ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

«Δαπάνες ενοικίασης
Θρησκευτικών εκδηλώσεων»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Μικροφωνικής

κάλυψης

Επετειακών

-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8254,20 Ευρώ μετά του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α & 6.656,62
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΟΥΓΟΥΣΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δαπάνες μικροφωνικής
κάλυψης Επετειακών - Θρησκευτικών
εκδηλώσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 8254,2με Φ.Π.Α 24%
& 6.656,62 χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Μελέτης: 4 / 2018

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
Το αρθ. 209 παρ. 2 & 4 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και
τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38 και της παρ. 1 άρθρου 273 και του
άρθρ. 103 παρ. 2γ.
Τα χρηματικά όρια των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρ. 5 Ν.
4412/2016.
Με απ΄ ευθείας ανάθεση μπορούν να διενεργηθούν προμήθειες-υπηρεσίες ετήσιας
συνολικής δαπάνης μέχρι 20.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό αριθμό είδους αρχείου
ειδών του ΕΠΠ(άρθρ. 118 Ν.4412/2016).
Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται κατά το
άρθρο 122 με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει η δημοσίευση
σύμφωνα με το άρθ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185)ΕΚΠΟΤΑ μέχρι 31-12-2017 ή 31-122020.
Τον Ν.4441/2016 άρθ. 22 με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρ. 61, 118, 79, 93 του Ν.
4412/2016.
Το άρθρ. 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
Τον Ν 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) πλην των άρθρων 132-133-134 με την
τροποποίηση του Ν.4412/2016.
Τον ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του
Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Με την απόφαση 2/42053/0094/2002 (ΦΕΚ.1033Β’) αναπροσαρμόσθηκε το προβλεπόμενο
από τη διάταξη του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ.204Α’) χρηματικό ποσό σε 2.500,00
ευρώ, από όπου απαιτείται η κατάρτιση δημόσιας σύμβασης να γίνεται με ιδιωτικό
τουλάχιστον έγγραφο και το άρθρο 130 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’).
Τον Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/τΑ /22-11-2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες.

Την καταχώρισή αιτημάτων, προκηρύξεων, συμβάσεων, πληρωμών στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 3
της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012).
Ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος και της σύμβασης στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (εφόσον έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή
μεγαλύτερου των 1ευρώ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011), όπως τροποποιήθηκε.
Την υπ' αριθμ. 924/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας της εργασίας
Και Την υπ΄αριθμ. 927/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας της
εργασίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ενοικίαση και χειρισμό ηχητικών και
φωτιστικών εγκαταστάσεων για τις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών δράσεων του
Δήμου, καθώς και τις εκδηλώσεις Επετειακού και Θρησκευτικού χαρακτήρα και εκθέσεων.
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου συνίστανται σε:
Την ενοικίαση του τεχνικού εξοπλισμού που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες των
εκδηλώσεων (ηχεία, μόνιτορ, μικρόφωνα, κονσόλα, ενισχυτές, μουσικά όργανα, φώτα,
καλωδιώσεις κ.λ.π.)
Την μεταφορά του παραπάνω εξοπλισμού.
Την εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού εγκαίρως πριν από πρόβα ή εκδήλωση.
Την απεγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης.
Την ρύθμιση της ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης.
Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ή της πρόβας από έμπειρο
προσωπικό της ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης.
Τις αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού προσωπικού (τεχνικών, ηχοληπτών
κ.λ.π.
Κάθε τι άλλο προκύψει από τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση ανάγκης πρόβας πριν
την ημερομηνία των παραστάσεων, αυτή θα πραγματοποιείται μόνο όταν η παράσταση
γίνεται σε κλειστό χώρο (εντός κτιρίου) για λόγους ασφαλείας του σχετικού εξοπλισμού
και θα περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη της παράστασης όπως αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που
η εκδήλωση δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί σε κλειστό χώρο, η φύλαξη του εξοπλισμού βαρύνει τον προμηθευτή. Ο
Δήμος είναι υποχρεωμένος για την ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο κάθε
εκδήλωσης.
Σε
περίπτωση που ο Δήμος χρειαστεί περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις, από τις
αναφερόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό,
μπορούν να
γίνουν,
με
την
προϋπόθεση να υπάρχουν χρήματα από εκδηλώσεις άλλης κατηγορίας που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί και δεν θα υπερβαίνουν τελικά σε σύνολο τον όλο προϋπολογισμό.
Η δαπάνη της παρούσης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 8254,20 ευρώ
μετά του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α & 6.656,62 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019 ή
μέχρι κάλυψης του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
H προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των εργασιών ή για μέρος
αυτών(ένα ή περισσότερα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων Σερρών στην οδό Κ. Καραμανλή (25ης Μαρτίου, 28ης
Οκτωβρίου και 29ης Ιουνίου)
Μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη της περιφοράς του επιταφίου στην Πλατεία Ελευθερίας
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα (25ης Μαρτίου & 28ης
Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως (25ης Μαρτίου & 28ης
Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων στη Τοπική Κοινότητα Προβατά (25ης Μαρτίου & 28ης
Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη των Θεοφανίων (κοιλάδα Αγίων Αναργύρων & Αγίου Ιωάννη)
Μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη της μετάδοσης Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στους
δρόμους της πόλης
Μικροφωνική κάλυψη για τις Φωτεινές μέρες
Φωτισμός Ανθοκομικής έκθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δαπάνες μικροφωνικής
κάλυψης Επετειακών - Θρησκευτικών
εκδηλώσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 8254,2με Φ.Π.Α 24%
& 6.656,62 χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Μελέτης: 4 / 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

1. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά την παρελάσης που θα πραγματοποιηθεί στην οδό
Κ. Καραμανλή στις Σέρρες στις 25ης Μαρτίου.
Για την ηχητική εγκατάσταση απαιτείται:
Μια κονσόλα μικροφωνική, τέσσερεις ενισχυτές, δώδεκα ηχεία με βάσεις, 2 cd players,
δύο ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).
2. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην
οδό Κ. Καραμανλή στις Σέρρες στις 29ης Ιουνίου - 28ης Οκτωβρίου.
Για την ηχητική εγκατάσταση απαιτείται:
Μια κονσόλα μικροφωνική, τέσσερεις ενισχυτές, δώδεκα ηχεία με βάσεις, 2 cd players,
δύο ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).
3. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά την περιφορά του επιταφίου την Μεγάλη
Παρασκευή της εορτής του Πάσχα.
Για την ηχητική εγκατάσταση απαιτείται:
Μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, έξι ηχεία με βάσεις, 2 cd players, δύο
ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).
4. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ
25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν στον
Λευκώνα στις 25ης Μαρτίου - 28ης Οκτωβρίου.
Για την ηχητική εγκατάσταση απαιτείται:

Μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, τέσσερα ηχεία με βάσεις, 1 cd players, δύο
ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).
5. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο
Σκούταρι στις 25ης Μαρτίου - 28ης Οκτωβρίου.
Για την ηχητική εγκατάσταση απαιτείται:
Μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, τέσσερα ηχεία με βάσεις, 1 cd players, δύο
ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).
6. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ
25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τις παρελάσεις και θα πραγματοποιηθούν στον
Προβατά στις 25ης Μαρτίου - 28ης Οκτωβρίου.
Για την ηχητική εγκατάσταση απαιτείται:
Μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, τέσσερα ηχεία με βάσεις, 1 cd players, δύο
ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).
7. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ (Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων & Αγίου
Ιωάννη)
Για την ηχητική κάλυψη των τελετών αγιασμού στην (κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
& Αγίου Ιωάννη) απαιτείται.
Δύο κονσόλες μικροφωνικές, δύο ενισχυτές, δέκα ηχεία με βάσεις, ένα ασύρματο
μικρόφωνο, τρία πυκνωτικά μικρόφωνα, τρεις βάσεις μικροφώνου και την απαραίτητη
καλωδίωση (περίπου 100 μέτρα).
8. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Για την ηχητική κάλυψη με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από 17 Δεκεμβρίου έως
παραμονή Θεοφανείων, στις οδούς Κ. Καραμανλή, Ερμού, Διον. Σολωμού, Τσαλοπούλου,
Κωστοπούλου, Γ. Παπανδρέου, Βασ. Βασιλείου, Εθνικής Αντίστασης, Πεζόδρομοι, Πλατεία
Ελευθερίας, Πλατεία Εμπορίου, Πλατεία ΙΚΑ.
Για την ηχητική κάλυψη της μετάδοσης Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στους
δρόμους της πόλης απαιτείται:
Μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, 30 κόρνες, 1 cd players, και την απαραίτητη
καλωδίωση (περίπου 800 μέτρα).
9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Φωτισμός της Ανθοκομικής έκθεσης, η οποία διεξάγεται το μήνα Μάιο και διαρκεί δέκα
ημέρες στην πλατεία Ελευθερίας.
Ημερομηνία εκδήλωσης, Μάιος 2019
Για την πραγματοποίηση της έκθεσης όπως κάθε χρόνο απαιτείται η ενίσχυση
του υπάρχοντος φωτισμού της πλατείας με χαμηλούς προβολείς.
Απαιτείται εγκατάσταση 25 προβολέων 400 watt, βάσεις για προβολείς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δαπάνες μικροφωνικής
κάλυψης Επετειακών - Θρησκευτικών
εκδηλώσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 8254,2με Φ.Π.Α 24%
& 6.656,62 χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Μελέτης: 4 / 2018
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2

3

4

5

6
7
8
9

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσης Σερρών
στην οδό Κ. Καραμανλή (25ης Μαρτίου )
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων Σερρών
στην οδό Κ. Καραμανλή (28ης Οκτωβρίου και
29ης Ιουνίου)
Μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη
της περιφοράς του επιταφίου
στην Πλατεία Ελευθερίας
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων
στη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα
(25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων
στη Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως
(25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων
στη Τοπική Κοινότητα Προβατά
(25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη των Θεοφανίων
(κοιλάδα Αγίων Αναργύρων & Αγίου Ιωάννη)
Μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη
της
μετάδοσης
Χριστουγεννιάτικων
τραγουδιών στους δρόμους της πόλης
Φωτισμός
Ανθοκομικής έκθεσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ΄ αποκοπή

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

400,00

400.00

2

347,18

694,36

1

310,00

310,00

2

350,00

700,00

2

350,00

700,00

2

350,00

700,00

2

310,00

620,00

1

1532,26

1532,26

1

1.000,00

1.000,00

Κατ΄ αποκοπή

Κατ΄ αποκοπή

Κατ΄ αποκοπή

Κατ΄ αποκοπή

Κατ΄ αποκοπή

Κατ΄ αποκοπή
Κατ΄ αποκοπή

Κατ΄ αποκοπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δαπάνες μικροφωνικής
κάλυψης Επετειακών - Θρησκευτικών
εκδηλώσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 8254,2με Φ.Π.Α 24%
& 6.656,62 χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Μελέτης: 4 / 2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1
2

3

4

5

6
7
8
9

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσης Σερρών
στην οδό Κ. Καραμανλή (25ης Μαρτίου )
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων Σερρών
στην οδό Κ. Καραμανλή (28ης Οκτωβρίου και
29ης Ιουνίου)
Μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη
της περιφοράς του επιταφίου
στην Πλατεία Ελευθερίας
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων
στη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα
(25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων
στη Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως
(25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη παρελάσεων
στη Τοπική Κοινότητα Προβατά
(25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου)
Μικροφωνική κάλυψη των Θεοφανίων
(κοιλάδα Αγίων Αναργύρων & Αγίου Ιωάννη)
Μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη
της
μετάδοσης
Χριστουγεννιάτικων
τραγουδιών στους δρόμους της πόλης
Φωτισμός
Ανθοκομικής έκθεσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ΄ αποκοπή

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Κατ΄ αποκοπή
2
Κατ΄ αποκοπή
1
Κατ΄ αποκοπή
2
Κατ΄ αποκοπή
2
Κατ΄ αποκοπή
2
Κατ΄ αποκοπή

2

Κατ΄ αποκοπή
1
Κατ΄ αποκοπή

1
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΡΡΕΣ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

2019

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δαπάνες μικροφωνικής
κάλυψης Επετειακών - Θρησκευτικών
εκδηλώσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 8254,2με Φ.Π.Α 24%
& 6.656,62 χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Μελέτης: 4 / 2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Περιλαμβανόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:
Δεν απαιτούνται
ΑΡΘΡΟ 2ο Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
 (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας προμήθειας.
 (β)Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους.
 (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Δεν γίνονται δεκτοί:
 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το
Δημόσιο.
 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος υποβολής οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται ως εξής:
Σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα
στοιχεία του Δήμου ως εξής:
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του
Δήμου και πρωτοκολλείται.

Οι τιμές των προαναφερόμενων εργασιών στην παρούσα δίδονται σύμφωνα με το
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι τιμές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ ξεχωριστά του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α. στο οποίο
υπάγεται η υπηρεσία - εργασία.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλη κράτηση με την οποία νόμιμα
επιβαρύνεται.
Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, όπως
ορίζεται στην παρούσα, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος ο πάροχος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά, η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των
εργασιών ή ανά εργασία για την υπηρεσία «Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης
επετειακών εκδηλώσεων».
Η συνολική ετήσια δαπάνη δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος των Ευρώ
9.386,80 Ευρώ μετά του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α & 7.570.00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και
ξεχωριστά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάθε εκδήλωσης
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Οι τιμές μονάδος θα είναι σταθερές καθ’ όλη την χρονική διάρκεια των υπό εκτέλεση
εργασιών και πάντα σύμφωνες με την αρχική προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Διάρκεια της σύμβασης - Χρόνος εκτέλεσης εργασιών.
Οι αναφερόμενες στην παρούσα μελέτη εργασίες «Δαπάνες ενοικίασης
μικροφωνικής κάλυψης επετειακών - Θρησκευτικών εκδηλώσεων», θα ξεκινήσουν να
εκτελούνται τμηματικά ανάλογα με την ημερομηνία της εκδήλωσης και η έναρξη της ισχύος
της σύμβασης θα είναι άμεση κατόπιν της υπογραφής της, από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης των εργασιών ηχητικών – μικροφωνικών καλύψεων και
φωτισμού, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα ημερολογιακό
έτος η δεπροθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών για την παροχή υπηρεσίας καθορίζεται σε
διάστημα τέτοιο ώστε να υλοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις από την ημερομηνίας υπογραφής
της σύμβασης. Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με τις ημερομηνίες
πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.
Ο Δήμος δεν δεσμεύεται στην πλήρη απορρόφηση του ανωτέρω ενδεικτικού
προϋπολογισμού, κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί όλο το ποσό από εκδηλώσεις κατηγορίας που
δεν θα πραγματοποιηθεί, μπορούν να γίνουν περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις από τις
αναφερόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν χρήματα
και ότι δεν θα υπερβαίνουν τελικά σε σύνολο τον όλο προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται προσερχόμενοι να
υποβάλλουν εγγράφως
α) την οικονομική προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών, ο ανάδοχος (ημεδαπό ή αλλοδαπό
πρόσωπο), υποχρεούται να προσκομίσει στην επιτροπή όλα τα απαιτούμενα παρακάτω
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη πληρότητας αυτών η επιτροπή θα προβεί στην ανάδειξη
του νέου αναδόχου που προσέφερε την αμέσως επόμενη συμφερότερη τιμή και ο οποίος θα
πληροί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Α/Α
1.

2.

3.

4.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό
επάγγελμα
ή
βεβαίωση
άσκησης
επαγγέλματος
από
Δημόσια
αρχήήσεαντίστοιχοεπαγγελματικόήεμπορικόμητρώοήισοδύναμοεπαγγελματικό
κατάλογο.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται
στην παρ.1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά
πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Το υπ΄αριθμ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τους φόρους και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή
αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών(με κατάσταση προσωπικού),
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

5.

6.

7.

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών,
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Για
κάθε
Μέλος
της
Ένωσης
/
Κοινοπραξίας:
ΥπεύθυνηΔήλωσητουΝ.1599/1986(θεωρημένηγιατογνήσιοτωνυπογραφώντωνμε
λών
τους)στηνοποίαθααναφέρεταιότιστηνπερίπτωσηπουεπιλεγούνγιατοσυγκεκριμένο
έργο,
θαλάβουνορισμένηνομικήμορφήεφόσοναυτόκριθείαναγκαίοαπότηναναθέτουσαα
ρχή,
σύμφωναπάντοτεμετηνΕλληνικήνομοθεσία,έχουνπλήρηγνώσητωνσυνθηκώνεκτέ
λεσης του έργου.
Για τους συνεταιρισμούς: Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο
συνεταιρισμούς λειτουργεί νόμιμα.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη
δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της
υπογραφής του από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την
Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Κυρίως Φακέλου Δικαιολογητικών».
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά του αναδόχου ή η
προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από το διαγωνισμό.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των
υπηρεσιών, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της
προηγούμενης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει
τις τυπικές προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Όροι - ποινικές ρήτρες
1. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
2. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
βάσει τιμής, προσφορά.
3. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί οφείλει υποχρεωτικά να προσέλθει μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν εφ' όσον δεν συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των κατά
τόπους υπευθύνων και θα είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο και το απασχολούμενο
προσωπικό.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης σε τρίτους. Σε
περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο Δήμος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε
κάθε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με
βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο.
4. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν υπαιτιότητα του αναδόχου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το
απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο, για την παροχή
υπηρεσίας, προσωπικό με πλήρη κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους ελληνικούς
νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για ακριβές
ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και ευθύνεται δε μόνη
και αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από τα παραπάνω.
7. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τις διατάξεις για την περιβαλλοντική εργασία και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της τεχνικής έκθεσης της
παρούσας.
9. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων των υπηρεσιών με τους
όρους των παρουσών τεχνικών προδιαγραφών και ο έλεγχος των εργασιών, διενεργείται

έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας των
παρεχόμενων υπηρεσιών με τους όρους της σύμβασης.
10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Δήμος κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της
σύμβασης έχει το δικαίωμα να επιβάλλει προφορικές & έγγραφες συστάσεις. Εάν παρά ταύτα
ο εργολάβος εξακολουθεί να μην τηρεί τους όρους της σύμβασης, μπορεί να κινηθεί η
διαδικασία κήρυξης του σε έκπτωτο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η απόφαση
του αρμόδιου οργάνου του Δήμου με βάση την οποία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη παραλαβής.
11. Η πληρωμή στον ανάδοχο γίνεται με την προσκόμιση του τιμολογίου για την
εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, ύστερα από το πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών
από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και με την προσκόμιση τιμολογίου του αναδόχου. Η
πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του οικείου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό
συνέδριο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
12. Η καθορισθείσα αμοιβή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική
ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της
συμφωνηθείσας αμοιβής και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της
υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.
13. Οι υποψήφιοι προσφέροντες, υποχρεούνται όπως επισκεφθούν τους χώρους ώστε
επιτόπου να λάβουν γνώση όλων των χώρων, στους οποίους θα συντηρήσουν τις
μεγαφωνικές εγκαταστάσεις και με την υποβολή της προσφοράς τους θεωρείται ότι
ανεπιφύλακτα έλαβαν πλήρη γνώση αυτών.
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