
 

 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ’ 

 
Η ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ MIS 5032894  

ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Π. «ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2014-2020», ΑΞ06 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ & 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ  
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΑΑ) ΣΗ 

ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ» 

 
 

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

 
ζρρεσ, 28.02.2019 

 

 



 

 

Σελίδα 2 

Σο Επιμελθτιριο ερρϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 

δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 του ν.4497/2017  (Α’171) «Άςκθςθ Υπαίκριων Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων, Εκςυγχρονιςμόσ 

Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ και άλλεσ Διατάξεισ» 

 το ΦΕΚ (277, τ. Α’, 13.12.1947) περί Κδρυςθσ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν  

 το ΦΕΚ (115, τ. Α’, 09.06.1997) περί εγκρίςεωσ του Οργανιςμοφ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν  

 το ΦΕΚ (761,τ. Β’ 05.03.2018) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθ 

Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Σερρϊν  

 τθν υπ’ αρικ. 3569/05.07.2017 Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Στρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ 

του Διμου Σερρϊν  
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 τθν υπ’ αρικμ. . 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ 

Ρράξθσ «Ρρομικειασ Τεχνολογικϊν Μζςων και Εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ τουριςτικι 

προβολισ τθσ πόλθσ των Σερρϊν», με κωδικό MIS 5032894 

 τθν υπ’ αρικ 19/05.12.2018 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν για τθν 

αποδοχι ζνταξθσ και υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS 5032894 

 τθν υπ’ αρικ. 4151/ 12.11.201818 Μελζτθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ Ρράξθσ με τίτλο 

«Ρρομικεια Τεχνολογικϊν Μζςων & Εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ Τουριςτικισ Ρροβολισ 

των Σερρϊν» Ρράξθσ και με κωδικό MIS 5032894 

 τθν υπ’ αρικ. 03/06.03.2019 Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ & Ρροδιαγραφϊν τθσ 

Ρράξθσ με κωδ. 5032894 και τθσ διενζργειασ Ανοικτθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθ, μθ δεςμευτικισ 

ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων, ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ του Ανοικτοφ 

Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ, μζςω ΕΣΗΔΗΣ, για τθν επιλογι Αναδόχου τθσ Ρράξθσ 

 

προςκαλεί ςε Ανοικτι Δθμόςια Διαβοφλευςθ, μθ δεςμευτικισ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων 

οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τθν ςυλλογι επικοδομθτικϊν ςχολίων και παρατθριςεων.  

 

Η διαβοφλευςθ κα διαρκζςει από τισ 07/03/2019, θμζρα Πζμπτθ, ζωσ και τισ 22/03/2019, θμζρα 

Παραςκευι. 

 

Η παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ, και ςτθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Σερρϊν 

(http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?context=101&js=1). 

Τα ςχόλια για τθ διαβοφλευςθ υποβάλλονται μζςω τθσ πλατφόρμασ ΕΣΗΔΗΣ με τθν επιλογι «Καταχϊρθςθ 

ςχολίου» κακϊσ και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ eleftheriadou@eves.gr. 

Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ κείμενο ςτθν «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και 

είναι ςθμαντικά για τθ διαβοφλευςθ. Κάκε αποςτολι ςτο παραπάνω e-mail κα αξιολογείται. Σε κάκε 

περίπτωςθ τα ςχόλια που ζρχονται ςτο e-mail, αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι που επικυμεί τθ 

διαβοφλευςθ. 

Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι 

ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Σερρϊν με τα ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι παρατθριςεισ που υποβλικθκαν. Επιςθμαίνεται ότι τα 

καταχωρθμζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται αυτοφςια ςτθν θλεκτρονικι φόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 

Παρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ 

Διαβοφλευςθσ βάςει των ακόλουκων γενικϊν και ειδικϊν όρων.  

mailto:eleftheriadou@eves.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
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1.1 Σηοιτεία Αναθέηοσζας Αρτής  

 

Επωνυμία ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Κ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2  

Πόλθ ΣΕΕΣ  

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 62122 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 126 

Σθλζφωνο 23210 99744 

Φαξ 23210 99740 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  eves@otenet.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΕΛΕΥΘΕΙΑΔΟΥ 

Κ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2 

62122 ΣΕΕΣ  

23210 99744 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.eves.gr/  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι  οργανιςμόσ δθμοςίου δικαίου, αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και 

ανικει ςτον Δθμόςιο Τομζα (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των επιχειριςεων τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σερρϊν.  

 

1.2 Σηοιτεία Σύμβαζης 

Είδοσ διαδικαςίασ φναψθσ φμβαςθσ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, μζςω ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Χρθματοδότθςθ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΕΥΔ Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑ ΕΡ0081. Η δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 71239744 ςχετικι 

πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019  του Επιμελθτθρίου Σερρϊν.  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικ. ζργου 2018ΕΡ00810197.  

Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 01 τθσ Ρράξθσ «Ρρομικειασ Τεχνολογικϊν Μζςων και 

Εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ τουριςτικι προβολισ τθσ πόλθσ των Σερρϊν», θ οποία ζχει ενταχκεί 

ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 

ΑΞ06 «Αναβάκμιςθ και προβολι πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ τθσ 

Στρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΣΒΑΑ) τθσ πόλθσ των Σερρϊν», με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ 

με αρ. πρωτ. 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει 

mailto:eves@otenet.gr
http://www.eves.gr/
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κωδικό MIS 5032894. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ). 

 

1.3 Περιγραθή Φσζικού Ανηικειμένοσ  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ςφγχρονου εξοπλιςμοφ, τελευταίασ τεχνολογίασ, ςτα 

πλαίςια των αναγκϊν του Επιμελθτθρίου για τθν περεταίρω αναβάκμιςθ και αξιοποίθςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ τθσ περιοχισ.  

Η Ρράξθ, υπό τθν ςτόχευςθ τθσ προςταςίασ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ περαιτζρω ανάδειξθσ 

του τουριςτικοφ προϊόντοσ,  περιλαμβάνει τθν προμικεια ςφγχρονων τεχνολογικϊν μζςων και 

οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ τουριςτικισ προβολισ τθσ πόλθσ των Σερρϊν ςε 

κακιερωμζνεσ εκδθλϊςεισ και κεςμοφσ που λαμβάνουν χϊρα ςε αυτι. 

 

Σκοπιμότθτα – Στόχευςθ Ρράξθσ:  

Το Επιμελθτιριο Σερρϊν, ωσ κφριοσ Θεςμικόσ Φορζασ Επιχειρθματικότθτασ του Ν. Σερρϊν προβαίνει ςε 

ςειρά αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν και παρεμβάςεων που αναδεικνφουν τισ Σζρρεσ ςε πόλο τουριςτικοφ 

ενδιαφζροντοσ, με αποτζλεςμα τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. Ενδεικτικά επιςθμαίνονται οι ετιςιοι 

Θεςμοί που το ίδιο το Επιμελθτιριο διοργανϊνει με τθ ςυνεργαςία  Τοπικϊν Αρχϊν και Θεςμικϊν 

Φορζων (πχ SEREXPO, SERFUN, ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ν. ΣΕΩΝ, AGRIBUSINESS FORUM, κα), 

οι τοπικζσ αναπτυξιακζσ πρωτοβουλίεσ τισ οποίεσ κζτει υπό τθν αιγίδα του, ενιςχφοντασ τθ δυναμικι τουσ  

(πχ Τοπικζσ Γιορτζσ, Φεςτιβάλ, γαςτρονομικοί διαγωνιςμοί, κα), θ λειτουργία του Κζντρου Τουριςτικισ 

Ρλθροφόρθςθσ του Ν. Σερρϊν εντόσ του Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν, και πολλά άλλα.  

Στο πλαίςιο του αναπτυξιακοφ ρόλου του Επιμελθτθρίου, θ Ρράξθ αποςκοπεί, μζςω τθσ διαςφάλιςθσ 

ςφγχρονων μζςων προβολισ, ςτθν κάλυψθ των διευρυμζνων αναγκϊν που προκφπτουν κατά τθ 

διεξαγωγι κακιερωμζνων εκδθλϊςεων, αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν τουριςτικισ προβολισ που 

διεξάγονται εντόσ των ορίων του Διμου Σερρϊν.  

 

Καινοτομία Ρράξθσ:  

Ωσ καινοτομία κεωρείται ο υπερςφγχρονοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, που δε διατίκεται ςε επίπεδο 

Νομοφ, όπωσ ενδεικτικά τα drones για τθν ολοκλθρωμζνθ καταγραφι και κάλυψθ των εκδθλϊςεων, τα 

VIDEO WALL /matrix led και οι Projectors υψθλισ δυναμικισ και προδιαγραφϊν, με δυνατότθτα προβολισ 

ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ εκδθλϊςεων, ακόμα υπό το φωσ θμζρασ, ακόμα και  ενοποίθςθσ τουσ ϊςτε να 

φτάνουν ςε μεγαλφτερθ διάςταςθ. 

 

Αναμενόμενα Οφζλθ: 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ, τα οφζλθ είναι πολλαπλά κακϊσ πρωτίςτωσ επιτυγχάνεται οικονομία 

κλίμακασ και ςυνεπϊσ αφξθςθ του αρικμοφ εκδθλϊςεων και ανάλογων πρωτοβουλιϊν ςτθν πόλθ των 

Σερρϊν. Ταυτόχρονα,  μζςω τθσ βζλτιςτθσ προβολισ και ικανοποίθςθσ του τουριςτικοφ κοινοφ, αυξάνεται 

θ δραςτθριότθτα των επιχειριςεων, τουριςτικϊν, εμπορικϊν και λοιπϊν. Συνεπϊσ, ωφελοφμενοσ 

αποτιμάται ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ των Σερρϊν. 
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Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε διάςτθμα  ζξι (6) μθνϊν, ι ςε οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ 

θμερομθνία προκφψει κατόπιν μετακζςεωσ του ςυνολικοφ χρονοδιαγράμματοσ τθσ Ρράξθσ. 

 

1.4. Τετνικη Περιγραθή & Χαρακηηριζηικά  

 

Τα παραδοτζα είδθ προσ προμικεια κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΠΟΟΣΗΣΑ  

38650000-6 ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ            DRONE 4K           1 

38652120-7 ΒΙΝΤΕΟΡΟΒΟΛΕΙΣ PROJECTOR  2 

38653400-1 
ΟΘΟΝΕΣ ΡΟΒΟΛΗΣ                     

VIDEO WALL ΜΤR/matrix led| 
OYTDOOR                     

2 

30237260-9 VIDEO WALL MOUNT (ΒΑΣΗ ΣΤΗΙΞΗΣ 
ΜΕΤΑΦΕΟΜΕΝH)   

VIDEO WALL MOUNT (ΒΑΣΗ 
ΣΤΗΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΕΟΜΕΝH)   

1 

32342410-9, 
45314310-7, 
44320000-9 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ |ΚΑΛΩΔΙΑ| 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΗΧΕΙΑ,  
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ, ΜΕΙΚΤΗΣ 
ΜΙΚΟΦΩΝΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ, 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ)   

1 

 

 

Ο Ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ανωτζρου εξοπλιςμοφ για λογαριαςμό 

του Επιμελθτθρίου Σερρϊν, οφείλει να ανταποκρίνεται ςε όςεσ υποχρεϊςεισ απορρζουν από τθ ςχετικι 

ςφμβαςθ και ζχει τθν ρθτι υποχρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν δωρεάν εκμάκθςθσ τθσ λειτουργίασ των 

ςυςτθμάτων, και τουλάχιςτον τριετοφσ υποςτιριξθσ λειτουργίασ, εγκατάςταςθσ, τεχνικισ υποςτιριξθσ και 

ςυντιρθςθσ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να φζρει Ριςτοποίθςθ κατά το Ρρότυπο ISO, Ριςτοποιθτικά Καταςκευαςτι (CE)  
ανά προβλεπόμενο είδοσ κακϊσ και τισ ςχετικζσ εγγυιςεισ Καταςκευαςτι, μεγαλφτερεσ των 3 ετϊν, ανά 
προβλεπόμενο είδοσ. 

 Επίςθσ κα πρζπει να παρζχει δωρεάν εκμάκθςθ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, και τουλάχιςτον τριετι 
υποςτιριξθ λειτουργίασ, εγκατάςταςθσ, τεχνικισ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ του προβλεπόμενου 
εξοπλιςμοφ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

α/α Προδιαγραφι Απαίτθςθ 

Α.1 DRONE 4K Ποςότθτα 1 τεμάχιο 

 ΓΕΝΙΚΑ    

Α.1.1 Ακρίβεια ± 0.1m (within wavelength), ± 0.5 m 

Α.1.2 Μζγιςτθ ταχφτθτα ανόδου: 6 m/s 

Α.1.3 Μζγιςτθ ταχφτθτα κακόδου: 1.5 m/s 

Α.1.4 Μζγιςτθ ταχφτθτα πορείασ: 18 m/s 

Α.1.5 Μζγιςτο Πριο απόςταςθσ: 500 m 

Α.1.6 Μζγιςτο Πριο φψουσ: 120m 

Α.1.7 Μζγιςτθ Ϊρα πτιςθσ: 27min 

 XΕΙΡΙΣΗΡΙΟ  

Α.1.8 Συχνότθτα: 2400 ~ 2483.5 MHz 

Α.1.9 Απόςταςθ ελζγχου: 2000 m 

 ΚΑΜΕΡΑ  

Α.1.10 Κάρτα μνιμθσ: Micro SD (Class10/U1 and above) 8 ~ 64GB 

Α.1.11 Συχνότθτα: 2.4 GHz 

Α.1.12 Ανάλυςθ βίντεο: 3840 x 2160p 30 fps 

Α.1.13 Ανάλυςθ εικόνασ: 4000 x 3000 

 ΠΡΟΠΕΛΑ  

Α.1.14 Μικοσ: 10 inches 

 ΜΠΑΣΑΡΙΑ  

Α.1.15 Χωρθτικότθτα: 5100 mAh / 77.52 Wh 

Α.1.16 Ριςτοποιιςεισ: Συμμορφϊνεται με τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ  

A.1.17 Εγγφθςθ 3 χρόνια πρότυπο, επιπλζον 2 ζτθ προαιρετικά 

Α.2 PROJECTOR Ποςότθτα 2 τεμάχια 

Α.2.1 Ρροβολζασ:    Ψθφιακόσ 

Α.2.2 Τεχνολογία   Laser   

Α.2.3 Ανάλυςθ 1,920 x 1,200 

Α.2.4 Λάμψθ 10000 εωσ 16000 ansi lumen 

Α.2.5 Αντίκεςθ:  4000:1 

Α.2.6 Φωτεινότθτα ομοιομορφία 90% 

Α.2.5 Τφποσ φακοφ: Αποςπϊμενοσ με δυνατότθτα εναλλαγισ 

Α.2..6 Είςοδοι : VGA  DVI  HDMI  COMPOSITE  USB RJ 45 

Α.2.7 Σφνδεςθ δικτφου:  Αςφρματθ ςφνδεςθ (wi fi) 

A.2.8 Διάςταςθ προβολισ οκόνθσ: 100-600in 

Α.2.9 Βάροσ: <50κιλά 

Α. 2.10 Αςφρματο χειριςτιριο: ΝΑΙ 

Α.2.11 
Υποδοχζσ για κάρτεσ  επζκταςθσ, αςφρματα χειριςτιρια, 
επζκταςθ ειςόδων-εξόδων του προτηζκτορα 

ΝΑΙ 

Α.2.12 Διάρκεια ηωισ λαμπτιρα: 1.500 ϊρεσ (τυπικό)/2.000 ϊρεσ (μζγιςτο) 

Α.2.13 Ριςτοποιιςεισ: 
Συμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ FCC, 
μζροσ 15  Κλάςθ Α και  CE, EN55022 CLASS A, 
CE, TUV, RhoS, WEE 

A.2.14 Εγγφθςθ 3 χρόνια πρότυπο, επιπλζον 2 ζτθ προαιρετικά 
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α/α Προδιαγραφι Απαίτθςθ 

 Α.3 VIDEO WALL ζωσ 3Χ3  ΜΣR/matrix led/ OUTDOOR  Ποςότθτα: 2 τεμάχια 

Α.3.1 
Μονάδεσ λειτουργίασ/τροφοδοςίασ (επεξεργαςτζσ) για διακριτι 
χριςθ ζκαςτθσ οκόνθσ 

2 

Α.3.2 Pixel Pitch   4.8 mm  -  6,6mm 

A.3.3 Panel 
50 ζωσ 100  panels, ϊςτε ενοποιθμζνθ ζκαςτθ 
οκόνθ να φτάνει ςε διάςταςθ ζωσ 3Χ3m 
διάςταςθ ζκαςτθ 

Α.3.4 Διάςταςθ Panel 50X50cm 

A.3.5 Outdoor  λειτουργία (προςταςία κατά Ι65) ΝΑΙ  

A. 3.6 Τοποκζτθςθ panel 
Εςωτερικι ι και εξωτερικι γωνία κλίςθσ εωσ 
10

0 

Α.3.7 Φωτεινότθτα: 4.000cd/m2 

Α.3.8 Ανάλυςθ Module: 52X52\ Gray scale  14bits 

A.3.9 Συχνότθτα Refresh : 3840 Hz 

Α.3.10 Κάρτα ειςόδου ΝΑΙ 

Α.3.11 
Επεξεργαςτισ για το LED wall  με είςοδο VGA    HDMI  
COMPOSITE  USB RJ 45 

ΝΑΙ 

Α3.12 Μζγιςτο βάροσ  7,3Kg 

A.3.13 Τροχιλατεσ κικεσ αςφαλοφσ μεταφοράσ των Panels/ Video Wall  NAI 

A.3.14 Set  καλωδίων για ςφνδεςθ όλων των Led panel ΝΑΙ 

Α.3.15 
Δυνατότθτα ενοποίθςθσ των panels ϊςτε ζκαςτθ οκόνθ (τμχ) να 
φτάνει τελικι διάςταςθ  ζωσ 3Χ3 ζκαςτθ  

ΝΑΙ 

Α.3.16 Ριςτοποιιςεισ  ΝΑΙ 

Α.3.17 Εγγυιςεισ  3 χρόνια πρότυπο, επιπλζον 2 ζτθ προαιρετικά 

 Α.4 VIDEO WALL MOUNT (ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΗ Ποςότθτα: 1 τεμάχιο 

Α.4.1 

Σετ απο βαςεισ αναρτθςθσ  για τοποκετθςθ ανυψωςθ  των led 
pane: ςφςτθμα ςτιριξθσ αποτελοφμενο από τράςεσ αλουμινίου  
φψουσ 6.5μ, μικουσ τουλάχιςτον 7 – 8μ,  εδραηόμενο ςε 
μεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ βαρζωσ τφπου. Τρόποσ ανφψωςθσ 
χειροκίνθτοσ μθχανικόσ 

ΝΑΙ 

Α.4.2 Ριςτοποιιςεισ ΝΑΙ  

Α.4.3 Εγγυιςεισ  3 χρόνια πρότυπο, επιπλζον 2 ζτθ προαιρετικά 

A.5 
ΗΧΗΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  ((ΗΧΕΙΑ,  ΕΝΙΧΤΣΗ, ΜΕΙΚΣΗ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΕΙ)   

Ποςότθτα: 1 τεμάχιο 

A.5.1 

Αναλογικθ κονςόλα θχου , με τουλαχιςτον δζκα ειςόδουσ με 
παραμετρικό ιςοςτακμιςτθ ςτθν κακε είςοδο, δυο εξόδουσ για 
μονιτορ θχεια, με μια ι δυο εξοδουσ για εφζ, ζνα ι  δυο γκρουπ 
εξόδουσ, μια ςυμμετρικι εξοδο  L-R και γραφικο ιςοςτακμιςτθ 

ΝΑΙ 

A.5.2 

 1 ενιςχυτθσ  με τουλαχιςτον 4 ειςοδουσ  και 4 εξοδουσ, μζγιςτο 
ςθμα  κακε ειςόδου  +28 dBu, μζγιςτθ  ζξοδοσ  ιςχφοσ κάκε 
καναλιοφ  1300 watt, βάροσ < 16-17 κιλά, να διακζτει είςοδο RS 
232 για ενθμερϊςεισ και αναβακμίςεισ του λειτουργικοφ του 
ενιςχυτι 

ΝΑΙ 

A.5.3 

Βαλίτςα μεταφοράσ (για κονςόλα και ενιςχυτι) για εφκολθ  
μετακίνθςθ και εγκατάςταςθ του θχθτικοφ ςυςτιματοσ, 
τροχιλατεσ, και υπενδεδυμζνεσ με pvc ϊςτε να είναι ανκεκτικζσ 
ςτισ μετακινιςεισ και καιρικζσ ςυνκικεσ 

ΝΑΙ 

A.5.4 

4 θχεία  δυο δρόμων με 
απόκριςθ ςυχνοτιτων  58- 21000 khz 
διαςπορά κόρνασ  αςυμετρθ   50° to 100° Hor. x 55° Vert. 
με ευαιςκθςία  99 db 
μζγιςτθ ςτάκμθ κορφβου 127-130 db 
ιςχυσ θχειου   500watt rms 1000 max 

ΝΑΙ 
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α/α Προδιαγραφι Απαίτθςθ 

αντίςταςθ 8 ohm 
ςυνολικο βαροσ θχειου <  15-16 κιλα 
 

A.5.5 
2 αςυρματα μικροφωνα χειροσ ι πετου  για παρουςιαςεισ/ 
προβολεσ  ςε διαφορεσ εκδθλωςεισ –εκκεςεισ 

ΝΑΙ 

A.5.6 1 πυκνωτικο μικροφωνο με ςπιραλ για ποντιουμ ΝΑΙ 

A.5.7 1 ςετ καλωδια για τα θχεια , και μικροφωνα ΝΑΙ 

A.5.8 
1 ςετ βαςεισ θχειων αλουμινιου για  ευκολθ  μετακινθςθ και 
εγκαταςταςθ του θχθτικου ςυςτθματοσ 

ΝΑΙ 

A.5.9 Ριςτοποιιςεισ ΝΑΙ  

A.5.10 Εγγυιςεισ  3 χρόνια πρότυπο, επιπλζον 2 ζτθ προαιρετικά 

 

 

 

 

1.5. Τόπος Παράδοζης  

 

Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται θ ζδρα του Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου.  

Επωνυμία ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Κ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2  

Πόλθ ΣΕΕΣ  

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 62122 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 126 

Σθλζφωνο 23210 99744 

Φαξ 23210 99740 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  eves@otenet.gr  

Αρμόδια Τπθρεςία  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Κα Κατερίνα Τηίμουλα 

Κ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2 

62122 ΣΕΕΣ  

23210 99744 
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