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ΘΕΜΑ : «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» ΣΕ
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ »
Σχετ.: Το υπ’αριθµ 351110/3905 έγγραφό σας
Σας αποστέλλουµε διευκρινήσεις σχετικά µε το έργο του τίτλου προς
ενηµέρωση:

1. Στην σελ. 14 της εν λόγω διακήρυξης στην παρ. 7.2. δεν ισχύουν οι
παραποµπές µέσα στις παρενθέσεις…..(βλ.παρ.6.6 του παρόντος )
καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητες (βλ.παρ.6.5 του παρόντος )
στον υποφάκελο ∆ικαιολογητικών…… αλλά ισχύει ότι αναφέρει το
Π.∆.118/2007 στο άρθρο 8 παρ. 2, και παρ. 5, σχετικά µε το πώς
αποδεικνύονται τα α. β. γ. δ. της παρ. 7.2 της διακήρυξης .
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει τα dimmer σε µεταλλικό
ικρίωµα αναλόγου ύψους µε τον εξοπλισµό που θα προσφέρει.
3. Σχετικά µε την σχάρα οροφής το ελάχιστο αποδεκτό φορτίο ανά τρέχον
µέτρο θα είναι τουλάχιστον 130 κιλά. (130 Kgr/m). Οι ενδιαφερόµενοι
θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι από την σχάρα οροφής θα
αναρτηθούν οι προβολείς, η οθόνη προβολής και σε συνεννόηση µε
τον προµηθευτή των αυλαίων θα αναρτηθούν και τα απαιτούµενα
πανιά.
4. Για τα ηχεία monitor (τεµ2) είναι αποδεκτή η λύση ενεργού ή και
παθητικού ηχείου
5. Στο άρθρο 3.2.8. σελίδα 48 αναφέρεται το δυναµικό µικρόφωνο να έχει
κάψα «δυναµική καρδιοειδής» που έρχεται σε αντίθεση µε την
αναφορά για [Polar pattern: unidirectional (µονοκατευθυντικό)].
∆ιευκρινίζεται ότι το µικρόφωνο θα πρέπει να έχει κάψα δυναµική
καρδιοειδής.
6. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται για τα υπό προµήθεια υλικά είναι
ενδεικτικά και απαραίτητα για τη πιστοποίηση της ποιότητας των
υλικών . Πιστοποιητικά ισοδύναµα µε αυτά που αναφέρονται στην

∆ιακήρυξη θα γίνονται αποδεκτά και θα συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση του προµηθευτή για το ισοδύναµο της πιστοποίησης.
7. Στο άρθρο 4.2.1. σελίδα 52 αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι το σύστηµα
προβολής να έχει monitor out. ∆εδοµένου ότι τα επαγγελµατικά
συστήµατα προβολής για µεγάλες αίθουσες συνήθως δεν διαθέτουν
έξοδο εικόνας παρά µόνο εισόδους διευκρινίζεται πως δεν είναι αίτιο
αποκλεισµού η µη ύπαρξη εξόδου εικόνας. Το ζητούµενο είναι η
προµήθεια αξιόπιστου συστήµατος προβολής. Εκ παραδροµής
αναγράφηκε, monitor out, και δεν είναι προαπαιτούµενο.
8. ‘Όσο αφορά τις διατοµές των καλωδίων να ληθφούν υπόψη οι
παρακάτω διορθώσεις: σελ 55 παρ. 5.2.3 ∆ιατοµή 3Χ2,5 mm2
σελ 57 παρ. 5.2.6 ∆ιατοµή 5Χ16 mm2
σελ 57 παρ. 5.2.7 ∆ιατοµή 5Χ6 mm2
Τo καλώδιο διατοµής ΝΥΥ 5Χ16 mm 2 προορίζεται για την παροχή του
Κεντρικού πίνακα Αίθουσας –Dimmers, από τον κεντρικό πίνακα του
θεάτρου.
Τo καλώδιο διατοµής ΝΥΥ 5Χ6 mm 2 προορίζεται για την παροχή των
συσκευών dimmers και για την παροχή του ηλεκτρικού πίνακα
διανοµής σκηνής

Εσωτερική ∆ιανοµή
1) Χρον. Αρχείο
2) ∆.Μέλλιου
3) Π. Ρακιτζής

Ο ∆/ΝΤΗΣ
α.α.

Ζορµπάς Πασχάλης
Πολ. Μηχ/κός µε Β΄β.

Πίνακας αποδεκτών:
1. Φίλιππος Νάκας
2. Action play
3. Telmaco
4. Spacelight S.A.
5. Accelere S.A.
6. Menexes
7. Κ. Παπαναστασίου ΑΒΕΕ
8. Dromeas ΑΒΕΕΑ
9. ERGO
10. EVENTECH ABEE
11. SPECTRAtech A.E.
12. BON STUDIO ABEE
13. BIRO
14. SYSTEMA ΕΠΕ
15. Dymamic Hellas
16. ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.
17. CAL ΤΕΧΝΙΚΗ
18. ΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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