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Θέμα: ''Προμήθεια μηχανημάτων ήχων''
Η άσκηση εποπτείας καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό ζήτημα των αθλητικών κέντρων
αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων σύμφωνα με το στ. 31 του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
Επίσης, σύμφωνα με την ενότητα Ε του άρθρου 12 της παραγράφου γ εδάφιο 7.1 του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την
εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού
και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Επίσης για την κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά
κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
Στο Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’ διεξάγονται αγώνες όλων των ομαδικών αθλημάτων και
όλων των κατηγοριών. Στις μεγάλες κατηγορίες γίνεται παρουσίαση ομάδων οπότε χρειάζεται
ηχητική εγκατάσταση η οποία υπάρχει μεν στο συγκρότημα, άλλα ο ήχος πολλές φορές δεν
ακούγεται η παραμορφώνει, με αποτέλεσμα να ακούγεται μια βοή.
Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να ομαλοποιηθεί – βελτιωθεί η ηχητική της παραπάνω
αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθεί προμήθεια μηχανημάτων ήχου (κονσόλα
ήχου, γραφικός ισοσταθμιστής, περιοριστής έντασης) σύμφωνα με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Α
/
Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ:
Κονσόλα μίξης με 6 mono & 1 stereo
(6mic in). 1 Aux out. Eνσωματωμένη
μονάδα εφφέ 16 προγραμμάτων με
ρύθμιση παραμέτρου. EQ 3 περιοχών σε
όλα τα κανάλια και eq 5 περιοχών στο
master. Έξοδοι: Main L/R & ακουστικών.
Ενσωματωμένο player με Bluetooth και
θύρα
USB
για
εγγραφή
και
αναπαραγωγή.
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ:
Eq 2x31 περιοχών
Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου
 Dual 31- band Graphic EQ
 Classic eq
 Low cut

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ
ΟΛΙΚΗ
€

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

220,00€

220,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

340,00€

340,00€
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ:
Compressor
2- channel
MODE STEREO Mode/DUAL MONO Mode
FREQUENSY +2Db, 20 Hz ˜20 KHz
RESPONSE
TOTAL HARMONIC Less than 0.03%
DISTORTION
NOISE LEVEL Less than – 87dB(IHF-A)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

340,00€

340,00€

Κατά
αποκοπή

1

185,00€

185,00€

INPUT Unbalanced (RCA pin jack, ¼”
Mono phone jack)
INPUT IMPEDANCE 30k ohms
NOMINAL INPUT
LEVEL

-10dB

MAXIMUM INPUT

+32 dB( INPUT
Level Control
at minimum)

LEVEL
4

Εργασίες τοποθέτησης , εγκατάστασης
όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
Έλεγχος της υπάρχουσας ηχητικής
εγκατάστασης και αποκατάσταση
βλαβών με όλα τα μικρουλικά που είναι
απαραίτητα για την διασύνδεση του.
Ρύθμιση για την ομαλή λειτουργία του
ηχητικού συστήματος.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ €

1.085,00€
260,40€
1.345,40€

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής
προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1.345,40ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.085,00€ χωρίς
Φ.Π.Α.).
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις:
- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019
(ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
- των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018)
- την υπ ‘ αριθμ. 92/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί ‘ Εξειδίκευση πιστώσεων’
(ΑΔΑ: 6ΘΗΡΩ9Μ-7ΕΠ)
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.7135.04 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) ποσού
15.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και
την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 με Κ.Α. 15.7135.04
(Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) ποσού 1.345,40ευρώ.
CPV: 32342410-9 (Εξοπλισμός ήχου).

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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