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Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην συνδιοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Νεολαίας
Κενταύρου στις 10 & 11 /08/2018 στον οικισμό Κενταύρου Ξάνθης με την πραγματοποίηση
των παρακάτω εργασιών προϋπολογισμού 9.300€ με το ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της
Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών σήμερα Παρασκευή 3/08/18 εώς καις τις 10:30 π.μ.
Α/Α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ηχητικός Εξοπλισμός:



















Κονσόλα κεντρικής μίξης 48 καναλιών εισόδου και 8 καναλιών εξόδου
(AUX) + L,R,C με περιφερειακές μονάδες εφέ.
Κονσόλα μόνιτορ μίξης 48 καναλιών εισόδου και 16 καναλιών εξόδου
(AUX) + L,R,C με περιφερειακές μονάδες εφέ.
Ενεργό splitter 48 καναλιών 1 είσοδο σε 4 εξόδους ανά κανάλι.
Croscable 4 δρόμων για την μη καταπόνηση των πολυκαλωδίων του
συστήματος, συμπλήρωση καλωδίων πιθανού συμπληρωματικού
εξοπλισμού των καλλιτεχνών, για την μή διακοπή της συναυλίας.
Σύστημα ηχείων κρεμαστό κάθετο με 120ο οριζόντιας διασποράς, (Line
Array ) τεσσάρων ενεργών δρόμων (4 way active). 18000 watt rms με
τους ενισχυτές και επεξεργαστές τους. (12 δορυφόροι με μεγάφωνα
15" και 12 sub 18")
12 Μόνιτορ ηχεία φωνής με τους ενισχυτές τους ενεργά με
επεξεργαστή (12" + 3" και 15"+3")
Μικρόφωνα ενσύρματα, καλώδια, προσαρμοστές οργάνων DI
σύμφωνα με τα κανάλια των κονσολών που θα χρειαστούν.
12 Ασύρματα μικρόφωνα αυτόνομες μονάδες
3 ακουστικά in-ear 2 δρόμων
6 ενσύρματες συσκευές ακουστικών stereo
Πλήρες σετ ντράμς (με 2 τομ και 2 βαθιά)
Πιατίνια με βάσεις (Hi-Hat 2*14", Crash 16"18"20", )
Ενισχυτής μπάσου 700watt με καμπίνα 4*10
2 Ενισχυτές κιθάρας με λάμπες 100watt
Ενα βαρυκεντρισμένο stage πιάνο
2 cd-player με mp3 για Dj

Φωτιστικός εξοπλισμός:


8 led par

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ



6 ρομποτικές κεφαλές wash



6 ρομποτικές κεφαλές Beam



2 strobe



2*4light (650watt η κάθε λάμπα *4=2600watt)



Κονσόλα φωτισμού Avolite



Μηχανή καπνού



Ενα κανόνι παρακολούθησης 1200watt

7.500

Εξοπλισμός Εικόνας:



2 Προβολικά με φωτεινότητα 4500 lumens
2 οθόνες προβολής 4m x 3m.



Κονσόλα Εικόνας με 8 εισόδους και εφέ

Ικριώματα και συστήματα ανύψωσης


Ηλεκτρικό σύστημα ανύψωσης βαριάς κατασκευής σε σχήμα Π,
αποτελούμενο από 40cm truss heavy duty
Διαστάσεις: Πρόσοψη 12m και ύψος 7m (για το κρέμασμα των ηχείων
και φωτιστικών εμπρός της σκηνής)



2 τζίνια (ανυψωτικό) με τράσες μήκους 12 μέτρων στο πίσω μέρος της
σκηνής για το κρέμασμα των φωτιστικών



4 τζίνια (ανυψωτικό) με τράσες μήκους 24 μέτρων για χρήση χώρου
παρασκηνίου (backstage)

Εξέδρα


Riser 2.50m x 2.50m ύψους 40cm επι της σκηνής για την ντράμς
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο Δήμαρχος Μύκης
Καπζά Τζεμήλ

7.500,00 €
1.800,00 €
9.300,00 €

