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Μ E Λ Δ Σ Η 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΥΟΤ –TV-VIDEO, 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ,ΜΔΓΑΦΩΝΙΚΗ ΚΣΛ 
 
 

 
 
 
 
 
Cpv: 32340000-8 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 14.472,90 € 
       ΠΙΣΩΗ                   : 12.370,00 € 
 
 
 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

 

 
1) ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2) ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
4)  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΥΟΤ-  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                         TV – VIDEO (ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΔ –  
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   ΜΔΓΑΦΩΝΙΚΔ). 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 14.472,90 € 
       ΠΙΣΩΗ                   : 12.370,00 € 
 
  
 
        
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κηθξνθσληθψλ θαη κεγαθσληθψλ 
ζπζθεπψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ. 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ, νηθ. έηνπο 2019  Κ.Α.Α. 10.7133.0008. 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξψο ζην παξάξηεκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
 

Η κειέηε ζπληάρζεθε κεηά απφ θαηαγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο 
ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ (νπζηαζηηθά κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γίλνληαη ιεηηνπξγηθά κεγαθσληθά ζπζηήκαηα 
πνπ παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο.  

 
Σν ζχζηεκα επηινγήο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 

Η πξνκήζεηα πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε απεπζείαο αλάζεζε.  

 

Η διάπκεια ηερ ζύμβαζερ οπίδεηαι από ηεν ςπογπαθή ηος ζςμθωνεηικού και μέσπι ηεν 

31/08/2019. 

 
 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 24 ηεκ 

2 
Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

1.850 m 
 

3 Μηθξφθσλν αλαγγειίαο 2ηεκ 

4 εληζρπηήο 240-250W θαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 3 ηεκ 

5 εληζρπηήο 500W θαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 1 ηεκ 

6 πξκαηφζρνηλν ζηήξημεο θαισδίνπ 
1.000 m 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ  ΠΔΡΑΜΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 3 ηεκ 

2 Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

1000 m 

3 πξκαηφζρνηλν ζηήξημεο θαισδίνπ 1 ηεκ 

4 εληζρπηήο 240W θαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο.  1 ηεκ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ  ΠΑΠΑΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 4 ηεκ 

2 Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

500 m 

3 εληζρπηήο 240-250W θαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο.  1 ηεκ 

   

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 2 ηεκ 

2 Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

100 m 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 1 ηεκ 

2 Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

100 m 

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ ΑΦΑΛΩΝΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 3 ηεκ 

2 Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

100 m 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ ΙΠΠΔΙΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 3 ηεκ 

 

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ  ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 5 ηεκ 

2 εληζρπηήο 500W θαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 1 ηεκ 

3 Μηθξφθσλν αλαγγειίαο 1 ηεκ 

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ  ΜΤΣΔΓΝΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 3 ηεκ 



2 εληζρπηήο 240-250W θαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 1 ηεκ 

3 Μηθξφθσλν αλαγγειίαο 1 ηεκ 

4 Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

50  m 

 
 
Η αλαθεξφκελε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν. 4412/2016-ΦΕΚ 147/8-8-2016 ηεχρνο Α΄. 

  Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο- 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 ηνπ Ν.3463/06 
 ηεο απφ 12/12/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18). 
 ηνπ Ν.4155/2013 (120A) «Εζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ & άιιεο 

Δηαηάμεηο» 

 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
1. Η χκβαζε,  
2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,  
4. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ,  
5. Ο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο,   
 
Μπνξεί ν Δήκνο Λέζβνπ  λα θάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 
κέρξη εμαληιήζεσο ηεο πνζφηεηαο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Αλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο, κπνξεί λα επηβιεζνχλ, ζε 
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο πξφζηηκν.  
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 
Αλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή 
παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλφκελνπ πξντφληνο ή ηκήκαηνο 
απηνχ. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία 
πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη ν Δήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ θαηά ην πξνζθνξφηεξν, 
γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Αλ ε θαηαζθεπή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή εκθαλίδεη 
ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα βειηηψζεη ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Εηδηθψο γηα ηα εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά ζπλήζνπο ρξήζεο θαη θζνξάο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη 
λα έρεη δηαξθή παξαθαηαζήθε ψζηε ζε πξψηε δήηεζε λα ηα πξνκεζεχεη ζην Δήκν. 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζην πξνκεζεπηή ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. 
 

                        ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
         Μςηιλήνε 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019                   Μςηιλήνε 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ    Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Λ.   
      

 
 

             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ        ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.       ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ. 
   
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΥΟΤ-  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                         TV – VIDEO (ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΔ –  
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   ΜΔΓΑΦΩΝΙΚΔ). 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 14.472,90 € 
       ΠΙΣΩΗ                   : 12.370,00 € 
 
      

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ κηθξνθσληθψλ – κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2019. 

 

Α/Α 

 
(1) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

(2) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

(3) 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΙΜΗ 

(4) 

ΤΝΟΛΟ 
 

(5)=(3)Υ(4) 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 24 ηεκ   

2 

Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε 
θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. (ηξέρνλ κέηξν). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ 
παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
λένπ κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 

1.850 m 
 

  

3 Μηθξφθσλν αλαγγειίαο 2 ηεκ   

4 
εληζρπηήο 240-250W θαη δνθηκή φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 3 ηεκ   

5 
εληζρπηήο 500W θαη δνθηκή φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 1 ηεκ   

6 πξκαηφζρνηλν ζηήξημεο θαισδίνπ 1.000 m   

ΑΘΡΟΙΜΑ  

ΦΠΑ 17%  

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

    

ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Δήκνο Λέζβνπ, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο.
        
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ: 
 
 
 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
 

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΥΟΤ-  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                         TV – VIDEO (ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΔ –  
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   ΜΔΓΑΦΩΝΙΚΔ). 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 14.472,90 € 
       ΠΙΣΩΗ                   : 12.370,00 € 
 
  
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ κηθξνθσληθψλ- κεγαθσληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019. 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πιεξνχλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά κε απνδεθηή απφθιηζε 5%: 
 
Κόπνα με driver. 
Η ρνάλε ηεο θφξλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αινπκίλην ζα έρεη ιεπθφ ρξψκα θαη ζπείξσκα driver 1-
3/8”. Θα είλαη θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε IP 65. Σν κέγεζνο ηεο είλαη πεξίπνπ Φ500x400mm 
θαη ην βάξνο δελ ζα μεπεξλάεη ηα 3kg. ην πίζσ κέξνο ηεο ζα θέξεη ζηήξηγκα γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ηεο Παιαηάο θφξλαο. Σν driver horn ζα είλαη 60 watt/100 
volt/125 db max SPL κε ιαηκφ 1΄΄.  Σν driver πξέπεη επίζεο λα είλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή 
εγθαηάζηαζε IP 64. 
 
Αγωγόρ μεγαθώνων  
Ο αγσγφο ζα είλαη 2Υ1,5mm2  κε επέλδπζε θανπηζνχθ θαηάιιεινο γηα κφληκεο εγθαηαζηάζεηο. 
Πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ζηεξέσζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ 
θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα. 
 

Μικπόθωνο αναγγελίαρ  
Σν κηθξφθσλν αλαγγειίαο ζα είλαη δπλακηθφ 600 Ω θαξδηνεηδνχο απφθξηζεο κε έμνδν XLR.  Σν 
κηθξφθσλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδην ζήκαηνο 2 κέηξσλ κε XLR αξζεληθφ ζε ζειπθφ. 
 
Δνιζσςηήρ 240-250W  

Εληζρπηήο 240 WRMS, κε κεηαζρεκαηηζηή εμφδνπ 100V, κε 3 mic& 2 AUX input, phantom power, 
high/low ξπζκηζηηθφ EQ & priority mute ζην mic 1. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φιεο νη εξγαζίεο 
δηαπίζησζεο φηη ν παιαηφο εληζρπηήο δελ επηζθεπάδεηαη, ε απνζχλδεζή ηνπ, πξνκήζεηα θαη 
αληηθαηάζηαζε-ζχλδεζε. Σέινο ζα γίλεηαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

Σξνθνδνζία: 220 - 240V AC or 24V DC 

Ολνκαζηηθή ηζρχ εμφδνπ 240W 

Καηαλάισζε (ελδεηθηηθά) 
238W (EN60065), 520W(AC operation at rated output, 15A (DC operation at 
rated output) 

ζπρλφηεηα 50 - 20,000Hz (+/- 3 dB) 

παξακφξθσζε 
  
<1% ζηα 1kHz,1/3 rated power 
 

είζνδνο 
MIC 1: -60db 600Ω,electronically balanced, 5-P Din type. MIC 2,3:-60db 
600Ω,electronically balanced, 5-P phone jack. AUX 1,2: -20dB, 10kΩ, 
unblanced, RCA pin jack. Mute: Contact Pin 4 - 5 Closure input (for MIC 1) 

έμνδνο 
SPEAKER OUT:Balanced (floating) 
HIGH IMPEDANCE: 21Ω (70V) 



Εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

LOW IMPEDANCE: 4Ω (31V) 
REC. OUT: Odb, 600Ω unbalanced, RCA pin jack 

Phnatom Power DC + 21V (MIC 1) 

S/N Ratio Over 60dB 

Tone Control Bass: +/- 10 dB at 100 Hz Treble: +/- 10 dB at 10kHz 

Muting MIC1: Mutes other signals by 0 - 30 dB attenuation 

Indicator Power signal, peak 

 
 
Δνιζσςηήρ 500W  

Εληζρπηήο 500 WRMS, κε κεηαζρεκαηηζηή εμφδνπ 100V, κε 3 mic& 2 AUX input, phantom power, 
high/low ξπζκηζηηθφ EQ & priority mute ζην mic 1. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φιεο νη εξγαζίεο 
δηαπίζησζεο φηη ν παιαηφο εληζρπηήο δελ επηζθεπάδεηαη, ε απνζχλδεζή ηνπ, πξνκήζεηα θαη 
αληηθαηάζηαζε-ζχλδεζε. Σέινο ζα γίλεηαη δνθηκή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

Σξνθνδνζία: 220 - 240V AC or 24V DC 

Ολνκαζηηθή ηζρχ εμφδνπ 500W 

 
ςπμαηόζσοινο ζηήπιξερ καλωδίος 
πξκαηφζρνηλν γαιβαληδέ 5mm γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδφηεζεο ησλ Κνξλψλ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ζηήξημεο θαη ηάλπζεο θαζψο θαη ηα ξάνπια ζηεξέσζεο ηνπ θαισδίνπ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              ΜΔΛΔΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΥΟΤ-  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                         TV – VIDEO (ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΔ –  
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   ΜΔΓΑΦΩΝΙΚΔ). 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 14.472,90 € 
       ΠΙΣΩΗ                   : 12.370,00 € 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΓΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

Δ Α Π Α Ν Η   
€ 

1 Κφξλα (ρνάλε 21’’ θαη driver). 24 ηεκ 190,00 4.560,00 

2 

Αγσγφο κεγαθψλσλ 2Υ1,5mm2  κε 
επέλδπζε θανπηζνχθ-πιηθά ζηεξέσζεο. 
(ηξέρνλ κέηξν). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαισδίσλ θαη ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κε ηα απαξαίηεηα 
ζηεξίγκαηα. 

1.850 m 
 

2,50 4.625,00 

3 Μηθξφθσλν αλαγγειίαο 2ηεκ 80,00 160,00 

4 
εληζρπηήο 240-250W θαη δνθηκή φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 3ηεκ 525,00 1.575,00 

5 
εληζρπηήο 500W θαη δνθηκή φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 1 ηεκ 600,00 600,00 

6 πξκαηφζρνηλν ζηήξημεο θαισδίνπ 1.000 m 0.85 850,00 

  Τ Ν Ο Λ Ο   12.370,00 

 ΦΠΑ 17%   2.102.90 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ   14.472.90 
 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Δήκνο Λέζβνπ, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο. 
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