
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ   

 
 

 ΜΕΛΕΤΗ  α.α.7/2017 
 

ΕΡΓΟ: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
CPV : 63510000-7, 51313000-9, 39112000-0, 03121210-0, 79121000-8, 79421200-3, 

66510000-8, 79341000-6, 92312000-1, 60000000-8, 79713000-5, 

                
 Κ.Α.Ε. 00.6443                   
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   125.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
2.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
3.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

                          ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017                                                 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο:         ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
   

     

                                                                                           Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Καλαμάτας για την «Διοργάνωση του 2
ου

 Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών 

Καλαμάτας», από τις 11 έως τις 15 Οκτωβρίου 2017, που διοργανώνεται από το Δήμο 

Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» και το διεθνή πολιτιστικό οργανισμό 

Interkultur και σε συνέχεια της εξαιρετικής επιτυχίας που είχε ο Διαγωνισμός του 

Οκτωβρίου 2015.  

Θα περιλαμβάνει διαγωνισμούς με διεθνείς προδιαγραφές με βάση αναγνωρισμένο 

σύστημα αξιολόγησης και στοιχεία Φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες θα είναι χορωδίες αλλά 

και οργανικά σύνολα και χορευτικά συγκροτήματα. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και 

διεθνούς πολιτιστικού οργανισμού Interkultur (η οποία έχει εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο)  ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί στην κάλυψη του κόστους για: 

• Μετακινήσεις χορωδιών εντός της πόλης από τους  χώρους διαμονής 

στους χώρους των εκδηλώσεων & διαμονή-διατροφή οργανωτικής 

επιτροπής, κριτών και επίτιμων καλεσμένων (το ανώτερο 20 άτομα)  

• Ηχητική-φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού 

• Λοιπές δαπάνες (ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, διακόσμηση, κ.λπ.) 

• Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης 

• Προβολή-διαφήμιση 

• Απόδοση - Χρηματοδότηση συνολικού ποσού 20.000,00€ στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» (σχ. Α.Δ.Σ.), για κάλυψη μέρους των 

απαιτούμενων δαπανών (αμοιβές καλλιτεχνών και οργανωτικά έξοδα) 

 Ο Διαγωνισμός αυτός θα φέρει κοντά τους φίλους της χορωδιακής μουσικής από όλα τα 

σημεία του ορίζοντα, όπως συνέβη και τον Οκτώβριο του 2015. 

Ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία  το  2015  (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) και παράλληλα 

προβλήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, η πατρίδα και η πόλη μας.  

Στο 2
ο
 Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας έχουν δηλώσει 

συμμετοχή 52 χορωδίες, από 17 χώρες (Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, 

Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Νορβηγία, Νότια Κορέα,  Βραζιλία, Δανία, την 

Εσθονία, Ρουμανία, Ρωσία, Κίνα, Ιταλία, Σουηδία και Γεωργία) με τον αριθμό των 

χορωδών να ανέρχεται σε  περίπου2.000 άτομα. 

   Η διοργάνωση είναι  παγκόσμιας εμβέλειας και βάζει την Καλαμάτα στον χάρτη 

των μεγαλύτερων ανάλογων εκδηλώσεων. Η έλευση στην Καλαμάτα χιλιάδων 

χορωδών και των συνοδών τους, καθώς και η διεθνής προβολή της χορωδιακής 

αυτής συνάντησης, προσδίδουν χαρακτήρα μεγάλου πολιτιστικού γεγονότος. 
IN THE LAND OF GODS - SINGING IN KALAMATA 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπονται – περιγράφονται, ανά κατηγορία είδους το 
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σύνολο των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, με το εκτιμώμενο κόστος ανά εργασία  και 

προμήθεια όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο τιμολόγιο της παρούσας με 

προβλεπόμενο κόστος  125.000 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

Το κόστος αυτό θα καλυφθεί από Ιδίους πόρους και ένα αρκετά μεγάλο μέρος από 

χορηγίες. 

Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα με τιμές του εμπορίου. Το σύνολο  

των προμηθειών - εργασιών, όπως περιγράφονται χρηματοδοτούνται από το Δήμο 

Καλαμάτας. 

 

 

 

 

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

Βασίλειος Χαντζής  
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                        ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
   

     

                                                                                           Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις: 

Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

To Ν.4412/2016 

To Π.Δ. 80/2016 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 

 1) 51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (για μετακινήσεις και διαμονή-διατροφή), 

2) 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (για ηχητική-φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση 

συναφούς εξοπλισμού). 

 

 Ο συνολικός  προϋπολογισμός  για τη διοργάνωση είναι 125.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εκ των οποίων το  ποσό των 105.000,00€ θα το 

διαχειριστεί και θα το αναθέσει ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με το Νόμο, μέσω 

συνοπτικών διαγωνισμών: 1)   51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (για μετακινήσεις 

και διαμονή-διατροφή) και 2) 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (για ηχητική-

φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού) ενώ το υπόλοιπο  ποσό 21.000€ 

με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης. 

   

ενώ  ποσό 20.000,00€ θα αποδοθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας 

«ΦΑΡΙΣ»)  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο διαγωνισμός αφορά σε υπηρεσίες και προμήθειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

της εκδήλωσης, ως εξής: 

                  Κεφάλαιο 1ο:  Μετακίνηση και Διαμονή-διατροφή 

 Κεφάλαιο 2ο:  Ηχητική-φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού 

Κεφάλαιο 3ο: Λοιπές δαπάνες (ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, διακόσμηση, κ.λπ.) 

Κεφάλαιο 4ο: Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης 

Κεφάλαιο 5ο:  Προβολή-Διαφήμιση 

 Απόδοση - Χρηματοδότηση συνολικού ποσού 20.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» (σχ. Α.Δ.Σ.) για τις εργασίες που θα της ανατεθούν σύμφωνα με 

την παρούσα μελέτη.  

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

 

1. Τεχνική έκθεση 

2. Συγγραφή υποχρεώσεων 

3.  Προμέτρηση 
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4. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της μελέτης 

5. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

 

Εργασία – προμήθεια  

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την « ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

β) Τόπος παροχής της εργασίας όπως αναφέρονται στην υπ  αριθ. 7/2017 μελέτη του 

Δήμου Καλαμάτας  

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 125.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα της μελέτης. 

Το χρονικό διάστημα όλων των αντικειμένων που αναφέρονται στη μελέτη θα είναι από 

την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και πάντως όχι 

μετά την 16/10/2017 

Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και προμηθειών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα 

στην παρούσα μελέτη του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στη 

μελέτη, εφόσον κατά την εύλογη κρίση του συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Τέτοιοι λόγοι 

είναι η έκλειψη της ανάγκης για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, η κάλυψη 

δαπανών απευθείας μέσω χορηγιών, η ανεπαρκής υλοποίηση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου και η επίδειξη εκ μέρους του συμπεριφοράς /στάσης που πλήττει το κύρος ή τη 

φήμη ή τα συμφέροντα του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με καλή θέληση και πίστη με τα διάφορα όργανα του 

Δήμου που έχουν αρμοδιότητα σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών του. 

Ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωμα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να εκχωρήσει ή 

μεταβιβάσει σε τρίτους την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών, είτε στο σύνολο είτε κατά 

μέρος. 

Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες του. 

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει το δικαίωμα της ακύρωσης μιας ή και όλων των εκδηλώσεων 

καθώς και το δικαίωμα αλλαγής τόπου διεξαγωγής (σε ότι αφορά τόσο εργασίες – 

υπηρεσίες καθώς και προμήθειες), χωρίς να απορρέει καμία οικονομική απαίτηση από τον 

μειοδότη.  

 

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

Βασίλειος Χαντζής  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Έργο:       ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  2ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
   

     

 
 
 
 

                                                                                           Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 
 Περιγραφή   

 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητες 

 Κεφάλαιο 1ο: Α)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΜΟΝΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
(∆ΗΜΟΣ)                                                                                                                                     

Τεμάχια  

1α 

Mετακινήσεις χορωδών, οργανωτικής επιτροπής, κριτών και επίτιµων 

καλεσµένων (το ποσό αφορά µετακινήσεις από τα ξενοδοχεία προς 

τους χώρους των διαγωνισµών και από και προς το αεροδρόµιο 

Καλαµάτας. Είναι το µέγιστο εκτιµώµενο κόστος µετακινήσεων).  

Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας µε τις µετακινήσεις και τους 

προορισµούς των συµµετεχόντων του «2ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

Επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Φεστιβάλ.  

38.000 με 24% ΦΠΑ 

 

>> 1 

1β 

∆ιαµονή µε πρωινό για οργανωτική επιτροπή (10 άτοµα), κριτές (6 

άτοµα), επίτιµοι καλεσµένοι (4 άτοµα). Περίπου 156 διανυκτερεύσεις  

9.260 με 13% ΦΠΑ 
 

>> 1 

1γ 

Γεύµα   για περίπου 20 άτοµα (κριτές, οργανωτική επιτροπή 

Interkultur και επίτιµοι προσκεκληµένοι) (2/ηµέρα για περίπου 7 

ηµέρες αποτελούµενη από νερά, αναψυκτικά, σαλάτα και κυρίως 

πιάτο (280Χ13,357€=3.740€) 

3.740,00 με 24% 

 

>> 1 

 Κεφ.2ο ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (∆ΗΜΟΣ)                                                                       

 

  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ΤΕΝΤΑ  
 

   

1.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τέντα  10  & 11-10-2017 ,  15-10-2017 

• 16 προβολείς τύπου profile 15- 30 μοιρών  

• 12 προβολείς τύπου PC 1000 W  

• 4 προβολείς 4 light 

• 8 led par RGBW 

• 8 κινούμενες κεφαλές τύπου led Wash 
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• 10 κινούμενες κεφαλές τύπου Beam 

• 32 κανάλια Dimmer  

• Μία ψηφιακή κονσόλα φωτισμού 

• Ένας κεντρικός πίνακας διανομής 3 Χ 125 Α 

• Απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης 

 

2. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΤΡΑΣΣΑ) 

Τέντα 10 & 11-10-2017 , 14 & 15-10-2017 

• Τράσσα – κατασκευή 2 πύργων ανυψώσεως 

εξοπλισμού 8 μ ύψος  Χ 3μ μήκους , με επιδαπέδια 

στήριξη και υλικά ανάρτησης και ασφάλισης. 

• Τράσσα απέναντι από την σκηνή ύψος 6 μ μήκους 

8  για στήριξη φωτισμού 

• 2 Τράσσες κατά μήκος των κερκίδων για πιθανή 

στήριξη περιφερειακού συστήματος ήχου και φώτων  

 

   

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΝΤΑ 10 & 11-10-2017 , 14 & 15-10-2017 

FOH 

• Κεντρικό σύστημα PA τύπου line ARRAY (l’ acoustic, 

Meyer, D & B, eastern acoustic ) ικανό για κάλυψη 

1000 ατόμων στα 25 μέτρα στα 100 db.  

• Περιφερειακό σύστημα PA(κρεμαστό ή 

επιδαπέδιο) για κάλυψη κατά μήκους των  

κερκίδων, και περιμετρικά της σκηνής - front fill 

(επιλογή κατάλληλου συστήματος και τοποθέτησης  

κατόπιν συνεννόησης με τον τεχνικό υπεύθυνο 

ήχου).  

• Στην κονσόλα PA τα sub πρέπει να είναι σε 

auxiliary  και ο περιφερειακός ήχος χωρισμένος σε 

matrix. 

• * όλα τα παραπάνω συστήματα πρέπει να 

συνοδεύονται από τα ενισχυτικά τους και τους 

processors τους) 

• Κονσόλα μίξης ήχου 32 μικροφωνικών καναλιών 

και 3 stereo line inputs ( προτεινόμενα μοντέλα : LS9 

Yamaha, Midas pro2, Midas m32 ) 

• 2 cd player επαγγελματικά 

• 2 minijack adaptors to RCA 

• 1 μικρόφωνο talkback 

• Graphic EQ (master) 

• Effects, Lexicon 480 ή 960 ή 300 ή TC M5000 ή 

M3000 

• Καλώδια σύνδεσης , adaptors για ότι μπορεί να 

προκύψει. 

STAGE 

 

• Κονσόλα μίξης ήχου 32 μικροφωνικών 

καναλιών  και 16 auxiliary output ( προτεινόμενα 

μοντέλα : LS9 Yamaha, Midas pro2, Midas m32 ) 
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• 8 monitors 10 ή 12 ιντσών (L’acoustics, Meyer, 

D&B) 

• 4 monitor 8 ιντσών (L’acoustics, Meyer, D&B) 

• 16 graphic EQ,  31 περιοχών 

• 2 wireless in ear system 

• 14 μικρόφωνα πυκνωτικά cardioid για χορωδία 50-

80 ατόμων ( Shoeps, AKG 414). 

• 15 μικρόφωνα πυκνωτικά cardioid για κάλυψη 

ορχήστρας 15 ατόμων ( 8 KM184, 6 AKG 451, 2 beta 

58) 

• 2 wireless mic capsule beta 58 

• 10 active DI (radial, BSS, klark teknik) 

• Καλώδια σύνδεσης, adaptors για ότι προκύψει 

• 30 mic stand  

• 8 mic stand για όργανα 

• 30 αναλόγια μουσικών με led  λαμπάκια  

 

4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΝΤΑ 10 & 11-10-2017 , 15-10-2017 

• 2 τεμάχια μηχανής προβολής 7000 ansi με φακό 

1,8 – 3,5 

• 2 τεμάχια οθόνη διαστάσεων 5 Χ 4 με τα συνδετικά 

της για την στήριξη και ασφάλιση. 

• 1 τεμάχιο media server για αναπαραγωγή στις 

οθόνες 

• Καλώδια διασύνδεσης και adaptors για χειρισμό 

από FOH  

• σύνδεση με κάμερα  χειρισμός από καμεραμάν  

το οπτικό υλικό θα προβάλλεται στους δυο 

προτζέκτορες 

 

   

5 . ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ  

ΤΕΝΤΑ 10 & 11-10-2017 ,  15-10-2017 

• Εξέδρα 14 μέτρα Χ 10 μέτρα σε 4 επίπεδα 

Α. Πρώτο επίπεδο ύψος 20 cm 14μ Χ 4 μ  

Β. Δεύτερο επίπεδο ύψος 70cm 14μ Χ 2μ 

Γ. Τρίτο επίπεδο ύψος 90 cm 14μ Χ 2μ 

Δ. Τέταρτο επίπεδο ύψος 110 cm 14μ Χ 2μ 

• Στα επίπεδα Β,Γ, και Δ απαραίτητες σκάλες 

αριστερά και δεξιά 

• FOH raiser ύψος 20cm 4μ Χ 2 μ. 

• Όλα τα επίπεδα του stage θα πρέπει να είναι 

ντυμένα περιμετρικά με μαύρο πανί. 

 

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Χρόνος παράδοσης – Τεχνικό Προσωπικό   

Τέντα 10 -10-2017 , 14-10-2017  (πρόβες) 

 1. Η παράδοση του συστήματος ήχου και φώτων θα πρέπει 

να γίνει μέχρι τις 15:00 των παραπάνω ημερομηνιών 
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 15:00 έως 17:00  ρύθμιση συστήματος , line check 

 17:00 έως 17:30 προετοιμασία έναρξης πρόβας 

 17:30 έναρξη πρόβας (sound check). 
 

2. Ικανός αριθμός προσωπικού για την παράδοση του 

συστήματος στον προκαθορισμένο χρόνο(ένας τεχνικός 

υπεύθυνος της εταιρίας που έχει αναλάβει το στήσιμο του ήχου 

και των φώτων , να γνωρίζει τον χειρισμό της κονσόλας FOH , 

ένας stage manager και ένας φωτιστής) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ     

1.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11  /10/2017, 17:30  TEΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

 -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12/10,13/10,14/10/2017 ΚΟΝΣΕΡΤΑ 

ΦΙΛΙΑΣ 

TEMAXIΑ 12, προβολέας τύπου  fresnel 1000w με φωτεινότητα  

120000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ,  να δέχεται   

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm  για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, με φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές 

 

   

2.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017, πρωί  

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  

ΑΤΟΜΑ  70 ΣΥΝΟΛΟ 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη / FOH 

β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2015, 17:30, ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ + ΧΟΡΩΔΙΑ  

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 
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Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη /  FOH 

 

 

γ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

 12/10, 13/10,14/10/2017  

 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη /  FOH 

   

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΤΡΑΣΣΑ) 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017 ΠΡΩΙ  & ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

Κατασκευή πύργου τύπου  Π μήκους  10 μ  για την κρέμαση   

   



 - 11 -

φωτιστικού εξοπλισμού  και  σύστημα για κρέμασης οπίσθιου 

φωτισμού .Υλικά ανάρτησης και ασφάλισης, κατασκευή 

αλουμινίου 

 

4.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017  ΠΡΩΙ  & ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  12/10, 13/10,14/10/2017 ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

Εξέδρα 10 μέτρα πλάτος Χ  8 μέτρα , σε 3 επίπεδα 

Α. Πρώτο επίπεδο ύψος 100 cm    10 μ Χ 4 μ  

Β. Δεύτερο επίπεδο ύψος 120cm  10 μ Χ 2μ 

Γ. Τρίτο επίπεδο ύψος 140cm    10 Χ 2μ 

Στα επίπεδα Β,Γ, και Δ απαραίτητες σκάλες αριστερά και 

δεξιά 

Τοποθέτηση – επίβλεψη 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  ΛΙΜΑΝΙ  
 

   

1.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 12/10, 13/10,14/10/2017  

 

TEMAXIΑ 12, προβολέας τύπου  fresnel 1000w με φωτεινότητα  

120000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ,  να δέχεται   

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm  για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, με φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές 

 

   

2.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 12/10, 13/10,14/10/2017  

 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη /  FOH 
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3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΤΡΑΣΣΑ) 

 ΛΙΜΑΝΙ  ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 12/10, 13/10,14/10/2017 

ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

 

κατασκευή πύργου τύπου  Π μήκους  10 μ  για την κρέμαση   

φωτιστικού εξοπλισμού  και  σύστημα για κρέμασης οπίσθιου 

φωτισμού .Υλικά ανάρτησης και ασφάλισης, κατασκευή 

αλουμινίου 

 

   

4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017  ΠΡΩΙ  & ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  12/10, 13/10,14/10/2017 ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

Εξέδρα 10 μέτρα πλάτος Χ  8 μέτρα , σε 3 επίπεδα 

Α. Πρώτο επίπεδο ύψος 100 cm    10 μ Χ 4 μ  

Β. Δεύτερο επίπεδο ύψος 120cm  10 μ Χ 2μ 

Γ. Τρίτο επίπεδο ύψος 140cm    10 Χ 2μ 

Στα επίπεδα Β,Γ απαραίτητες σκάλες αριστερά και δεξιά 

Τοποθέτηση – επίβλεψη 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΕΟΔ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    12/10, 13/10,  14/10/2017 

2 Μικρόφωνα εκφωνητών και  τα απαραίτητα μηχανήματα , 

καλώδια για την σύνδεση κλαβινόβας 

 

   

2.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ  ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΩΔΩΝ- 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    12/10, 13/10/2017 

Ενοικίαση 1) παταριών  για την ανύψωση των χορωδών σε δύο 

επίπεδα  8 μ , ύψους  20 πόντων  ανά επίπεδο σε σχήμα 

ημικυκλικό, κατασκευή αλουμινίου  και  δάπεδο κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 

 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 
 

   

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τοποθέτηση & 

επίβλεψη 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ   11/10- 14 /10/2017 

 

*ΤΕΜΑΧΙΑ  24, προβολέας τύπου  fresnel 1000w με φωτεινότητα  

120000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ,  να δέχεται  

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm  για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, με φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές ce 

* ΤΕΜΑΧΙΑ 12, προβολέας τύπου zoom profile 25-50 μοιρών 

750w με φωτεινότητα 19400 lumens, θερμοκρασία χρώματος 

3200k, να δέχεται gobo holder μεγέθους ίριδα, τον απαραίτητο 

γάντζο φ60mm  για την στήριξη του,  με αλυσίδα ασφαλείας, το 

τελάρο ζελατίνας, me φις τύπου stucco και να τηρεί 

προδιαγραφές cue. 

* ΤΕΜΑΧΙΑ 8, προβολέας τύπου  pc 2000w  με φωτεινότητα  

140000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ, να δέχεται  

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, me φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές ce 

*ΤΕΜΑΧΙΑ  12, προβολέας τύπου led par 36x3 w min  rgbw 

*ΤΕΜΑΧΙΟ  1, ψηφιακή κονσόλα φωτισμού me 54 κανάλια, 

dam512, 24 sub masters,me δυνατότητες προγραμματισμού και  
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soft patch,cue list,group, fade in/out back buttons και save το όλο 

σύστημα (κονσόλα + οθόνη + περιφερειακά)   

*ΤΕΜΑΧΙΑ  42, κανάλια   dimmer 2200w (10 Α) με ψηφιακή 

καθοδήγηση τύπου dmx 512 και δυνατότητα pre-heat, με 

ασφάλεια και να τηρεί προδιαγραφές 

* απαραίτητα καλώδια συνδέσεων 

*ΤΕΜΑΧΙΟ  1, κεντρικός πίνακας διανομής 3χ125Α, 10 έξοδοι 

3χ32α με ανεξαρτήτους ασφαλειοδιακόπτες, έξοδος 3χ32Αμε 

ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη,  να τηρεί προδιαγραφές ce.    

 

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟ 

 1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τοποθέτηση & 

επίβλεψη  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ   11/10- 14 /10/2017 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη / FOH 

 

    

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 11/10 – 14/10/2017 

Ενοικίαση 1) παταριών  για την ανύψωση των χορωδών σε τρία 

επίπεδα   12 μ , ύψους  30 πόντων  ανά επίπεδο σε σχήμα 

ημικυκλικό, κατασκευή αλουμινίου  και  δάπεδο κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 

    

 

 
 

κεφ: 3ο ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (∆ΗΜΟΣ)                                                                                                      
  

3α 

Ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων 

4 ηµέρες στο Μέγαρο: 8 τραπέζια και 200 καρέκλες 

2 ηµέρες στην Τέντα: 900 καρέκλες  µε καλύµµατα  

 

>> 1 
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3β 

∆ιακόσµηση χώρων εκδηλώσεων (ανθοστολισµός) 

Τέντα, Μέγαρο Χορού, ∆ΗΠΕΘΕΚ  
(20 ανθοδηµιουργίες σε κασ̟ώ α̟οτελούµενη α̟ό φυσικά ε̟οχικά 
άνθη (στους χώρους των εκδηλώσεων) 

>> 1 

3γ Πνευµατικά δικαιώµατα 
  

3δ Λοιπές δαπάνες προετοιµασίας χώρων 
  

3ε Απρόβλεπτα 
  

 
Κεφ.4ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (είναι 
το τελικό ποσό του ασφαλιστηρίου, δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) (∆ΗΜΟΣ) 

  

4α 

Περιλαµβάνει για µέχρι 1.500 άτοµα: 

σωµατικές βλάβες/θάνατος τρίτου κατά άτοµο και κατ’ ελάχιστο: 

500.000€ 

υλικές ζηµιές τρίτων: 250.000€ 

Ανά ζηµιογόνο γεγονός: 1.000.000€ 

Ανώτατο όριο για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 2.000.000€ 

 

  

 
Κεφ.5ο : ΠΡΟΒΟΛΗ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ (∆ΗΜΟΣ)                                                                     
10.500,00 

  

5α ∆ιαφήµιση σε Εθνικό επίπεδο και τοπικό επίπεδο     
  

5β 
Φωτογράφηση,  δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ και βιντεοσκόπηση 
 

  

 Κεφ.6ο ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΑΡΙΣ 

  

6α 
Αµοιβές καλλιτεχνών (παρουσιαστές, χόρδισµα πιάνων, υπεύθυνος 

σκηνής) 

  

6β 

Οργανωτικά έξοδα 

(Συνεργεία καθαρισµού , µεταφορά πιάνου και µεταφορές εν γένει, 

προµήθεια διαφόρων υλικών) 

 

  

6γ Φύλαξη χώρων 
  

  

  

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

Βασίλειος Χαντζής  
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
   

     

                                                                                        Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 Περιγραφή   

 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητ

ες 

Τιμή  

κεφαλαίου 

(€) 

 Κεφάλαιο 1ο: Α)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΜΟΝΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
(∆ΗΜΟΣ)                                                                                                                                     

Τεμάχια  

 

51.000,00 
(με 24% 

Φ.Π.Α.) 
 

 

1α 

Mετακινήσεις χορωδών, οργανωτικής επιτροπής, κριτών και 

επίτιµων καλεσµένων (το ποσό αφορά µετακινήσεις από τα 

ξενοδοχεία προς τους χώρους των διαγωνισµών και από και 

προς το αεροδρόµιο Καλαµάτας. Είναι το µέγιστο εκτιµώµενο 

κόστος µετακινήσεων).  

Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας µε τις µετακινήσεις και τους 

προορισµούς των συµµετεχόντων του «2ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

Επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του Φεστιβάλ.  

38.000 με 24% ΦΠΑ 

 

>> 1 

1β 

∆ιαµονή µε πρωινό για οργανωτική επιτροπή (10 άτοµα), κριτές 

(6 άτοµα), επίτιµοι καλεσµένοι (4 άτοµα). Περίπου 156 

διανυκτερεύσεις  

9.260 με 13% ΦΠΑ 
 

>> 1 

1γ 

Γεύµα   για περίπου 20 άτοµα (κριτές, οργανωτική επιτροπή 

Interkultur και επίτιµοι προσκεκληµένοι) (2/ηµέρα για περίπου 

7 ηµέρες αποτελούµενη από νερά, αναψυκτικά, σαλάτα και 

κυρίως πιάτο (280Χ13,357€=3.740€) 

3.740,00 με 24% 

 

>> 1 

 Κεφ.2ο ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (∆ΗΜΟΣ)                                                                       

 

  

33.000,00 
(με 24% 

Φ.Π.Α.) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ΤΕΝΤΑ  
 

   

1.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τέντα  10  & 11-10-2017 ,  15-10-2017 

• 16 προβολείς τύπου profile 15- 30 μοιρών  

• 12 προβολείς τύπου PC 1000 W  

• 4 προβολείς 4 light 

• 8 led par RGBW 

• 8 κινούμενες κεφαλές τύπου led Wash 

• 10 κινούμενες κεφαλές τύπου Beam 

• 32 κανάλια Dimmer  

• Μία ψηφιακή κονσόλα φωτισμού 

• Ένας κεντρικός πίνακας διανομής 3 Χ 125 Α 
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• Απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης 

 

2. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΤΡΑΣΣΑ) 

Τέντα 10 & 11-10-2017 , 14 & 15-10-2017 

• Τράσσα – κατασκευή 2 πύργων ανυψώσεως 

εξοπλισμού 8 μ ύψος  Χ 3μ μήκους , με επιδαπέδια 

στήριξη και υλικά ανάρτησης και ασφάλισης. 

• Τράσσα απέναντι από την σκηνή ύψος 6 μ μήκους 

8  για στήριξη φωτισμού 

• 2 Τράσσες κατά μήκος των κερκίδων για πιθανή 

στήριξη περιφερειακού συστήματος ήχου και φώτων  

 

   

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΝΤΑ 10 & 11-10-2017 , 14 & 15-10-2017 

FOH 

• Κεντρικό σύστημα PA τύπου line ARRAY (l’ acoustic, 

Meyer, D & B, eastern acoustic ) ικανό για κάλυψη 

1000 ατόμων στα 25 μέτρα στα 100 db.  

• Περιφερειακό σύστημα PA(κρεμαστό ή 

επιδαπέδιο) για κάλυψη κατά μήκους των  

κερκίδων, και περιμετρικά της σκηνής - front fill 

(επιλογή κατάλληλου συστήματος και τοποθέτησης  

κατόπιν συνεννόησης με τον τεχνικό υπεύθυνο 

ήχου).  

• Στην κονσόλα PA τα sub πρέπει να είναι σε 

auxiliary  και ο περιφερειακός ήχος χωρισμένος σε 

matrix. 

• * όλα τα παραπάνω συστήματα πρέπει να 

συνοδεύονται από τα ενισχυτικά τους και τους 

processors τους) 

• Κονσόλα μίξης ήχου 32 μικροφωνικών καναλιών 

και 3 stereo line inputs ( προτεινόμενα μοντέλα : LS9 

Yamaha, Midas pro2, Midas m32 ) 

• 2 cd player επαγγελματικά 

• 2 minijack adaptors to RCA 

• 1 μικρόφωνο talkback 

• Graphic EQ (master) 

• Effects, Lexicon 480 ή 960 ή 300 ή TC M5000 ή 

M3000 

• Καλώδια σύνδεσης , adaptors για ότι μπορεί να 

προκύψει. 

STAGE 

 

• Κονσόλα μίξης ήχου 32 μικροφωνικών 

καναλιών  και 16 auxiliary output ( προτεινόμενα 

μοντέλα : LS9 Yamaha, Midas pro2, Midas m32 ) 

• 8 monitors 10 ή 12 ιντσών (L’acoustics, Meyer, 

D&B) 

• 4 monitor 8 ιντσών (L’acoustics, Meyer, D&B) 

• 16 graphic EQ,  31 περιοχών 
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• 2 wireless in ear system 

• 14 μικρόφωνα πυκνωτικά cardioid για χορωδία 50-

80 ατόμων ( Shoeps, AKG 414). 

• 15 μικρόφωνα πυκνωτικά cardioid για κάλυψη 

ορχήστρας 15 ατόμων ( 8 KM184, 6 AKG 451, 2 beta 

58) 

• 2 wireless mic capsule beta 58 

• 10 active DI (radial, BSS, klark teknik) 

• Καλώδια σύνδεσης, adaptors για ότι προκύψει 

• 30 mic stand  

• 8 mic stand για όργανα 

• 30 αναλόγια μουσικών με led  λαμπάκια  

 

4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΝΤΑ 10 & 11-10-2017 , 15-10-2017 

• 2 τεμάχια μηχανής προβολής 7000 ansi με φακό 

1,8 – 3,5 

• 2 τεμάχια οθόνη διαστάσεων 5 Χ 4 με τα συνδετικά 

της για την στήριξη και ασφάλιση. 

• 1 τεμάχιο media server για αναπαραγωγή στις 

οθόνες 

• Καλώδια διασύνδεσης και adaptors για χειρισμό 

από FOH  

• σύνδεση με κάμερα  χειρισμός από καμεραμάν  

το οπτικό υλικό θα προβάλλεται στους δυο 

προτζέκτορες 

 

   

5 . ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ  

ΤΕΝΤΑ 10 & 11-10-2017 ,  15-10-2017 

• Εξέδρα 14 μέτρα Χ 10 μέτρα σε 4 επίπεδα 

Α. Πρώτο επίπεδο ύψος 20 cm 14μ Χ 4 μ  

Β. Δεύτερο επίπεδο ύψος 70cm 14μ Χ 2μ 

Γ. Τρίτο επίπεδο ύψος 90 cm 14μ Χ 2μ 

Δ. Τέταρτο επίπεδο ύψος 110 cm 14μ Χ 2μ 

• Στα επίπεδα Β,Γ, και Δ απαραίτητες σκάλες 

αριστερά και δεξιά 

• FOH raiser ύψος 20cm 4μ Χ 2 μ. 

• Όλα τα επίπεδα του stage θα πρέπει να είναι 

ντυμένα περιμετρικά με μαύρο πανί. 

 

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Χρόνος παράδοσης – Τεχνικό Προσωπικό   

Τέντα 10 -10-2017 , 14-10-2017  (πρόβες) 

 1. Η παράδοση του συστήματος ήχου και φώτων θα πρέπει 

να γίνει μέχρι τις 15:00 των παραπάνω ημερομηνιών 

 15:00 έως 17:00  ρύθμιση συστήματος , line check 

 17:00 έως 17:30 προετοιμασία έναρξης πρόβας 

 17:30 έναρξη πρόβας (sound check). 
 

2. Ικανός αριθμός προσωπικού για την παράδοση του 
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συστήματος στον προκαθορισμένο χρόνο(ένας τεχνικός 

υπεύθυνος της εταιρίας που έχει αναλάβει το στήσιμο του ήχου 

και των φώτων , να γνωρίζει τον χειρισμό της κονσόλας FOH , 

ένας stage manager και ένας φωτιστής) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ     

1.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11  /10/2017, 17:30  TEΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

 -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12/10,13/10,14/10/2017 ΚΟΝΣΕΡΤΑ 

ΦΙΛΙΑΣ 

TEMAXIΑ 12, προβολέας τύπου  fresnel 1000w με φωτεινότητα  

120000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ,  να δέχεται   

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm  για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, με φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές 

 

   

2.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017, πρωί  

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  

ΑΤΟΜΑ  70 ΣΥΝΟΛΟ 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη / FOH 

β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2015, 17:30, ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ + ΧΟΡΩΔΙΑ  

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 
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τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη /  FOH 

 

 

γ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

 12/10, 13/10,14/10/2017  

 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη /  FOH 

   

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΤΡΑΣΣΑ) 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017 ΠΡΩΙ  & ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

Κατασκευή πύργου τύπου  Π μήκους  10 μ  για την κρέμαση   

φωτιστικού εξοπλισμού  και  σύστημα για κρέμασης οπίσθιου 

φωτισμού .Υλικά ανάρτησης και ασφάλισης, κατασκευή 

αλουμινίου 

 

   

4.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ     



 - 20 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017  ΠΡΩΙ  & ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  12/10, 13/10,14/10/2017 ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

Εξέδρα 10 μέτρα πλάτος Χ  8 μέτρα , σε 3 επίπεδα 

Α. Πρώτο επίπεδο ύψος 100 cm    10 μ Χ 4 μ  

Β. Δεύτερο επίπεδο ύψος 120cm  10 μ Χ 2μ 

Γ. Τρίτο επίπεδο ύψος 140cm    10 Χ 2μ 

Στα επίπεδα Β,Γ, και Δ απαραίτητες σκάλες αριστερά και 

δεξιά 

Τοποθέτηση – επίβλεψη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  ΛΙΜΑΝΙ  
 

   

1.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 12/10, 13/10,14/10/2017  

 

TEMAXIΑ 12, προβολέας τύπου  fresnel 1000w με φωτεινότητα  

120000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ,  να δέχεται   

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm  για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, με φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές 

 

   

2.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 12/10, 13/10,14/10/2017  

 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη /  FOH 

 

 

   

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΤΡΑΣΣΑ) 

 ΛΙΜΑΝΙ  ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 12/10, 13/10,14/10/2017 

ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

 

κατασκευή πύργου τύπου  Π μήκους  10 μ  για την κρέμαση   
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φωτιστικού εξοπλισμού  και  σύστημα για κρέμασης οπίσθιου 

φωτισμού .Υλικά ανάρτησης και ασφάλισης, κατασκευή 

αλουμινίου 

 

4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 11/10/2017  ΠΡΩΙ  & ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  12/10, 13/10,14/10/2017 ΚΟΝΣΕΡΤΑ ΦΙΛΙΑΣ 

Εξέδρα 10 μέτρα πλάτος Χ  8 μέτρα , σε 3 επίπεδα 

Α. Πρώτο επίπεδο ύψος 100 cm    10 μ Χ 4 μ  

Β. Δεύτερο επίπεδο ύψος 120cm  10 μ Χ 2μ 

Γ. Τρίτο επίπεδο ύψος 140cm    10 Χ 2μ 

Στα επίπεδα Β,Γ απαραίτητες σκάλες αριστερά και δεξιά 

Τοποθέτηση – επίβλεψη 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΕΟΔ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    12/10, 13/10,  14/10/2017 

2 Μικρόφωνα εκφωνητών και  τα απαραίτητα μηχανήματα , 

καλώδια για την σύνδεση κλαβινόβας 

 

   

2.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ  ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΩΔΩΝ- 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    12/10, 13/10/2017 

Ενοικίαση 1) παταριών  για την ανύψωση των χορωδών σε δύο 

επίπεδα  8 μ , ύψους  20 πόντων  ανά επίπεδο σε σχήμα 

ημικυκλικό, κατασκευή αλουμινίου  και  δάπεδο κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 

 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 
 

   

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τοποθέτηση & 

επίβλεψη 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ   11/10- 14 /10/2017 

 

*ΤΕΜΑΧΙΑ  24, προβολέας τύπου  fresnel 1000w με φωτεινότητα  

120000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ,  να δέχεται  

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm  για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, με φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές ce 

* ΤΕΜΑΧΙΑ 12, προβολέας τύπου zoom profile 25-50 μοιρών 

750w με φωτεινότητα 19400 lumens, θερμοκρασία χρώματος 

3200k, να δέχεται gobo holder μεγέθους ίριδα, τον απαραίτητο 

γάντζο φ60mm  για την στήριξη του,  με αλυσίδα ασφαλείας, το 

τελάρο ζελατίνας, me φις τύπου stucco και να τηρεί 

προδιαγραφές cue. 

* ΤΕΜΑΧΙΑ 8, προβολέας τύπου  pc 2000w  με φωτεινότητα  

140000 lumens και με θερμοκρασία χρώματος  3200κ, να δέχεται  

barndoors, με τον απαραίτητο γάντζο φ60mm για την στήριξη 

του, με αλυσίδα ασφαλείας, το τελάρο ζελατίνας, me φις τύπου  

schuco και να τηρεί προδιαγραφές ce 

*ΤΕΜΑΧΙΑ  12, προβολέας τύπου led par 36x3 w min  rgbw 

*ΤΕΜΑΧΙΟ  1, ψηφιακή κονσόλα φωτισμού me 54 κανάλια, 

dam512, 24 sub masters,me δυνατότητες προγραμματισμού και  

soft patch,cue list,group, fade in/out back buttons και save το όλο 

σύστημα (κονσόλα + οθόνη + περιφερειακά)   

*ΤΕΜΑΧΙΑ  42, κανάλια   dimmer 2200w (10 Α) με ψηφιακή 

καθοδήγηση τύπου dmx 512 και δυνατότητα pre-heat, με 

ασφάλεια και να τηρεί προδιαγραφές 

* απαραίτητα καλώδια συνδέσεων 
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*ΤΕΜΑΧΙΟ  1, κεντρικός πίνακας διανομής 3χ125Α, 10 έξοδοι 

3χ32α με ανεξαρτήτους ασφαλειοδιακόπτες, έξοδος 3χ32Αμε 

ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη,  να τηρεί προδιαγραφές ce.    

 

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟ 

 1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τοποθέτηση & 

επίβλεψη  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ   11/10- 14 /10/2017 

• Τράπεζα μίξης ήχου  ψηφιακή , τεμάχιο 2 .  

Τουλάχιστον 32 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.  

Τουλάχιστον 16 διακριτές αναλογικές συμμετρικές έξοδοι.  

τροφοδοσία phantom power σε όλες τις εισόδους. 

μεταβλητό ή σταθερό υψηπερατό φίλτρο σε όλες τις εισόδους. 

Παραμετρικός ισοσταθμιστής τουλάχιστον 3 περιοχών σε κάθε 

είσοδο. 

• Ενδεικτικοί τύποι: Yamaha M7CLxx, Midas Pro 6, 

Soundcraft VI 1  

• Συσκευές αναπαραγωγής οπτικού ψηφιακού δίσκου, 

τεμάχια 2. 

 Ηχητικό σύστημα κοινού.  

Συστοιχία ηχείων για χρήση L-R, τουλάχιστον τριών δρόμων με 

ενεργό διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων και τεχνολογία τύπου 

γραμμικής συστοιχίας ή σημειακής πηγής. 

• Ηχητικό σύστημα σκηνής (stage monitoring), τεμάχια 8. 

με γραφικό   E Q 

Ηχεία τουλάχιστον δύο δρόμων με ενεργό ή παθητικό 

διαχωριστή φάσματος συχνοτήτων ικανό να  καλύψει 

ακροατήριο 1000 ατόμων  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα καθώς και για επιδαπέδια 

χρήση. 

Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων διαμέτρου 12”-15”. 

2 τεμ di ενεργά με διακόπτη κυκλώματος γείωσης 

Απαραίτητος αριθμός πυκνωτικών και δυναμικών μικροφώνων 

για κάλυψη της εκδήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ηχολήπτη / FOH 

 

    

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 11/10 – 14/10/2017 

Ενοικίαση 1) παταριών  για την ανύψωση των χορωδών σε τρία 

επίπεδα   12 μ , ύψους  30 πόντων  ανά επίπεδο σε σχήμα 

ημικυκλικό, κατασκευή αλουμινίου  και  δάπεδο κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 

    

 

 
 

κεφ: 3ο ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (∆ΗΜΟΣ)                                                                                                      
  9.000,00 

(με 24% 

Φ.Π.Α.) 

3α 

Ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων 

4 ηµέρες στο Μέγαρο: 8 τραπέζια και 200 καρέκλες 

2 ηµέρες στην Τέντα: 900 καρέκλες  µε καλύµµατα  

 

>> 1 2.000,00 

με 24% ΦΠΑ 

 

 

3β 

∆ιακόσµηση χώρων εκδηλώσεων (ανθοστολισµός) 

Τέντα, Μέγαρο Χορού, ∆ΗΠΕΘΕΚ  
(20 ανθοδηµιουργίες σε κασ̟ώ α̟οτελούµενη α̟ό φυσικά 
ε̟οχικά άνθη (στους χώρους των εκδηλώσεων) 

>> 1 500,00  

με 24% ΦΠΑ 

 

 

3γ Πνευµατικά δικαιώµατα 
  100,00  

με 24% ΦΠΑ 

 



 - 23 -

3δ Λοιπές δαπάνες προετοιµασίας χώρων 

  4.980,00 

με 24% ΦΠΑ 

 

 

3ε Απρόβλεπτα 

  1.420,00 

με 24% ΦΠΑ 

 

 

 

Κεφ.4ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(είναι το τελικό ποσό του ασφαλιστηρίου, δεν υπόκεινται σε 
Φ.Π.Α.) (∆ΗΜΟΣ) 

  1.500,00 
 

4α 

Περιλαµβάνει για µέχρι 1.500 άτοµα: 

σωµατικές βλάβες/θάνατος τρίτου κατά άτοµο και κατ’ 

ελάχιστο: 500.000€ 

υλικές ζηµιές τρίτων: 250.000€ 

Ανά ζηµιογόνο γεγονός: 1.000.000€ 

Ανώτατο όριο για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 2.000.000€ 

 

   

 
Κεφ.5ο : ΠΡΟΒΟΛΗ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ (∆ΗΜΟΣ)                                                                     
10.500,00 

  10.500,00 
(με 24% 

Φ.Π.Α.) 

5α ∆ιαφήµιση σε Εθνικό επίπεδο και τοπικό επίπεδο     

  7.500,00 

 με 24% 

ΦΠΑ 

 

 

5β 

Φωτογράφηση,  δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ και 

βιντεοσκόπηση 
 

  3.000,00 

με 24% ΦΠΑ 

 Κεφ.6ο ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΑΡΙΣ 

   

20.000,00 

6α 
Αµοιβές καλλιτεχνών (παρουσιαστές, χόρδισµα πιάνων, 

υπεύθυνος σκηνής) 

  8.500,00 

6β 

Οργανωτικά έξοδα 

(Συνεργεία καθαρισµού , µεταφορά πιάνου και µεταφορές εν 

γένει, προµήθεια διαφόρων υλικών) 

 

  9.500,00 

6γ Φύλαξη χώρων 
  2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς 24%Φ.Π.Α. 76.000,00 

Φ.Π.Α.24% 18.240,00 

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 24% 94.240,00 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς 13%Φ.Π.Α. 8.194,69 

Φ.Π.Α.13% 1.065,31 

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 13% 9.260,00 

ΠΟΣΟ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ 21.500,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α. 125.000,00 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

Βασίλειος Χαντζής  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΧΟΡΩΔΙΑ 

Α/Α 
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩ-ΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

* 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΤΟΜΑ 

                                    

1 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 - 14 30 

2 11-Οκτ-17 16-Οκτ-17 Messinian Bay 20 67 

3 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Messinian Bay 10 50 

4 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Akti Taygetos 20 24 

5 10-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Kleopatra Inn 12 26 

6 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Ostria 16 44 

7 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Haikos??? 12 44 

8 10-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Pharae Palace 20 27 

9 10-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Pharae Palace 20 17 

10 10-Οκτ-17 16-Οκτ-17 - 10 15 

11 9-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Flisvos 12 36 

12 

9-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Flisvos 12 

Περιλαμβά- 

νονται  

ανωτέρω 

13 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Pharae Palace 12 25 

14 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Pharae Palace 16 32 

15 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Akti Taygetos 16 37 

16 

11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 

GMP Bouka 

Resort 16 36 

17 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Byzantio 12 45 

18 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Byzantio 16 19 

19 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Ostria 12 42 

20 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Ostria 16 24 

21 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Flisvos 12 30 

22 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Kleopatra Inn 16 28 

23 11-Οκτ-17 15-Οκτ-17 Akti Taygetos 16 32 

24 **Λοιπές μετακινήσεις    62  

    400  

 
-Για τις χορωδίες  µε Α/Α: 1,10 δεν έχει δοθεί ο τόπος διαµονής και τεκµαίρεται ως διαµονή η 

µεγαλύτερη απόσταση που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ξενοδοχεία.  

-Οι µετακινήσεις αφορούν µονές διαδροµές. 

*Περιλαµβάνονται τα εξής: 

 Μεταφορά από το αεροδρόµιο Καλαµάτας προς το ξενοδοχείο διαµονής, από το ξενοδοχείο προς 

τους χώρους παραστάσεων ή πρόβας και η µεταφορά την ηµέρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο 

προς το αεροδρόµιο. 

** Αφορά τυχόν µετακινήσεις της κριτικής, οργανωτικής  επιτροπής όπως και των επίτιµων 

προσκεκληµένων από το ξενοδοχείο διαµονής  προς τους χώρους παραστάσεων ή πρόβας καθώς 

και µία µετακίνηση ανά χορωδία για ξενάγηση στην πόλη της Καλαµάτας. 

 

   Οι ανωτέρω διαδροµές αφορούν στο σύνολο των µετακινήσεων και οι οποίες δύναται να 

αυξοµειωθούν ανάλογα µε την πραγµατική ανάγκη που θα προκύψει ως προς τις µετακινούµενες 

χορωδίες και τον αριθµό των µετακινουµένων χωρίς όµως να υπερβαίνουν τον µέγιστο αριθµό 

διαδροµών όπως ορίζονται ανωτέρω  (δηλαδή τις 400). 

 

 


