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Θέμα: Διευκρινήσεις επί της από 18-03-2022 επιστολής σας που αφορά τους όρους 
της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/14-03-2022 Διακήρυξης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές – πολιτιστικές, κλπ. εκδηλώσεις». 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις απαντήσεις μας επί των ερωτημάτων που θέσατε και που 
αφορούν την υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/14-3-2022 Διακήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου (εφεξής καλούμενη για χάριν ευκολίας ως η «Επιχείρηση»).  

 

Ερώτημα 1ο :  

«1.Το άρθρο 2.2.5 (χρηματοοικονομική επάρκεια) αναφέρεται στον μέσο όρο των 
3ων τελευταίων ετών ή για κάθε έτος ξεχωριστά?» 

 
Απάντηση :  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5. της διακήρυξης «Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι 
οφείλουν να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και 
συγκεκριμένα, ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών των 
προσφερόντων, ήτοι των ετών 2019, 2020 και 2021, να μην είναι μικρότερος του ποσού των 
Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00).» 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 



Το ανωτέρω άρθρο αναφέρεται για κάθε έτος ξεχωριστά (...ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος 
εργασιών…). Αν αφορούσε το μέσο όρο θα οριζόταν ρητώς όπως π.χ. «ο μέσος όρος του 
κύκλου εργασιών για τα έτη…………… ανέρχεται  σε ποσό Ευρώ …………….». 
 
Ερώτημα 2ο :  
«2.Από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Ιούλιο 2021 ο κλάδος μας ήταν σε αναστολή 
εργασιών με κρατική εντολή. Πως μπορεί να ζητείται κύκλος εργασιών 120.000 € 
ανά έτος για αυτό το χρονικό διάστημα όταν το κράτος απαγόρευε στους 
επαγγελματίες του κλάδου να λειτουργήσουν και δεν πραγματοποιούνταν 
εκδηλώσεις με ηχητική κάλυψη λόγω της πανδημίας?» 

 
Απάντηση:  
 
Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση του Covid-19 το χρονικό διάστημα που 
αφορά από τον Μάρτιο 2020 έως τον Ιούλιο 2021 είχαν περιόδους άρσης τους, επιτρέποντας 
μουσικές ή άλλες συναφείς εκδηλώσεις με συνάθροιση κοινού και με τα αντίστοιχα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, που υποστηρίζονται τεχνικά από το αντικείμενο της Διακήρυξης. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 75 «Κριτήρια Επιλογής» 
παράγραφος 3, όπως ισχύει σήμερα, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να τηρήσει την παρακάτω 
διάταξη η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί: «Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις που να 
διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης… Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που 
απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης…». 

 
Ερώτημα 3ο  :  
 
«3.Σελίδα 71, διακήρυξης 315/14-3-2022 - ειδικοί όροι επί ποινή αποκλεισμού: 
Βεβαίωση από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα που να πιστοποιεί ότι τα 
ασύρματα μικρόφωνα έχουν εμβέλεια λειτουργίας το λιγότερο 300 μέτρα, είναι 
ψηφιακά (digital wireless system) 24-bit, λειτουργούν στην νέα ελεύθερη μπάντα 
συχνοτήτων και έχουν εύρος (switching Bandwith) τουλάχιστον 319 ΜΗΖ.  
Τα τεχνικά εγχειρίδια των  μικροφώνων είτε ψηφιακά είτε αναλογικά, σαφώς και 
λειτουργούν στην νέα ελεύθερη μπάντα συχνοτήτων αλλά κανένας δεν μπορεί να 
σας πιστοποιήσει ότι έχουν εμβέλεια λειτουργίας 300 μέτρα, για τον απλούστατο 
λόγω ότι δεν γνωρίζουμε το περιβάλλον μετάδοσης κ επιπλέον στην Ελλάδα και σε 
όλον τον κόσμο, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή νομοθεσία (Ελλάδα ΦΕΚ 4471/ 
τεύχος Β, 29-9-21), οι πομποί των μικροφώνων έχουν 50mWatt ισχύ, που αυτό 
σημαίνει ότι η μετάδοση του σήματος ανεξαρτήτως εμποδίων είναι μέχρι 100 μετρά. 
Ο οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι διαθέτει μικρόφωνα τα οποία ανεβαίνουν στα 300 
μέτρα (είτε ψηφιακά είτε αναλογικά) είτε έχει πειράξει την ισχύ του πομπού τους 
(πράγμα παράνομο) είτε γραφεί ψέματα. Εκτιμούμε ότι εκ παραδρομής έχετε γράψει 
τα 300 μέτρα. Μήπως εννοείτε 300 πόδια?  
 
Το Bandwidth που αναγράφει στα 319 ΜHz δεν είναι σωστό. Το εύρος που 
αναγράφεται στα 319 είναι μόνο στα μικρόφωνα παλαιών συχνοτήτων, αλλά είναι 
λάθος λόγω του ότι η ζώνη των 700MHz έχει πωληθεί στην κινητή τηλεφωνία με 
διαγωνισμό. 
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1353.html). 
Στο manual που σας παραθέτω, στο τέλος της επιστολής, θα δείτε ότι η εμβέλεια 
των μικροφώνων είναι 100 μέτρα (300 πόδια), σελίδα 3/23 AD2.  

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1353.html


 
Ταυτόχρονα σε καμία εκδήλωση ο ομιλητής ή ο καλλιτέχνης δεν απέχει 300 μέτρα 
από το σημείο που είναι το μικρόφωνο και κατ’ επέκταση τα ηχεία. Μιας και αυτός ο 
όρος είναι επί ποινή αποκλεισμού θα θέλαμε την απάντηση σας ώστε να προβούμε 
εγκαίρως σε ένσταση επί των όρων του διαγωνισμού.» 

 
Απάντηση :  
 
Οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/14-03-2022 Διακήρυξης και η σχετική υπ’ αριθμ. 13/2022 
Τεχνική Μελέτη της Επιχείρησης έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 20/2022 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάθεση προσφορών ή σε περίπτωση απόρριψης όλων των 
προσφορών λόγω αδυναμίας πλήρωσης των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της 
ανωτέρω μελέτης και διακήρυξης, ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος και οι όροι Διακήρυξης 
θα συνταχθούν εκ νέου με νέες τεχνικές προδιαγραφές. 
Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές η προσφορά 
θα απορριφθεί. 
Η επαλήθευση των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει με την εξέταση των τεχνικών φυλλαδίων 
κατασκευαστών που συνοδεύουν την προσφορά. 
Σε περίπτωση παραποίησης φυλλαδίου ή κατάθεσης ψευδούς βεβαίωσης κατασκευαστή, ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος, ενώ θα καταπέσει εις βάρος του η εγγύηση 
συμμετοχής ή/και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που οφείλει να προσκομίσει.   
 
 
Ερώτημα 4ο  - 5ο  
 

«4.Σελ. 32-33, διακήρυξη 315/14-3-2022, περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 
Αναφορά στο απαραίτητο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη 
εξειδίκευση, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία (π.χ. επαγγελματίες ηχολήπτες - 
ηλεκτρονικοί́ οπτικοακουστικών συστημάτων) που θα αποδεικνύεται με πίνακες 
προσωπικού, ή/και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τη μόνιμη απασχόληση 
προσωπικού́ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, εκ των οποίων τουλάχιστον (2) άτομα – μόνιμοι υπάλληλοι, πρέπει να 
κατέχουν τις παραπάνω ειδικότητες με αποδεδειγμένη σχετική́ εξειδίκευση - 
εμπειρία – τεχνογνωσία (π.χ. άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, πτυχία ηχοληπτικών 
εργασιών, ηλεκτρονικής οπτικοακουστικών συστημάτων, βεβαιώσεις σεμιναρίων, 
κλπ.). Απαραίτητα ένας (1) τουλάχιστον μόνιμος υπάλληλος του διαγωνιζομένου 
φορέα θα πρέπει να έχει στην κατοχή́ του βεβαίωση από́ σεμινάριο στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό ́για την ασφάλεια εργασιών σε ύψος το οποίο πρέπει να καταθέσει ο 
οικονομικός φορέας, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Η εταιρεία μας λόγω των μεγάλων event που αναλαμβάνει, συνεργάζεται με 
πιστοποιημένους ρινγκερς (άτομα που εργάζονται στα ύψη) και όχι απλά με 
ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο εργασίας στα ύψη. Θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι οι πιστοποιημένοι ρινγκερς, επειδή είναι λίγοι στην Ελλάδα, δεν 
δουλεύουν με πρόσληψη αλλά με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κατόπιν 
συμβάσεων που έχουμε μαζί τους. Φαντάζομαι ότι σας είναι κατανοητό ότι αλλιώς 
είναι ο πιστοποιημένος αδειούχος πανευρωπαϊκά ρινγκερ από έναν συμμετέχοντα 
σε ένα απλό σεμινάριο εργασίας στα ύψη. Και επειδή αυτός ο όρος είναι επι ποινή 
αποκλεισμού, θα θέλαμε να το ξαναδείτε και είτε να μας πείτε πως να κινηθούμε και 
αν δεχεστε ως δικαιολογητικό το μεταξύ μας συμφωνητικό είτε να μας ενημερώσετε 
εγκαίρως ώστε να προβούμε σε ένσταση επι των όρων του διαγωνισμού.» 



 
5.Περαιτέρω, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία το μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών 
έχει την ίδια ισχύ με την πρόσληψη ενός υπαλλήλου. Συνήθως οι εταιρείες του 
κλάδου μας λειτουργούν με συμβάσεις έργων και συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες 
ηχολήπτες ανάλογα με την δραστηριότητα και το είδος και τις απαιτήσεις της 
ηχοληψίας που πρέπει να γίνουν. Παρακαλώ την τοποθέτηση σας. 
Καλύπτεται ο όρος με την κατάθεση σύμβασης έργου? Παρακαλώ ενημερώστε μας 
εγκαίρως ώστε αν χρειαστεί να προβούμε σε ένσταση επί των όρων του 
διαγωνισμού.» 
 
Απάντηση:  
 
Στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΕΕΕΣ) που θα συμπληρώσετε, στο «Μέρος ΙΙ παράγραφος Γ: 
Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων»  θα απαντήσετε «ΝΑΙ» 
και θα συμπληρώσετε τα στοιχεία της οντότητας-συνεργάτη σας στις ικανότητες της οποίας 
στηρίζεστε. Το ίδιο έντυπο (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να συμπληρώσει και ο συνεργάτης σας στον οποίο 
αναφερθήκατε. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιληφθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής».  
Σε περίπτωση κήρυξής σας ως «προσωρινός ανάδοχος» της σύμβασης, θα πρέπει και ο 
συνεργάτης σας να προσκομίσει τα έγγραφα πιστοποίησής του και τα δικαιολογητικά όπως αυτά 
αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μέσα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ)» της Διακήρυξης, εκτός της παραγράφου Β.3. 
 
Ερώτημα 6ο :  
 
«6.Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι είναι τα τύπου High-Power ηχεία, που 
αναφέρονται στην τεχνική μελέτη της διακήρυξης 315/14-3-22, εξοπλισμός 
ηχητικής κάλυψης. Με αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν βρίσκουμε τέτοια μάρκα 
ηχείων.» 
 
Απάντηση:  
 
Με την περιγραφή «τύπου High-Power ηχεία» εννοούνται ηχεία υψηλής απόδοσης, οι 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 13/2022 
τεχνική μελέτη της διακήρυξης. Τεχνική προσφορά που θα αναφέρει οποιαδήποτε μάρκα που 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνει δεκτή και θα αξιολογηθεί.   

 
Ερώτημα 7ο : 
 
«7.Σελ. 32, διακήρυξη 315/14-3-2022 , περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 
Αποδεδειγμένη εμπειρία με προϋπηρεσία σε έργα παρόμοιας φύσης στο δημόσιο 
ή/και ιδιωτικό τομέα, με την προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων, ή/και 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, ή/και τιμολογίων, συμβατικής αξίας τουλάχιστον 
Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) (χωρίς Φ.Π.Α.) που εκτέλεσε ο υποψήφιος 
ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 
Θέλετε το ποσό των 50.000,00€ να καλύπτεται αρθροιστικά από 2 συμβάσεις ή 
αναφέρεται σε κάθε σύμβαση ξεχωριστά? 
 
 
 
 



Απάντηση :  
 
Το ποσό των € 50.000,00 αναφέρεται σε κάθε σύμβαση ξεχωριστά. 

 
 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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