνπ θαη ζα είλαη πεξηειηζζφκελε ζε
ζηαζεξφ κεηαιιηθφ θηβψηην ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη

ζεξβνκεραληζκνί αλνίγκαηνο ή

καδέκαηνο θαη ην ηχκπαλν ηάλπζεο. Ρν κεηαιιηθφ θηβψηην ζα ζηεξίδεηαη ζηελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή
κε θαηάιιεινπο βξαρίνλεο θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή. Θα ππάξρεη ρεηξηζηήξην
αλνίγκαηνο καδέκαηνο.

Γ. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β1: ΘΔΑΡΟΗΘΝΠ ΦΩΡΗΠΚΝΠ
1 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο εγθαηαζηάζεσλ ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ
1.1 Ππζθεπή ειέγρνπ θαη απμνκείσζεο εληάζεσο θσηηζηηθήο ηζρύνο ηύπνπ (Rack mount
Dimmer)

o

Ππζθεπή 24 θπθισκάησλ ησλ 3kW ή 12 θπθισκάησλ ησλ 5kW.

o

Γέθα(10) δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα dimming επηιεγφκελα απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.

o

Απφζβεζε 4000 βεκάησλ γηα νκαιή ζβέζε ησλ πξνβνιέσλ.

o

Δπηθνηλσλία θαη έιεγρνο κέζσ DMX 512/1990.

o

Ξξνζηαζία θπθισκάησλ αλαρψξεζεο κέζσ κνλνπνιηθψλ κηθξναπηνκάησλ.

o

Ξξναηξεηηθή δηαθνξηθή πξνζηαζία θπθισκάησλ (30mA).

o

Τχμε κε βεβηαζκέλε
ελεξγνπνίεζεο.

o

Ξξνζηαζία ζε ππεξζέξκαλζε.

o

Ρξηθαζηθή ηξνθνδνζία 400V(Γίθηπν ΡN-S). Δχξνο Φαζηθήο Ράζεο Ιεηηνπξγίαο 200-264V.

o

Κέγηζηε Ηζρχο θνξηίνπ 60kW ζε ζεξκνθξαζία 35ν C.

θπθινθνξία

κέζσ

αλεκηζηήξσλ

dc

ρακεινχ

ζνξχβνπ

απηφκαηεο
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o

Θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν κνλνθαζηθψλ πξνβνιέσλ ιακπηήξσλ αινγφλνπ, ιακπηήξσλ ρακειήο
ηάζεο ηξνθνδνηνχκελα απφ Κ/Π θαζψο θαη ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ κε θαηάιιειά κπάιαζη.

1.2 Κπάξα Αλάξηεζεο Ξξνβνιέσλ
o

Αλνμείδσηε κπάξα απφ ρπηφ αινπκίλην γηα αλάξηεζε πξνβνιέσλ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ.

o

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο κπάξαο ηνπιάρηζηνλ 48,3mm.

o

Ξάρνο κπάξαο ηνπιάρηζηνλ 10mm.

o

Κήθνο κπάξαο 2m.

o

Αληνρή ζεκεηαθνχ θνξηίνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 39kg.

o

Αληνρή θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 78kg.

1.3 Ξξνβνιέαο

o

Κεηαιιηθφ πεξίβιεκα απφ ρπηνζίδεξν κε πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε

o

ςειή αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία

o

Πηήξημε απφ δνθφ κέζσ άγθηζηξνπ ην νπνίν επηηξέπεη πεξηζηξνθή ηνπ θσηηζηηθνχ γχξσ απφ ηνλ
άμνλα ηνπ

o

Πχκθσλν κε ηα πξφηππα ΔΛ 60598 2-17.

o

Αζχκκεηξνο αλαθιαζηήξαο αλνδηνκέλνπ αινπκηλίνπ κε πιεπξηθνχο θαζξέθηεο γηα απμεκέλε
απφδνζε

o

Ρέζζεξηο ιακπηήξεο αινγφλνπ 1000W κε θάιπθα R7S

o

Ππλνιηθή ηζρχο 4000W

o

Θαιψδην κφλσζεο ζηιηθφλεο 2m γηα αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο

o

Σεηξνιαβή θαηάιιεια ζεξκνκνλσκέλε

o

Έλδεημε Βάξνπο ~25 kg

1.4 Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ
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o

Κεηαιιηθφ πεξίβιεκα απφ αινπκίλην.

o

ςειή αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία.

o

Πηήξημε απφ δνθφ κέζσ άγθηζηξνπ ην νπνίν επηηξέπεη πεξηζηξνθή ηνπ θσηηζηηθνχ γχξσ απφ ηνλ
άμνλα ηνπ.

o

Πθαηξηθφο αλαθιαζηήξαο αλνδηνκέλνπ αινπκηλίνπ.

o

Ιακπηήξεο αινγφλνπ 2000W κε θάιπθα GY16 κε LCL 70mm.

o

Θαιψδην κφλσζεο ζηιηθφλεο 2m γηα αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

o

Δλαξκνληζκέλνο κε φιεο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο.

o

Κεραληζκνί αζθαιείαο γηα αλεπηζχκεηε πξφζβαζε ζηνλ ιακπηήξα ρσξίο ηελ απνζχλδεζε ηνπ
θαισδίνπ ηζρχνο.

o

Οπζκηδφκελν εχξνο πεδίνπ θσηηζκνχ απφ 12ν έσο 61ν

o

Φαθφο ηχπνπ Fresnel Φ200mm

o

Φσηεηλή ξνή 52000lm

o

Έλδεημε Βάξνπο ~10 kg

1.5

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ

o

Κεηαιιηθφ πεξίβιεκα απφ αινπκίλην.

o

ςειή αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία.

o

Πηήξημε απφ δνθφ κέζσ άγθηζηξνπ ην νπνίν επηηξέπεη πεξηζηξνθή ηνπ θσηηζηηθνχ γχξσ απφ ηνλ
άμνλα ηνπ.

o

Πθαηξηθφο αλαθιαζηήξαο αλνδηνκέλνπ αινπκηλίνπ.

o

Ιακπηήξεο αινγφλνπ 1200W κε θάιπθα GX9,5 κε LCL 70mm.

o

Θαιψδην κφλσζεο ζηιηθφλεο 2m γηα αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

o

Δλαξκνληζκέλνο κε φιεο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο.

o

Κεραληζκνί αζθαιείαο γηα αλεπηζχκεηε πξφζβαζε ζηνλ ιακπηήξα ρσξίο ηελ απνζχλδεζε ηνπ
θαισδίνπ ηζρχνο.

o

Οπζκηδφκελν εχξνο πεδίνπ θσηηζκνχ απφ 13ν έσο 59ν

o

Φαθφο ηχπνπ Fresnel Φ150mm

o

Φσηεηλή ξνή 30000lm

o

Γηαζηάζεηο 340mm x 340mm x 420mm

o

Έλδεημε Βάξνπο ~ 10 kg

1.6

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ ηύπνπ «follow-up»
o

Κεηαιιηθφ πεξίβιεκα απφ αινπκίλην.

66

o

Ιακπηήξαο αινγνληδίσλ κεηάιισλ 1200W.

o

Πχζηεκα κεηαβιεηνχ focus.

o

Γσλίεο θιίζεο ηνπ θσηηζηηθνχ -55ν έσο +55ν απφ ην νξηδφληην επίπεδν.

o

Ρξίπνδαο ζηήξημεο απφ ζίδεξν κε ξπζκηδφκελν χςνο

1.7

Ξξνβνιέαο ηύπνπ PAR64 1000W/230V

Ν πξνβνιέαο ηχπνπ PAR64 λα θέξεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
o

Ρχπνο θσηηζηηθνχ κε ιάκπα ηζρχνο 1000watt.

o

πνδνρέαο θαη αζθάιεηα ζπγθξάηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίνπ ζηήξημεο δειαηηλψλ.

o

Ξεξηζηξεθφκελν κπξάηζν αλάξηεζεο-ζηήξημεο (yoke) θαη ζχζηεκα πέδεζεο κε ζθηγθηήξα.

o

Αιπζίδα αζθαιείαο

o

Ξξνβνιέαο εγθεθξηκέλνο θαηά CE.

1.8

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ 10ν-65ν Plano-Convex

o

Κεηαιιηθφ πεξίβιεκα απφ αινπκίλην.

o

ςειή αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία.

o

Πηήξημε απφ δνθφ κέζσ άγθηζηξνπ ην νπνίν επηηξέπεη πεξηζηξνθή ηνπ θσηηζηηθνχ γχξσ απφ ηνλ
άμνλα ηνπ.

o

Πθαηξηθφο αλαθιαζηήξαο αλνδηνκέλνπ αινπκηλίνπ.
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o

Ιακπηήξεο αινγφλνπ 1200W κε θάιπθα GX9,5 κε LCL 70mm.

o

Θαιψδην κφλσζεο ζηιηθφλεο 2m γηα αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

o

Δλαξκνληζκέλνο κε φιεο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο.

o

Κεραληζκνί αζθαιείαο γηα αλεπηζχκεηε πξφζβαζε ζηνλ ιακπηήξα ρσξίο ηελ απνζχλδεζε ηνπ
θαισδίνπ ηζρχνο.

o

Οπζκηδφκελν εχξνο πεδίνπ θσηηζκνχ απφ 10ν έσο 65ν

o

Φαθφο ηχπνπ Plano-Convex Φ150mm

o

Φσηεηλή ξνή 30000lm

o

Έλδεημε Βάξνπο 10kg

1.9

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ Fill Light

o

Φσηηζηηθφ ζεαηξηθνχ θσηηζκνχ γεληθήο ρξήζεο γηα εληαίν απαιφ θσηηζκφ

o

Κεηαιιηθφ πεξίβιεκα απφ αινπκίλην.

o

Ππκκεηξηθφο αλαθιαζηήξαο απφ αλνδηνκέλν αινπκίλην

o

Ιακπηήξαο αινγφλνπ ηζρχνο 1000W κε θάιπθα R7S

o

Ράζε Ιεηηνπξγίαο 230V

o

Θαιψδην κφλσζεο ζηιηθφλεο 2m γηα αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο

o

Σεηξνιαβή θαηάιιεια ζεξκνκνλσκέλε

1.10

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ Zoom 18o -38o

o

Πηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε θχιια ράιπβα θαη αινπκηλίνπ.

o

Πθαηξηθφο αλαθιαζηήξαο επαξγπξσκέλνπ γπαιηνχ

o

Οπζκηδφκελν εχξνο πεδίνπ θσηηζκνχ απφ 18ν έσο 38ν

o

Φαθφο ηχπνπ Plano-Convex

o

Δλαξκνληζκέλν κε ηνπο ειιεληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο
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o

Ιακπηήξαο αινγφλνπ 500W κε θάιπθα GY9,5 κε LCL=46.5mm

o

Φσηεηλή ξνή 11,000lm

o

Θαιψδην ηξνθνδνζίαο 1m

o

Ράζε ηξνθνδνζίαο 230V, 50Hz

1.11

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ 12o -30o

o

Πηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε θχιια ράιπβα θαη αινπκηλίνπ.

o

Πθαηξηθφο αλαθιαζηήξαο επαξγπξσκέλνπ γπαιηνχ

o

Οπζκηδφκελν εχξνο πεδίνπ θσηηζκνχ απφ 12ν έσο 30ν

o

Δλαξκνληζκέλν κε ηνπο ειιεληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο

o

Ιακπηήξαο αινγφλνπ 800W

o

Θαιψδην ηξνθνδνζίαο 1m

o

Ράζε ηξνθνδνζίαο 230V, 50Hz

1.12

Ξξνβνιέαο ζεαηξηθνύ θσηηζκνύ 22o -50o

o

Πηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε θχιια ράιπβα θαη αινπκηλίνπ.

o

Πθαηξηθφο αλαθιαζηήξαο επαξγπξσκέλνπ γπαιηνχ

o

Οπζκηδφκελν εχξνο πεδίνπ θσηηζκνχ απφ 12ν έσο 30ν

o

Δλαξκνληζκέλν κε ηνπο ειιεληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο

o

Ιακπηήξαο αινγφλνπ 800W
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o

Θαιψδην ηξνθνδνζίαο 1m

o

Ράζε ηξνθνδνζίαο 230V, 50Hz

1.13

Θπηία ξεπκαηνδνηώλ

Ρα θπηία ξεπκαηνδνηψλ – PLB Box ζα πεξηέρνπλ νκάδεο βηνκεραληθψλ ξεπκαηνδνηψλ ηχπνπ schuko, ζα
είλαη ζχκθσλα ζηελ θαηαζθεπή κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο θαη ζα δηαζέηνπλ φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν πεξί
ξεπκαηνδνηψλ. H νλνκαζηηθή ηνπο έληαζε θαζνξίδεηαη ζηα κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα θαη ζηα ζρέδηα
θαηφςεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.

1.14

Θνλζόια Φσηηζκνύ:

o

Κεράλεκα ειέγρνπ ζπζθεπψλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ DMX 512(1990) ή Network.

o

512 θαλάιηα ειέγρνπ

o

Φνξεηή κνλάδα

o

Κία έμνδνο SVGA

o

Γχν έμνδνη DMX

o

Κία είζνδνο ήρνπ

o

Νθηψ εμσηεξηθέο γξακκέο γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν

o

Κηα ζχξα Ethernet

o

Κία ζεηξηαθή ζχξα EIA/R5-232

o

Γχν ζχξεο USB

o

Γηαζέζηκεο ζχξεο γηα πνληίθη/πιεθηξνιφγην

o

Ράζε ηξνθνδνζίαο 230V, 50Hz

o

Κέγηζην ξεχκα 0,4A

o

Έλδεημε Βάξνπο ~10kg
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ΞΝΞΑΘΔΡΝ Β2: ΖΙΔΘΡΟΝΑΘΝΠΡΗΘΖ
2

Tερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Ζιεθηξαθνπζηηθώλ Ππζηεκάησλ

Πηνλ εμνπιηζκφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη νη εκπνξηθά θαη ηερληθά ηζνδχλακνη ηχπνη κε ηα
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Δπηηξέπνληαη απνθιίζεηο επη απηψλ αιιά λα αθνξνχλ κφλν ηα επνπζηψδε ραξαθηεξηαηηθά ησλ εηδψλ,
φκσο ε πνηφηεηα θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ λα είλαη ίδηα ή πςειφηεξεο πνηφηεηαο.
Ξξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απαξαίηεηα ε ζπκβαηόηεηα όισλ ησλ ζπζηεκάησλ.

2.1.1 Ζρείν δχν δξφκσλ 800 W (3 ηεκ.)
Δηδηθφ θαηεπζπληηθφ ερείν γηα θηλεκαηνγξάθν κε απφθξηζε ζπρλνηήησλ 40Hz ~ 19KHz (+/-3 dB).
Ρν ερείν ζα ιεηηνπξγεί ζαλ δχν δξφκσλ, κε ζπρλφηεηα δηαρσξηζκνχ 630 Ζz. Ρν ζχζηεκα ρακειψλ
ζπρλνηήησλ ζα απνηειείηαη απφ δχν κνλάδεο 15΄΄, ηζρχνο 800 W AES θαη ζχλζεηεο αληίζηαζεο 4 Υ. Ζ
κνλάδα κεζαίσλ-πςειψλ ζπρλνηήησλ ζα απνηειείηαη απφ θφξλα ζηαζεξήο θαηεπζπληηθφηεηαο 3΄΄,
ηζρχνο 85 W AES θαη ζχλζεηεο αληίζηαζεο 8 Υ. Ζ δηαζπνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη 90

o

x 50

o

θαη

επαηζζεζία 104 dB/1W/1m. Ζ κεγίζηε ζηάζκε SPL ζε απφζηαζε 1m ζα είλαη 130db θαη ε ζηάζκε peak
SPL 136db.
Ρν ερείν ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε ζχζηεκα αλάξηεζεο ή 4
ηξνρνχο θχιηζεο.
2.1.2 Ζρείν ρακειψλ ζπρλνηήησλ 800 W (2 ηεκ.)
Δηδηθφ ερείν sub-woofer γηα θηλεκαηνγξάθν γηα δηαπγή θαη ηζρπξή απφδνζε ρακειψλ ζπρλνηήησλ,
απαξαίηεην ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ερεία γηα ηελ πηζηή απφδνζε κνπζηθήο θαη αθνπζηηθψλ εθέ
(βξνληέο, θξφηνη θιπ).
Θα έρεη απφθξηζε ζπρλνηήησλ 22 - 150 Hz (-10 dB) κέγηζηεο ζηάζκεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 126dB,
ζχλζεηεο αληίζηαζεο 8 Υ θαη ηζρχνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 800 W AES θαη θνξπθήο 3200 W.
Θα έρεη έλα κεγάθσλν 18¨ θαη ε επαηζζεζία ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 97 dB/1W/1m.
Ρν ερείν ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε 4 ηξνρνχο θχιηζεο.
2.1.3 Ζρείν surround δχν δξφκσλ 150 W (12ηεκ.)
Δηδηθφ ερείν γηα ηα θαλάιηα surround θηλεκαηνγξάθνπ, κε απφθξηζε 65 - 18.000 Hz (+/-3dB), ζχλζεηεο
αληίζηαζεο 8Υ θαη ηζρχνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 150 W AES θαη θνξπθήο 600 W. Θα έρεη δχν κεγάθσλα,
έλα 8¨ θαη έλα 1¨ κε δηαζπνξά 100
91 dB/1W/1m. Θα ππάξρνπλ

o

x 90o. H ζπρλφηεηα απνθνπήο ζα είλαη 3 kΖz θαη ε επαηζζεζία ηνπ

ππνδνρέο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ερείνπ θαη εηδηθά κπξάηζα ζηήξημεο. Ζ

εκπξφζζηα επηθάλεηα ζα έρεη θιίζε 20º
Ρν ερείν ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε ηα εηδηθά κπξάηζα
ζηήξημεο.
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2.1.4 Θνλζφια κίμεο ήρνπ 24+8/8/2
Ζ δνκή ηεο θνλζφιαο ζα είλαη κε 24 κνλνθσληθά θαλάιηα εηζφδνπ, 8 ζηεξενθσληθά θαλάιηα εηζφδνπ, 8
θαλάιηα νκάδαο (MONO SUB GROUPS) κε απεπζείαο έμνδν, 1 θχξηα stereo έμνδν θαη 1 mono έμνδν. Θα
δηαζέηεη 8 βνεζεηηθέο εμφδνπο (AUXILIARY) θαη εμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ θαηάιιειν γηα απεπζείαο
ζχλδεζε κε back-up ηξνθνδνηηθφ.
Θάζε κνλνθσληθφ θαλάιη εηζφδνπ ζα δηαζέηεη είζνδν ρακειήο αληίζηαζεο electronically balanced κε
ππνδνρή XLR, θαζψο επίζεο θαη είζνδν πςειήο αληίζηαζεο κε ππνδνρή 1/4¨ TRS 3 πφισλ balanced. Θα
ππάξρνπλ δηαθφπηεο θίιηξνπ απνθνπήο ρακειψλ ζπρλνηήησλ εηζφδνπ θαη ξπζκηζηηθφ επαηζζεζίαο
εηζφδνπ. Θα δηαζέηεη δηαθφπηε + 48 V (PHANTOM) γηα ππθλσηηθά κηθξφθσλα. Θα δηαζέηεη ηζνζηαζκηζηή
4 πεξηνρψλ κε ελίζρπζε/απνθνπή +/-15 db θαη κεηαβιεηήο ζπρλφηεηαο επεξεαζκνχ θαη ζηηο ηέζζεξεο
πεξηνρέο α) 20 - 200 Ζz η β) 100 - 2000 Hz. γ) 400 - 8000 Hz δ) 2 - 20 kHz
Θάζε ζηεξενθσληθφ θαλάιη ζα έρεη

δχν ξπζκηζηηθά επαηζζεζίαο εηζφδνπ (MIC θαη LINE). Θα δηαζέηεη

ηζνζηαζκηζηή 3 ζπρλνηηθψλ πεξηνρψλ φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη δηαθφπηε θίιηξνπ απνθνπήο
ρακειψλ ζπρλνηήησλ.
Νη 8 βνεζεηηθέο έμνδνη (Auxiliary) ζα δηαζέηνπλ πνηελζηφκεηξν γηα ξχζκηζε ζηάζκεο.
Θα ππάξρνπλ ζπξφκελν πνηελζηφκεηξν 100 mm, ελδεηθηηθφ φξγαλν ηχπνπ BARGRAPH κε έλδεημε
θνξπθήο, δηαθφπηεο SOLO , MUTE, PAN , επηινγήο εμφδσλ MASTER θαη SUBGROUPS.
Νκνίσο ζα ππάξρνπλ 8 βνεζεηηθέο έμνδνη (auxiliary). Ρέινο ζα ππάξρνπλ: ζπξφκελν πνηελζηφκεηξν 100
mm, ελδεηθηηθφ φξγαλν ηχπνπ BARGRAPH κε έλδεημε θνξπθήο θαη δηαθφπηεο SOLO , MUTE, BAL ,
επηινγήο εμφδσλ MASTER θαη SUBGROUPS.
Θάζε κνλάδα SUBGROUP ζα έρεη 1 ζπξφκελν πνληεζηφκεηξν ησλ 100 mm, δηαθφπηε γηα ηελ έμνδν
MASTER, δηαθφπηεο SOLO , PAN θαη έμνδν groupout.
Ζ θχξηα STEREO έμνδνο ζα έρεη 2 ζπξφκελα πνηελζηφκεηξα ησλ 100 mm θαη ε MONO έμνδνο 1 ζπξφκελν
πνηελζηφκεηξν. Θα ππάξρνπλ

πεξηζηξνθηθά θνκβία γηα ηα auxiliary out κε δηαθφπηεο MUTE, SOLO.

Δπίζεο ζα ππάξρεη ππνδνρή κηθξνθψλνπ ελδνεπηθνηλσλίαο κε ξπζκηζηηθά θαη γελλήηξηα.
Ζ θνλζφια ζα θέξεη 14 φξγαλα BARGRARH πνιιψλ βαζκίδσλ κε έλδεημε θνξπθήο θαη ζα δηαζέηεη matrix
12x4.
Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ απφ θάζε είζνδν MIC to MIX ζα είλαη 20 Hz - 20 kHz(+0/-1 dB).
Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε ζηελ είζνδν MIC ζα είλαη 1,5 ΘΥ. Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε ζηελ είζνδν LINE ζα είλαη
10 ΘΥ. Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε ζε φιεο ηηο εμφδνπο ζα είλαη 50 Υ (φιεο νη αλσηέξσ ηηκέο γηα ζχλδεζε
balanced).
Ζ θνλζφια ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία καδί κε ηελ επηδαπέδηα
βάζε ηεο θαη ην κηθξφθσλν ελδνεπηθνηλσλίαο.
2.1.5 Δληζρπηήο 2x800 W/ 4Υ (5 ηεκ.)
Ρειηθφο εληζρπηήο stereo κε απφθξηζε 20 - 20.000 Hz (+0/-.1 dB) θαη ζπλνιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε
κηθξφηεξε ή ίζε απφ 0,1%, θαηάιιεινο γηα φια ηα θνξηία 16, 8, 4, 2 Υ θαη κε ηζρχ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
2x800W ζηα 4Υ, 2 x 475 W ζηα 8 Υ ή 1 x 1600 W ζηα 8 Υ θαη ιφγν ζήκαηνο πξνο ζφξπβν 100 dB (Aweighted).
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Θα έρεη θχθισκα πξνζηαζίαο ησλ ηξαλδίζηνξ εμφδνπ κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζηελ πξφζνςε
ηεο ζπζθεπήο θαη αλεκηζηήξεο ςχμεο κε ξπζκηζηή ζξνθψλ. Θα έρεη φξγαλν BARGRARH κε έλδεημε
θνξπθήο θαη πνληεζηφκεηξα ειέγρνπ ζηάζκεο εμφδνπ γηα θάζε θαλάιη. Θα έρεη δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο θαη
δηαθφπηε κεηαγσγηθφ γηα ιεηηνπξγία STEREO, BRIDGED. Νη είζνδνη ηνπ εληζρπηή ζα είλαη Balanced θαη
ζα πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή κε crossovers, EQ filters, delay, output limiters. Θα ζπλδέεηαη κε Ζ/ κέζσ
USB γηα ην setup ηεο κνλάδαο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.6 Δληζρπηήο 2x1200 W/ 4Υ
Ρειηθφο εληζρπηήο stereo κε απφθξηζε 20 - 20.000 Hz (+0/-.1 dB) θαη ζπλνιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε
κηθξφηεξε ή ίζε απφ 0,1%, θαηάιιεινο γηα φια ηα θνξηία 16, 8, 4, 2 Υ θαη κε ηζρχ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
2x1200W ζηα 4Υ, 2 x 650 W ζηα 8 Υ ή 1 x 2400 W ζηα 8 Υ θαη ιφγν ζήκαηνο πξνο ζφξπβν 100 dB (Aweighted).
Θα έρεη θχθισκα πξνζηαζίαο ησλ ηξαλδίζηνξ εμφδνπ κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζηελ πξφζνςε
ηεο ζπζθεπήο θαη αλεκηζηήξεο ςχμεο κε ξπζκηζηή ζηξνθψλ. Θα έρεη φξγαλν BARGRARH κε έλδεημε
θνξπθήο θαη πνληεζηφκεηξα ειέγρνπ ζηάζκεο εμφδνπ γηα θάζε θαλάιη. Θα έρεη δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο θαη
δηαθφπηε κεηαγσγηθφ γηα ιεηηνπξγία STEREO, BRIDGED. Νη είζνδνη ηνπ εληζρπηή ζα είλαη Balanced θαη
ζα πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή κε crossovers, EQ filters, delay, output limiters. Θα ζπλδέεηαη κε Ζ/ κέζσ
USB γηα ην setup ηεο κνλάδαο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.7 Κνλάδα αθξφαζεο θαη ειέγρνπ ερείσλ (1 ηεκ.)
Ζ ςεθηαθή κνλάδα αθξφαζεο θαη ειέγρνπ ερείσλ, ζα είλαη νθηψ εηζφδσλ θαη νθηψ εμφδσλ. Νη είζνδνη θαη
νη έμνδνη ζα είλαη electronically balanced. Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη κεγάθσλν αθξφαζεο. Πηελ πξφζνςε ηεο
κνλάδνο ζα ππάξρνπλ νη δηαθφπηεο επηινγήο εηζφδσλ ηνπ επεμεξγαζηή DOLBY surround ή ησλ
εληζρπηψλ, πεξηζηξνθηθφ θνκβίν ξχζκηζεο, θαη φξγαλν ζηάζκεο BARGRAPH κε LED.
Ζ κνλάδα ζα ζπκβαηή κε ηα ερεία.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε, ζπλδεδεκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.8 Τεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ 14/8 DSP (1 ηεκ.)
Ζ ςεθηαθή κνλάδα ζπλδέζεσλ, ζα είλαη δεθαηεζάξσλ εηζφδσλ θαη νθηψ εμφδσλ κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο ζε 24 ζπλνιηθά in/out. Νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ζα είλαη επηιεγφκελνη mic/line θαη
electronically balanced. Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη 6 κνλάδεο DSP θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηάιιειν
ινγηζκηθφ γηα επηινγή θαη ξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ: Mixers, Equalizers, Crossovers, Dynamics, Routers,
Delays, Controls, Meters, Generators, Diagnostics. Ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη κέζσ PC,
ελψ γηα ηελ ιεηηνπξγία ζα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηξνθηθφο επηινγέαο νθηψ ζέζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο
ξπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο.
Ζ κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 7 θάξηεο εηζφδσλ IP-2, 4 θάξηεο εμφδσλ OP-2e θαη πεξηζηξνθηθφ
επηινγέα Select 8.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε, ζπλδεδεκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
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2.1.9 Ζρείν απηνεληζρπφκελν δχν δξφκσλ(2 ηεκ.)
Δηδηθφ θνξεηφ ερείν δχν δξφκσλ απηνεληζρπφκελν κε απφθξηζε ζπρλνηήησλ 42Hz - 18 KHz (+/-3dB) θαη
ελζσκαησκέλν mixer ηξηψλ θαλαιηψλ.
Ζ πεξηνρή κεζζαίσλ-ρακειψλ ζπρλνηήησλ ζα απνηειείηαη απφ κεηαηξνπέα 15΄΄, ε πεξηνρή κεζζαίσλπςειψλ ζπρλνηήησλ ζα απνηειείηαη απφ κεηαηξνπέα 1΄΄, κε θφξλα θαηεπζπληηθφηεηαο θαη δηαζπνξά
100

o

x 60

o

. Ζ κεγίζηε ζηάζκε SPL ζε απφζηαζε 1m ζα είλαη 129db

Ρν ερείν ζα έρεη ελεξγφ crossover δχν πεξηνρψλ κε ζπρλφηεηα δηαρσξηζκνχ 2200 Ζz θαη δχν ηειηθνχο
εληζρπηέο ηζρχνο 350W θαη 100W αληίζηνηρα. Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε εηζφδνπ ζα είλαη 64 ΘΥ, ελψ ζα
ππάξρεη θαη είζνδνο MIC κε ξπζκηζηηθφ ζηάζκεο. Θα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά θπθιψκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ εληζρπηή θαη ησλ ερείσλ θαζψο θαη ζχζηεκα ςχμεο. Ζ κνξθή ηνπ ερείνπ ζα είλαη
ηξαπεδνεηδήο ,ε θακπίλα ηνπ ζα είλαη απφ άζξαπζην πιαζηηθφ, ζα έρεη εηδηθά ζεκεία αλάξηεζεο θαζψο
θαη ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο .
Ρν ερείν ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν, ζπλδεδεκέλν θαη ξπζκηζκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.10 Βάζεηο ερείσλ επηδαπέδηεο (2 ηεκ.)
Δπηδαπέδηα βάζε ερείνπ κε ηξία πφδηα θαη ξχζκηζε χςνπο απφ ~150cm έσο ~250cm. Ζ βάζε ζα είλαη
κεηαιιηθή επηρξσκησκέλε κε βάξνο ~10kg θαη ζα είλαη θαηάιιειε γηα κέγηζην θνξηίν 40kg.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.11 Φνξεηή θνλζφια κίμεο ήρνπ 8+4/4/2
Ζ κνξθή ηεο θνλζφιαο ζα είλαη κε 8 κνλνθσληθά θαλάιηα εηζφδνπ, 4 ζηεξενθσληθά θαλάιηα εηζφδνπ, 4
θαλάιηα νκάδαο (MONO SUB GROUPS) κε απεπζείαο έμνδν, θαη 1 θχξηα ζηεξενθσληθή έμνδν. Θα δηαζέηεη
6 βνεζεηηθέο εμφδνπο (2 effects sends, 2 monitor sends, 2 AUX) θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ.
Θάζε κνλνθσληθφ θαλάιη εηζφδνπ ζα δηαζέηεη είζνδν mic ρακειήο αληίζηαζεο electronically balanced κε
ππνδνρή XLR, θαζψο επίζεο θαη είζνδν line πςειήο αληίζηαζεο κε ππνδνρή 1/4¨ TRS 3 πφισλ balanced.
Θα δηαζέηεη δηαθφπηε + 48 V (PHANTOM) γηα ππθλσηηθά κηθξφθσλα, ξπζκηζηηθφ επαηζζεζίαο εηζφδνπ,
θαη δηαθφπηε θίιηξνπ απνθνπήο ρακειψλ ζπρλνηήησλ κε ζπρλφηεηα απνθνπήο ζηα 80 Hz. Θα δηαζέηεη
ηζνζηαζκηζηή 4 πεξηνρψλ κε ελίζρπζε/απνθνπή +/-15 db ζηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ 12 KΖz θαη 80 Hz
θαη κεηαβιεηήο ζπρλφηεηαο επεξεαζκνχ ζηηο δχν κεζαίεο ζπρλφηεηεο α) 400 - 8.000 Ζz θαη β) 100 2000 Hz.
Θάζε ζηεξενθσληθφ θαλάιη ζα έρεη

δχν ξπζκηζηηθά επαηζζεζίαο εηζφδνπ (MIC θαη LINE). Θα δηαζέηεη

ηζνζηαζκηζηή 3 ζπρλνηηθψλ πεξηνρψλ φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη δηαθφπηε θίιηξνπ απνθνπήο
ρακειψλ ζπρλνηήησλ.
Ρέινο γηα θάζε είζνδν ζα ππάξρνπλ: ζπξφκελν πνηελζηφκεηξν 60 mm, δηαθφπηεο MUTE θαη SOLO κε
ελδεηθηηθά LED, θνκβίν PANPOT θαη πιήθηξν επηινγήο θχξηαο εμφδνπ θαη SUBGROUPS.
Ζ κνλάδα εμφδνπ ζα έρεη 1 ζπξφκελν πνηελζηφκεηξν ησλ 60 mm, πεξηζηξνθηθά θνκβία γηα ηα auxiliary,
θαη 4 LED BARMETER.
Ζ θνλζφια ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε θαηάιιειε ζήθε
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο (flight case).
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2.1.12 Κνλάδα εγγξαθήο, αλαπαξαγσγήο MiniDisc
Ζ κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή MiniDisc
Νη αλαινγηθνί είζνδνη θαη έμνδνη ζα είλαη balanced κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR θαη unballanced κε
ππνδνρέο γηα βχζκαηα RCA. Θα ππάξρνπλ θαη ςεθηαθέο είζνδνη/έμνδνη SPDIF.
Πηελ πξφζνςε ηεο κνλάδνο ζα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ρεηξηζηήξηα γηα εγγξαθή, αλαπαξαγσγή,
ππνδνρή εηζαγσγήο MiniDisc θαη ε νζφλε κε κεηξεηή ρξφλνπ θαη ελδεηθηηθφ φξγαλν BAR GRAPH. Θα είλαη
θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε RACK 19΄΄.Θα έρεη δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο Pitch control +/-12% θαη
εγγξαθήο κε 4 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο SP, MONO, LP2, LP4.
Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 20 - 20.000 Ζz (+/-0,5db), ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν 94 dB θαη ε
ζπλνιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε κηθξφηεξε ή ίζε 0,013%. Ζ Nominal ζηάζκε εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα
είλαη +4dBu (balanced).
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.13 Κνλάδα εγγξαθήο ζε θάξηεο κλήκεο.
Ζ ςεθηαθή κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα εγγξαθή ήρνπ ζε αξρεία WAV(BWF) θαη ζα δηαζέηεη δχν
ππνδνρέο

γηα

θάξηεο

κλήκεο

SD

θαη

ζχξα

USB2.

H

ζπρλφηεηεο

δεηγκαηνιεςίαο

ζα

είλαη

44,1/48/88,2/96kHz ζηα 16/24bit.
Νη αλαινγηθνί είζνδνη θαη έμνδνη ζα είλαη balanced κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR θαη unballanced κε
ππνδνρέο γηα βχζκαηα RCA. Θα ππάξρνπλ θαη ςεθηαθέο είζνδνη/έμνδνη SPDIF θαη.AES/EBU κε ππνδνρέο
γηα βχζκαηα XLR
Πηελ πξφζνςε ηεο κνλάδνο ζα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ρεηξηζηήξηα γηα εγγξαθή, αλαπαξαγσγή, θαη
ε νζφλε κε ελδεηθηηθφ φξγαλν BAR GRAPH. Θα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε RACK 19΄΄.Θα έρεη
δπλαηφηεηεο εγγξαθήο STEREO ή MONO, θαη ζα δηαζέηεη timer player θαη 99 cue points.
Ζ Nominal ζηάζκε εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα είλαη +4dBu (balanced).
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.14 Τεθηαθή κνλάδα πνιπεθέ
Ν δηπιφο επεμεξγαζηήο ηεο κνλάδνο ζα δηαζέηεη 99 έηνηκα πξνγξάκκαηα ελψ ζα ππάξρνπλ 99 ειεχζεξεο
ζέζεηο γηα απνζήθεπζε λέσλ κε ξπζκηδφκελεο παξακέηξνπο έθαζην. Νη stereo είζνδνη - έμνδνη ζα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο balanced κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR θαη TRS. Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα
είλαη 20 - 20.000 Hz (+/- 1 dB) θαη ε ζπλνιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε κηθξφηεξε ή ίζε 0,05%. Θα
ππάξρνπλ νζφλε LCD θαη θνπκπηά γηα ην πξνγξακκαηηζκφ θαη ξχζκηζε 3 παξακέηξσλ ειέγρνπ αλά
θαλάιη. Θα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαξαίηεην software γηα ζχλδεζε ηεο κνλάδνο κε PC/MAC
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.15 Γπλακηθά κηθξφθσλα θαξδηνεηδή(2 ηεκ.)
Ρα δπλακηθά κηθξφθσλα ζα είλαη θηλνχκελνπ πελίνπ, κε θαξδηνεηδέο πνιηθφ δηάγξακκα θαη ππνδνρή γηα
βχζκαηα XLR. Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 60 - 20.000 Hz θαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε εμφδνπ 600 Υ.
ε επαηζζεζία ζα είλαη 1,8 mV/Pa(-75dBV). Θα έρνπλ εζσηεξηθή αληηθξαδαζκηθή ζηήξημε ηεο θάςαο
κηθξνθψλνπ.
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Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.16 Γπλακηθά κηθξφθσλα ππεξθαξδηνεηδή(2 ηεκ.)
Ρα δπλακηθά κηθξφθσλα ζα είλαη θηλνχκελνπ πελίνπ, κε ππεξθαξδηνεηδέο πνιηθφ δηάγξακκα θαη ππνδνρή
γηα βχζκαηα XLR. Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 70 - 20.000 Hz θαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε εμφδνπ 600
Υ. ε επαηζζεζία ζα είλαη 2,6 mV/Pa(-52dBV). Θα έρνπλ εζσηεξηθή αληηθξαδαζκηθή ζηήξημε ηεο θάςαο
κηθξνθψλνπ.
Ζ πιεπξηθή εμαζζέληζε ζε απφθιηζε 130ν θαη ζηε ζπρλφηεηα 1ΘΖz ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 20 db.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.17 Ξπθλσηηθά κηθξφθσλα ππεξθαξδηνεηδή(2 ηεκ.)
Ξπθλσηηθά κηθξφθσλα κε ππεξθαξδηνεηδέο πνιηθφ δηάγξακκα. Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 20 20.000 Hz θαη ε

ζχλζεηε αληίζηαζε εμφδνπ 200 Υ. Ζ επαηζζεζία ζα είλαη 6 mV/Pa (-44,4 dBV). Θα

έρνπλ εζσηεξηθή αληηθξαδαζκηθή ζηήξημε ηεο θάςαο κηθξνθψλνπ.
Ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν ζα είλαη 74db θαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο Phantom 9 - 52 V. Θα έρνπλ
θίιηξν απνθνπήο ρακειψλ ζπρλνηήησλ 12db/oct ζηα 100Hz θαη 6db/oct ζηα 150Hz
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.18 Αζχξκαηα κηθξφθσλα ρεηξφο UHF(2 ηεκ.)
H δηακφξθσζε ζα είλαη FM κε επηιεγφκελεο θέξνπζεο ζπρλφηεηεο ζην θάζκα απφ 650 έσο 863 ΚΖz.
Ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν δέθηε ζα είλαη θαιχηεξνο απφ 120 dB, ε ζπλνιηθή αξκνληθή
παξακφξθσζε 0,3% θαη ε απφθξηζε ζπρλνηήησλ 35 - 20.000Hz.
Ν δέθηεο ζα θέξεη δηπιή θεξαία True diversity, θνκβία ξχζκηζεο ζηάζκεο θαη Squelch, ελδεηθηηθά LED
ιεηηνπξγίαο θαη ε έμνδνο ηνπ ζα είλαη balanced κε ππνδνρή XLR.
Ν πνκπφο ζα θέξεη δπλακηθή θάςα κε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ζε ππθλσηηθή, εζσηεξηθή θεξαία θαη 2
αιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑ. Ρν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη κέγηζηε εκβέιεηα 60 m.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.19 Αθνπζηηθά (2 ηεκ.)
Ρα αθνπζηηθά monitor ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε απφθξηζε ζπρλνηήησλ 16 - 28.000 Ζz θαη ζχλζεηε
αληίζηαζε 55 Υ. Ζ επαηζζεζία ζα είλαη 91db/mW θαη ζα ππάξρεη απνζπψκελν θαιψδην ζχλδεζεο 3m κε
βχζκα 1/4’’.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.20 Ζρεία monitor (2 ηεκ.)
Ζρείν monitor κηθξνχ φγθνπ κε απφθξηζε ζπρλνηήησλ 80Hz - 13KHz. Θα έρεη έλα κεγάθσλν 4 1/2΄΄
πιήξνπο απφθξηζεο θαη ε επαηζζεζία ηνπ ζα είλαη 84dB/1W/1m.Ρν ερείν ζα είλαη καγλεηηθά
ζσξαθηζκέλν.
Θα θέξεη εληζρπηή ηζρχνο 14WRMS κε πιήθηξν ON θαη ξπζκηζηηθφ έληαζεο.
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Ζ είζνδνο ηνπ εληζρπηή ζα είλαη Balanced κε βάζε γηα βχζκαηα XLR θαη παξάιιεια phone jacks 1/4¨ θαη
ε ζχλζεηε αληίζηαζε εηζφδνπ ζα είλαη 20 kΥ.
Ρν ερείν ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.21 Βάζεηο κηθξνθψλσλ επηδαπέδηεο ηχπνπ ςεινχ γεξαλνχ κε ξχζκηζε θιίζεο – χςνπο( 6 ηεκ.)
Δπηδαπέδηα βάζε κηθξνθψλνπ κε ηξία πφδηα θαη ξχζκηζε χςνπο απφ 64cm έσο 179cm. Ζ βάζε ζα είλαη
κεηαιιηθή επηρξσκησκέλε κε βάξνο 3,8kg θαη ζα θέξεη νξηδφληην βξαρίνλα κε κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.22 Βάζεηο κηθξνθψλσλ επηηξαπέδηεο κε ξχζκηζε χςνπο (6 ηεκ.)
Δπηηξαπέδηα βάζε κηθξνθψλνπ κε ηειεζθνπηθφ κπξάηζν θαη ξχζκηζε χςνπο απφ 28cm έσο 44cm. Ζ βάζε
ζα είλαη κεηαιιηθή επηληθεισκέλε κε βάξνο 2,8kg.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.23 Δξκάξην RACK 19΄΄ 22 U (2 ηεκ.)
Ρππνπνηεκέλν RACK 19΄΄κε 22 ζέζεηο U γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ (εληζρπηψλ, θιπ)
κε θαηάιιεια αλνίγκαηα αεξηζκνχ θαη ηξνρνχο κεηαθίλεζεο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.24 Φνξεηφ εξκάξην RACK 19΄΄ 15 U
Ρππνπνηεκέλν RACK 19΄΄ απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ κε 15 ζέζεηο U γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ
θνξεηψλ κεραλεκάησλ (MiniDisc, θιπ) κε θαηάιιεια αλνίγκαηα αεξηζκνχ, ρεξνχιηα θαη ηξνρνχο
κεηαθίλεζεο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.1.25 Θαιψδηα κηθξνθσληθά
Δηδηθφ θαιψδην κηθξνθψλνπ εχθακπην θαη αλζεθηηθφ ζε θαηαπνλήζεηο. Νη δχν ζπζηξηκκέλνη αγσγνί ζα
έρνπλ δηαηνκή 24 Gage (0,22mm² θαη ζα απνηεινχληαη απφ 27 θιψλνπο ραιθνχ δηακέηξνπ 38 Gage.
ν καλδχαο ηεο γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ράιθηλν πιέγκα ελψ ν εμσηεξηθφο καλδχαο απφ εχθακπην
PVC.
Πηα άθξα θάζε θαισδίνπ ζα ζπγθνιεζνχλ ηα απαξαίηεηα βχζκαηα XLR ή TRS γηα ζχλδεζε κε κηθξφθσλν
θαη θπηίν ζπλδέζεσλ ή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ.
Ρν θαιψδην ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BELDEN 1813Α θαη ηα βχζκαηα ηχπνπ NEUTRIC.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα θαη ηα θπηία).
2.1.26 Θαιψδηα γξακκψλ LINE
Δηδηθφ θαιψδην γξακκήο εχθακπην θαη αλζεθηηθφ ζε θαηαπνλήζεηο. Νη δχν ζπζηξηκκέλνη αγσγνί ζα έρνπλ
δηαηνκή 22 Gage (0,34mm²) .
ν καλδχαο ηεο γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ράιθηλν πιέγκα ελψ ν εμσηεξηθφο καλδχαο απφ εχθακπην
PVC.
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Πηα άθξα θάζε θαισδίνπ ζα ζπγθνιεζνχλ ηα απαξαίηεηα βχζκαηα XLR ή TRS γηα ζχλδεζε κε θπηίν
ζπλδέζεσλ ή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ.
Ρν θαιψδην ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BELDEN 8451 θαη ηα βχζκαηα ηχπνπ NEUTRIC.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα θαη ηα θπηία).
2.1.27 Ξνιπθαιψδην κηθξνθψλσλ 16 δεπγψλ, κε βχζκαηα
Ρν θαιψδην ζα είλαη εηδηθφ γηα γξακκέο balanced. θάζε αξηζκεκέλν δεχγνο ζα θέξεη ηδηαίηεξε γείσζε κε
πνιχθισλν αγσγφ ραιθνχ θαη δχν καλδχεο. Έλα καλδχα δηπιήο ζσξάθηζεο French Braid θαη έλα καλδχα
απφ PVC κε ηνλ αξηζκφ ηνπ δεχγνπο. Oη δχν ζπζηξεκκέλνη αγσγνί ζα έρνπλ δηαηνκή 24 Gage
(0,22mm²) θαη ζα απνηεινχληαη απφ 7 θιψλνπο ραιθνχ δηακέηξνπ 32 Gage. Ν εμσηεξηθφο καλδχαο ζα
είλαη απφ εχθακπην θαη αλζεθηηθφ PVC. Πηε κία άθξε ηνπ θαισδίνπ(ζχλδεζε θνλζφιαο) ζα
ζπγθνιιεζνχλ 12 αξζεληθά βχζκαηα XLR, θαη 4 ζειπθά βχζκαηα XLR 3 πφισλ ελψ ε άιιε άθξε ζα
θαηαιήγεη ζε θπηίν ζπλδέζεσλ κηθξνθψλσλ κε ζηεξεσκέλεο 12 ζειπθέο ππνδνρέο XLR θαη 4 αξζεληθέο
ππνδνρέο XLR 3 πφισλ ηχπνπ βάζεο.
Ρν θαιψδην ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BELDEN 1850F θαη ηα βχζκαηα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUTRIC.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
2.1.28 Ξνιπθαιψδην κηθξνθψλσλ 8 δεπγψλ, κε βχζκαηα
Ρν θαιψδην ζα είλαη εηδηθφ γηα γξακκέο balanced. θάζε αξηζκεκέλν δεχγνο ζα θέξεη ηδηαίηεξε γείσζε κε
πνιχθισλν αγσγφ ραιθνχ θαη δχν καλδχεο. Έλα καλδχα δηπιήο ζσξάθηζεο French Braid θαη έλα καλδχα
απφ PVC κε ηνλ αξηζκφ ηνπ δεχγνπο. Oη δχν ζπζηξεκκέλνη αγσγνί ζα έρνπλ δηαηνκή 24 Gage
(0,22mm²) θαη ζα απνηεινχληαη απφ 7 θιψλνπο ραιθνχ δηακέηξνπ 32 Gage. Ν εμσηεξηθφο καλδχαο ζα
είλαη απφ εχθακπην θαη αλζεθηηθφ PVC. Πηε κία άθξε ηνπ θαισδίνπ(ζχλδεζε θνξεηήο θνλζφιαο) ζα
ζπγθνιιεζνχλ 6 αξζεληθά βχζκαηα XLR, θαη 2 ζειπθά βχζκαηα XLR 3 πφισλ ελψ ε άιιε άθξε ζα
θαηαιήγεη ζε θπηίν ζπλδέζεσλ κηθξνθψλσλ κε ζηεξεσκέλεο 6 ζειπθέο ππνδνρέο XLR θαη 2 αξζεληθέο
ππνδνρέο XLR 3 πφισλ ηχπνπ βάζεο.
Ρν θαιψδην ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BELDEN 1805F θαη ηα βχζκαηα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUTRIC.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
2.1.29 Θαιψδηα ερείσλ 2x4 mm2
Ξνιχθισλν θαιψδην ερείσλ κε εμσηεξηθή κφλσζε θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθά βχζκαηα ζχλδεζεο ερείσλ
(speakon)
Ρν θαιψδην ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BELDEN 46380 θαη ηα βχζκαηα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUTRIC.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
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2.1.30 Θαιψδηα ερείσλ 2x2,5mm2
Ξνιχθισλν θαιψδην ερείσλ κε εμσηεξηθή κφλσζε θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθά βχζκαηα ζχλδεζεο ερείσλ
(speakon)
Ρν θαιψδην ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BELDEN 46381 θαη ηα βχζκαηα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUTRIC.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
2.1.31 Βχζκαηα ζπλδέζεσλ
Βχζκαηα ζπλδέζεσλ αξζεληθά ή ζειπθά ή βάζεσο παληφο ηχπνπ XLR, TRS, SPEACON

θ.ι.π.

ζπλδεδεκέλα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUTRIC 3-MMX-B, NC3FD-LX-B.
2.1.32 Τεθηαθά βχζκαηα ζπλδέζεσλ (15 ηεκ.)
Βχζκαηα ζπλδέζεσλ αξζεληθά ή ζειπθά ή βάζεσο παληφο ηχπνπ D25 ή HD15 θ.ι.π. άξηζηεο πνηφηεηνο
κε επίρξπζα pin. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε εξγαζία ζπγθφιιεζεο θαισδίσλ ηχπνπ line, ν
έιεγρνο θαη ε δνθηκή, ζπλδεδεκέλα ζε πιήξε ιεηηνπξγία
2.1.33 Θπηίν ζπλδέζεσλ (4 ηεκ.)
Δηδηθφ θπηίν ζπλδέζεσλ κε ππνδνρέο γηα 8 ή 16 βχζκαηα βάζεο XLR, TRS θαη πνιπθαιψδην.
Ρν

θπηίν

ζα

παξαδνζεί

εγθαηεζηεκέλν

θαη

ζπλδεδεκέλν

ζε

πιήξε

ιεηηνπξγία(ζηελ ηηκή δελ

πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα θαη ην θαιψδην).
2.1.34 Κεηαιιηθφ εξκάξην απνζήθεπζεο θαισδίσλ
Κεηαιιηθφ

εξκάξην

δηαζηάζεσλ

50x50cm

ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα 1 mm βακκέλε

θαη

βάζνπο

20cm

πεξίπνπ,

θαηαζθεπαζκέλν

απφ

κε ρξψκα θνχξλνπ, θαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε ηελ

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Θα έρεη πφξηα κε ρεξνχιη θαη θιεηδαξηά θαη ζηελ βάζε ζα
θέξεη θαηάιιειν άλνηγκα δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ θαη βπζκάησλ ζπλδέζεσλ. Θα ηνπνζεηεζεί ζε
απφζηαζε 30cm πεξίπνπ απφ ην δάπεδν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζα απνζεθεχεηαη ην θαιψδην MULTI 8 κε
ηα βχζκαηα ζπλδέζεσλ ηεο θνξεηήο θνλζφιαο ήρνπ.
Ρν εξκάξην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.1 Δπηηξαπέδηνο ζηαζκφο αλαγγειίαο (2 ηεκ.)
Δπηηξαπέδηνο ζηαζκφο αλαγγειίαο κε ελζσκαησκέλν κεγάθσλν, ππνδνρή γηα αθνπζηηθά πιήθηξν εηδηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη 3 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. Θα θέξεη κηθξφθσλν κε εχθακπην ζηέιερνο ζηήξημεο θαη θνκβίν
ξχζκηζεο ζηάζκεο κεγαθψλνπ. Δπίζεο ζα έρεη ππνδνρή RJ45 γηα θαιψδην CAT5.
Ν ζηαζκφο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιεθηξνιφγην κε 8 πιήθηξα επηινγήο θαη 2 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζε θάζε
πιήθηξν, ην θαηάιιειν interface γηα ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή ςεθηαθή κνλάδα ειέγρνπ, ην
ηξνθνδνηηθφ, θαζψο θαη ηελ νπηηθή ίλα ζχλδεζεο κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.2 Τεθηαθή κνλάδα ειέγρνπ εηζφδσλ, εμφδσλ κε DSP θαη matrix
Νη ηέζζεξεο αλαινγηθνί είζνδνη ζα είλαη δχν MIC/LINE θαη δχν LINE κε ππνδνρέο XLR θαη CINCH. Νη
ηέζζεξεο αλαινγηθνί έμνδνη LINE ζα έρνπλ ππνδνρέο XLR θαη CINCH. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ 8 είζνδνη θαη 5
έμνδνη ειέγρνπ.
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Ζ κνλάδα ζα δχλαηαη λα δξνκνινγήζεη έσο 28 θαλάιηα ήρνπ θαη ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή
παξνρή ζην ζχζηεκα κέζσ ησλ θαισδηψζεσλ CAT5.
Πηελ πξφζνςε ηεο κνλάδνο ζα ππάξρεη νζφλε LCD 2x16 ραξαθηήξσλ θαη θνκβίν αλαδήηεζεο θαη
επηινγήο ησλ menu. Γηα ην configuration ε κνλάδα ζα ζπλδέεηαη κε PC φπνπ ζα ππάξρεη ην θαηάιιειν
ινγηζκηθφ. Ρν ινγηζκηθφ ηεο κνλάδνο ζα έρεη δπλαηφηεηεο δηάγλσζεο βιαβψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κνλάδα
ζα απνζεθεχεη ηα δηάθνξα κελχκαηα αλαθνηλψζεσλ, παληθνχ θ.ι.π. θαη ζα δηαζέηεη απνζπψκελε θάξηα
κλήκεο (CF).
Θα θέξεη 1 module εμφδνπ LINE θαη module πξνηεξαηφηεηαο εηζφδσλ.
Ζ κνλάδα ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηξνθνδνζία 230 VAC θαη 48 VDC.
Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 20 - 20.000 Ζz (-3db), θαη ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν 87 dB (max
level line input) .
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.3 Δληζρπηήο 4x125W/100V
Ν εληζρπηήο ζα είλαη ηεζζάξσλ εμφδσλ ηζρχνο 4x125WRMS ζηα 100V,ζα έρεη δχν εηζφδνπο Balanced.
Πηελ πξφζνςε ηεο κνλάδνο ζα ππάξρεη νζφλε LCD 2x16 ραξαθηήξσλ κε ελδείμεηο VU meter θαη θνκβίν
ξπζκίζεσλ.
Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 60 - 19.000 Ζz θαη ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν 85 dB
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.4 Πχζηεκα ειέγρνπ δψλεο κεγαθψλσλ (3 ηεκ.)
Πχζηεκα ειέγρνπ γξακκήο κεηαθνξάο θαη κεγαθψλσλ απνηεινχκελε απφ δχν θάξηεο γηα θάζε γξακκή.
Ζ θχξηα θάξηα ζα εγθαζίζηαηαη ζηνλ εληζρπηή, ελψ ε δεπηεξεχνπζα θάξηα ζην ηέινο ηεο γξακκήο ησλ
κεγαθψλσλ. Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ θαξηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ εληζρπηή.
Ρν ζχζηεκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα γξακκέο κεγαθψλσλ 100V θαη 70V θαη ζα έρεη δπλαηφηεηεο
δηάγλσζεο δηαθνπήο γξακκήο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.5 Κεγάθσλα θφξλαο 30W (4 ηεκ.)
Κεγάθσλν ηχπνπ θφξλαο ηζρχνο 30W κε κεηαζρεκαηηζηή πξνζαξκνγήο γηα γξακκή 100V.Ζ επαηζζεζία
ηνπ ζα είλαη 99 db/1W/1m, ε κέγηζηε έληαζε ιεηηνπξγίαο 115dbA θαη ε δηαζπνξά ηνπ 60

o

x 1000 o. Ζ

απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 70 - 16.500 Ζz. Θα θέξεη θαηάιιειν βξαρίνλα ζηήξημεο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.6 Ζρείν 6W (14 ηεκ.)
Ζρείν νξνθήο ή επίηνηρν απνηεινχκελν απφ θπηίν, απφ κεγάθσλν δηπινχ θψλνπ

ηζρχνο 6W κε

κεηαζρεκαηηζηή πξνζαξκνγήο γηα γξακκή 100V θαη κε απφθξηζε ζπρλνηήησλ 160Hz - 18 KHz.Ζ
επαηζζεζία ηνπ ζα είλαη 96 db/1W/1m, ε κέγηζηε έληαζε ιεηηνπξγίαο 104dbA, θαη ε δηαζπνξά ηνπ
180ox180o.Θα θέξεη θαηάιιειν ζχζηεκα ζηήξημεο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
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2.2.7 Οπζκηζηέο έληαζεο ερείσλ (10 ηεκ.)
Θα απνηειείηαη απφ θαηάιιειν θπηίν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. Θα θέξεη εμαζζελεηή κε θνκβίν ξχζκηζεο,
θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζηα 100V, θαη γηα ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 25W.Θα θέξεη ξειέ παξάθακςεο ηνπ
εμαζζελεηή.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.8 Κνλάδα αλαπαξαγσγήο CD
Ζ κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα αλαπαξαγσγή CD-R, CD-RW, MP3-CD
Νη αλαινγηθνί έμνδνη ζα είλαη balanced κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR θαη unballanced κε ππνδνρέο γηα
βχζκαηα RCA. Θα ππάξρνπλ θαη ςεθηαθέο έμνδνη AES/EBU κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR
Πηελ πξφζνςε ηεο κνλάδνο ζα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ρεηξηζηήξηα γηα αλαπαξαγσγή, ππνδνρή
εηζαγσγήο CD θαη ε νζφλε κε κεηξεηή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ελδεηθηηθφ φξγαλν BAR GRAPH. Θα είλαη
θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε RACK 19΄΄.
Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 20 - 20.000 Ζz, ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν 95 dB θαη ε ζπλνιηθή
αξκνληθή παξακφξθσζε κηθξφηεξε ή ίζε 0,01%. Ζ κέγηζηε ζηάζκε εμφδνπ ζα είλαη +20dBu (balanced).
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.9 Ξπξάληνρν θαιψδην ερείσλ 2x1, 5mm2
Ξπξάληνρν θαιψδην ερείσλ κε εμσηεξηθή κφλσζε θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθά βχζκαηα ζχλδεζεο ερείσλ.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
2.2.10 Θαιψδηα ξπζκηζηψλ ερείσλ 2x0,75mm2
Ξνιχθισλν θαιψδην κε εμσηεξηθή κφλσζε θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθά βχζκαηα ζχλδεζεο
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
2.2.11 Θαιψδηα UTP CAT5e
Ξνιχθισλν θαιψδην 8 δεπγψλ, digital θαη audio εθαξκνγψλ κε εμσηεξηθή κφλσζε, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη,
εηδηθά βχζκαηα ζχλδεζεο (RJ 45)
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.12 Ξξνεληζρπηήο κηθξνθψλσλ
Ξξνεληζρπηήο δχν κηθξνθψλσλ

κε απφθξηζε 10 - 200 kHz θαη ζπλνιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε

κηθξφηεξε ή ίζε απφ 0,003%. ζα πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή κε Compressor , Limiter, Equalizer, Gate θαη
κεηαηξνπέα A/D.
Πηελ πξφζνςε ζα έρεη δχν φξγαλα PEAK METER, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, πνληεζηφκεηξα ειέγρνπ ζηάζκεο
εηζφδσλ, εμφδσλ θαη ξπζκηζηηθά θνκβία ησλ παξακέηξσλ.
Νη είζνδνη θαη έμνδνη ηνπ πξνεληζρπηή ζα είλαη Balanced/Unbalanced κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR θαη
TRS
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Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Ξπθλσηηθά κηθξφθσλα ηχπνπ θνληνχ ππξνβφινπ (2 ηεκ.)
Ξπθλσηηθά κηθξφθσλα κε πνιηθφ δηάγξακκα ζηελνχ ινβνχ. Ζ απφθξηζε ζπρλνηήησλ ζα είλαη 20 - 20.000
Hz θαη ε

ζχλζεηε αληίζηαζε εμφδνπ 600 Υ. Ζ επαηζζεζία ζα είλαη 11 mV/Pa (-39 dBV). Θα έρνπλ

εζσηεξηθή αληηθξαδαζκηθή ζηήξημε ηεο θάςαο κηθξνθψλνπ θαη θίιηξν BASS CUT 12db/oct κε δηαθφπηε
ζηα 120Hz.
Ξιεπξηθή εμαζζέληζε ζε απφθιηζε 90ν ζηε ζπρλφηεηα 1 KΖz ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 20db. Ν ιφγνο
ζήκαηνο πξνο ζφξπβν ζα είλαη 76db θαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο Phantom 9 - 52 V.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε καδί κε ηνλ βξαρίνλα ζηήξημεο θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε
ιεηηνπξγία.
2.2.13 Δξκάξην RACK 19΄΄ 18 U
Ρππνπνηεκέλν RACK 19΄΄κε 18 ζέζεηο U γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ (εληζρπηψλ, θιπ)
κε θαηάιιεια αλνίγκαηα αεξηζκνχ θαη ηξνρνχο κεηαθίλεζεο.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.2.14 Ρξνθνδνηηθφ
Ρππνπνηεκέλν ηξνθνδνηηθφ Universal
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.3.1 Θνλζφια Γηεπζπληνχ ζθελήο
Φνξεηή θνλζφια δηεπζπληνχ ζθελήο δηαζηάζεσλ 120x60cm, χςνπο 80 cm πεξίπνπ, θαηαζθεπαζκέλε
απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα 1 mm βακκέλε

κε ρξψκα θνχξλνπ (καχξν καη), θαη δηακνξθσκέλε

ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Θα θέξεη πξνβνιάθη κε ξπζκηδφκελν βξαρίνλα θαη δηαθφπηε, ςεθηαθφ ξνιφη-ρξνλφκεηξν κε θσηηζκφ,
ππνδνρέο (θσιεέο) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνεληζρπηή, ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Cue light, θαζψο θαη
ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επηηξαπέδηνπ ζηαζκνχ αλαγγειίαο, ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο , θαη γηα ηελ
ελαπφζεζε ζεκεηψζεσλ ή θνξεηνχ Ζ/.
Ρν ζχζηεκα θνλζφιαο δηεπζπληνχ ζθελήο ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε
ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζπζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο, αλαθνηλψζεσλ θνηλνχπαξαζθελίσλ).
2.3.2 Θεληξηθή κνλάδα Cue light
Ζ εηδηθή κνλάδα γηα ζέαηξν, ζπλέδξηα, ζπλαπιίεο ζα είλαη 12 ηνπιάρηζηνλ θαλαιηψλ. Θάζε θαλάιη ζα έρεη
θνπκπί θαη θφθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ηε ιεηηνπξγία “ΞΟΝΠΝΣΖ” (ATTENTION), θαη θνπκπί κε πξάζηλε
ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ηε ιεηηνπξγία “ΔΘΡΔΙΔΠΖ” (GO).
Δπίζεο

ζα

ππάξρεη

ελδεηθηηθή

ιπρλία

άιινπ

ρξψκαηνο

γηα

ηελ

έλδεημε

“ΔΡΝΗΚΝΠ”

(ACKNOWLEDGEMENT).
Θα ππάξρεη θεληξηθφ θνπκπί γηα ηελ νκαδηθή εθηέιεζε ηεο εληνιήο “GΝ” ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
θαλάιηα.
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Ζ ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη 220 VAC θαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ησλ δεθηψλ Cue light ζα είλαη 24
V, κε ππνδνρέο γηα βχζκαηα XLR.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.3.3 Γέθηεο ζπζηήκαηνο Cue light (11 ηεκ.)
Ρν θπηίν ζα θέξεη θφθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ηελ έλδεημε “ΞΟΝΠΝΣΖ” ((ATTENTION), πξάζηλε
ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ηελ έλδεημε “ΔΘΡΔΙΔΠΖ” (GO) θαη θνπκπί κε ελδεηθηηθή ιπρλία άιινπ ρξψκαηνο γηα
ηε ιεηηνπξγία “ΔΡΝΗΚΝΠ” (ACKNOWLEDGEMENT).
Ν δέθηεο ζα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 24 V θαη ζα ζπλδέεηαη κε βχζκαηα XLR.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.3.4 Θαιψδηα γξακκήο Cue light
Δηδηθφ θαιψδην γξακκήο εχθακπην θαη αλζεθηηθφ ζε θαηαπνλήζεηο. Νη δχν ζπζηξεκκέλνη αγσγνί ζα έρνπλ
δηαηνκή 22 Gage (0,34mm²) .
ν καλδχαο ηεο γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ράιθηλν πιέγκα ελψ ν εμσηεξηθφο καλδχαο απφ εχθακπην
PVC.
Πηα άθξα θάζε θαισδίνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα απαξαίηεηα βχζκαηα XLR ή TRS γηα ζχλδεζε ησλ
δηαθφξσλ κνλάδσλ.
Ρν θαιψδην ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε πιήξε ιεηηνπξγία (ζηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα βχζκαηα).
2.4.1 Θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή 35 mm
Θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή γηα ηαηλίεο 35 mm πιήξεο ζα απνηειείηαη:
Α. απφ ην θπξίσο ζψκα ηεο κεραλήο κε ην θεθαιάξη, ην κχιν ελαιιαγήο θαθψλ, απηφκαηα δηαθξάγκαηα
(θιαπέ) γηα ηε ζχγρξνλε κεηαγσγή ησλ δχν παξάιιεισλ κεραλψλ, θαη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα
ειέγρνπ (σξνκεηξεηήο, ακπεξφκεηξν θ.ι.π.)
Β. απφ θαλάξη πξνβνιήο θαηάιιειν γηα ιπρλίεο Μέλνλ νξηδνληίνπ ηχπνπ ηζρχνο έσο 4000 W. Ρν θαλάξη
ζα έρεη ην ζχζηεκα θαζξέπηε, ζχζηεκα απνξξφθεζεο αέξα κε αλεκηζηήξα (ηνπξκπίλα), δηάθξαγκα
θαλαξηνχ (θιαπέ), αληηζεξκηθά θίιηξα θαη απηφκαην ζχζηεκα ζπηλζεξηζκνχ γηα ηελ αλάθιεμε ηεο
ιπρλίαο.
Γ. Ιπρλία ηχπνπ Μέλνλ νξηδνληίνπ ηχπνπ HS ηζρχνο 3000 W.
Γ. Αλνξζσηή γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο ιάκπαο ηξηθαζηθφο κε φινπο ηνπο απηνκαηηζκνχο ελαχζεσο,
ειέγρνπ έιιεηςεο αεξηζκνχ ζην θαλάξη, νη νπνίνη ζα δηαθφπηνπλ ηελ ηξνθνδνζία ηεο ιάκπαο.
Δ. Ξνκπίλεο θαηάιιειεο γηα 3000 m ηαηλίαο.
ΠΡ. Θεθαιή αλάγλσζεο ήρνπ θαηάιιειε γηα ζπζηήκαηα stereo, Dolby surround θιπ.
Z. Φαθνχο θιάη θαη ζηλεκαζθφπ γηα φια ηα ζπλήζε θνξκάη, θαηάιιεινπο γηα ηε δεδνκέλε απφζηαζε
θαθνχ, νζφλεο.
Ζ. Ζιεθηξηθή πεξηηπιίρηξα ηαηληψλ (αλξνιέδα)

84

Θ. Φπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ, παξνρήο 800~1200m³/h θαη εχθακπην
αεξαγσγφ δηαηνκήο Φ120mm.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.4.2 Κνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο Dolby Surround
Ζ κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα φια ηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά νπηηθά Format ζε θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο ησλ 35 mm.
Όιεο νη θάξηεο εληφο ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζπξηαξσηά γηα εχθνιε επηζθεπή ή
αλαβάζκηζε. Θα ππάξρνπλ θάξηεο νπηηθνχ πξνεληζρπηνχ, απνθσδηθνπνηεηή ζπζηήκαηνο Dolby SR,
απνθσδηθνπνηεηή ζπζηήκαηνο Dolby A, απνθσδηθνπνηεηή 2:4, ηζνζηαζκηζηή 27 πεξηνρψλ 1/3 νθηάβαο
θαη απνθσδηθνπνηεηή Stereo Surround θαη subwoofer. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ, θάξηα ειέγρνπ ζηάζκεο θαη
εμφδσλ θαη θάξηα ηξνθνδνηηθνχ κε απηφκαην Bypass ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ κνλάδα ζα
είλαη θαηάιιειε γηα αλαπαξαγσγή ζηεξενθσληθνχ ήρνπ, 4+1, 5+1 θαλαιηψλ αξηζηεξνχ, θεληξηθνχ,
δεμηνχ, δχν surround θαη subwoofer.
Ζ κνλάδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πάλει κεηαηξνπήο ζπλδέζεσλ απφ D25 ζε έμη ππνδνρέο βάζεσο ζειπθέο
XLR.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
2.4.3 Νζφλε πξνβνιήο ειεθηξνθίλεηε
Ζ νζφλε πξνβνιήο ζα απνηειείηαη απφ ην θηβψηην κε ηνλ κεραληζκφ αλάξηεζεο, ηνλ ζεξβνθηλεηήξα θαη
ην πιαζηηθφ θχιιν. Θα ζπλδέεηαη κε ειεθηξηθή παξνρή θαη κε ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην.
Ζ επηθάλεηα πξνβνιήο ζα είλαη ερνδηαπεξαηή, δηάηξεηε, πιαζηηθή, ιεπθή καη, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη
δηαζηάζεσλ 900x483 cm ηνπιάρηζηνλ. Θα πεξηηπιίγεηαη ζε εηδηθφ ηχκπαλν (BOTTOM ROLLER) ζηε βάζε
ηεο νζφλεο ην νπνίν ζα πεξηζηξέθεηαη κε ηελ βνήζεηα δχν αηζάιηλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ.
Ν θεληξηθφο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα έρεη ξπζκηδφκελν stop, ελψ γηα αζθάιεηα ζα ππάξρεη θαη επηπιένλ
κεραληζκφο stop.
Θα έρεη κεραληζκφ αλάξηεζεο ηξηψλ ζεκείσλ ηχπνπ winch, γηα ηελ αλχςσζε ή θαηάβαζε φινπ ηνπ
ζπζηήκαηνο νζφλεο, γηα επηζεψξεζε ή επηζθεπή
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη
θαη ην ελζχξκαην ρεηξηζηήξην.
2.4.4 Βηληενπξνβνιέαο
Φνξεηφο βηληενπξνβνιέαο DLP, θσηεηλφηεηαο 4500 ANSI Lumens.
Θα είλαη θαηάιιεινο γηα πξνβνιή απφ κηθξή απφζηαζε θαη ζε νζφλε δηαζηάζεσλ 600x450 cm.
H κέγηζηε πξαγκαηηθή αλάιπζε ζα είλαη 1024 x 768 (XGA) θαη ην contrast 2500:1
Θα είλαη ζπκβαηφο κε ζήκαηα video: PAL, SECAM, NTSC, Composite video, S-video, DVD Component
DVI.
Θα είλαη ζπκβαηφο κε ζήκαηα Ζ/ XGA, SVGA, VGA.
Θα έρεη ζχζηεκα δηφξζσζεο εηδψινπ (ηξαπέδην) –15/+15, ξχζκηζεο εζηίαζεο θαη zoom.
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H ιάκπα ζα είλαη 330W θαη ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 3000h.
Θα θέξεη αλεκηζηήξα ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ 26db.
Θα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα θαιψδηα ζχλδεζεο (PC, DVD θιπ) θαη ελζχξκαην ή αζχξκαην
ηειερεηξηζηήξην .
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη κεηαιιηθή
βάζε ζηήξημεο ηεο κνλάδαο.
2.4.5 Φνξεηφο Ζ/
Φνξεηφο Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο κε νζφλε 17in, επεμεξγαζηή Intel Core 2 Duo T9400, κλήκε DDR2
4GB,

θάξηα

γξαθηθψλ

nVidia

GeForce

9600M

GT,

αλάιπζεο

1440x900,

κε

ζθιεξφ

δίζθν

500GB/5400rpm, κέζν απνζήθεπζεο DVD-RW θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα WINDOWS XP.
Ν ππνινγηζηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην ηξνθνδνηηθφ θαη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα ζχλδεζεο.
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