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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για εγκατάσταση  «Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού» 

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας πρόκειται να αναθέσει την  εγκατάσταση  «Οπτικοακουστικού 

Εξοπλισμού»  και πιο συγκεκριμένα   συστημάτων  ήχου συνεδριακού τύπου με ταυτόχρονη ικανότητα 

λειτουργίας  ως συστήματα videoconference–τηλεδιασκέψεων σε τρεις αίθουσες και βελτίωσης των 

συνθηκών εκτέλεσης τηλεδιασκέψεων στο γραφείο του Προέδρου.  

Η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 και την παράγραφο 3 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): «32321200-1 - Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός ». 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι  χιλιάδων ευρώ (20.000€) συμπεριλαμβανομένου   

Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 0439 του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου για το οικονομικό 

έτος 2022.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους 

Η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

2. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  σε τρείς 

(3) μήνες. 

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψη της εν λόγω προμήθειας , αφού λάβετε υπόψη την 

κατωτέρω τεχνική έκθεση, να μας καταθέσετε κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς με υπογραφή 



  

 

 

και σφραγίδα της εταιρείας σας, όπου θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την εγκατάσταση  

οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Επιμελητήριο». 

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό τους τις ακόλουθες προδιαγραφές και η συνολική δαπάνη 

της, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000€), συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ   

Α. ΓΕΝΙΚΑ: 

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος ήχου συνεδριακού τύπου με 

ταυτόχρονη ικανότητα λειτουργίας ως συστήματα videoconference–τηλεδιασκέψεων σε τρεις αίθουσες 

και βελτίωσης των συνθηκών εκτέλεσης τηλεδιασκέψεων στο γραφείο του Προέδρου.  

Τα συστήματα θα πρέπει να είναι συμβατά και πλήρως αποδοτικά με κάθε είδους γνωστή εφαρμογή – 

πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα : Skype, Zoom, Webex, ePresence, Big Blue 

Button. Η γενική προδιαγραφή είναι ότι τα συστήματα θα πρέπει να είναι platformin dependent, 

δηλαδή θα πρέπει να λειτουργούν με κάθε πλατφόρμα ή εφαρμογή.  

Επίσης, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου και ως αμιγές υπο-αντικείμενο του έργου τίθεται 

η ρητή υποχρέωση του αναδόχου να εκτελέσει τις απαραίτητες εκείνες μετρήσεις που θα 

εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ηχητική απόδοση τόσο εντός του κάθε σημείου εγκατάστασης, 

όσο και ως προς την ποιότητα του ήχου που θα μεταδίδεται μέσα από το προτεινόμενο σύστημα. Ο 

εξοπλισμός και οι ρυθμίσεις που θα γίνουν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε 

χώρου. Η μελέτη ηχητικής απόδοσης θα πρέπει να παραδοθεί στο τέλος μαζί με την εγκατάσταση 

και την παραμετροποίηση. 

Τέλος, ο προτεινόμενος εξοπλισμός και το ενδεχόμενο συνοδευτικό softwareθα πρέπει να απαιτούν την 

ελάχιστη δυνατή (ή καθόλου) ανθρώπινη παρέμβαση για τη λειτουργία του (προτιμώμενη διαδικασία 

ένα τυπικό on/off). Με αυτοματοποιημένο τρόπο θα πρέπει να γίνονται οι όποιες ισοσταθμίσεις του 

ήχου, τα zoomστα πρόσωπα των ομιλητών (όπου απαιτείται), η βελτιστοποίηση εισερχόμενου και 

εξερχόμενου ήχου είτε εντός της αιθούσης σε λειτουργία επιτόπιου συνεδρίου, είτε εκτός αυτής όταν 

γίνεται μετάδοση μέσω διαδικτύου.  

Η προμήθεια των ανωτέρω συστημάτων  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτους, 

σύμφωνα με το άρθρο 118 και την παράγραφο 3 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος του προσφερόμενου εξοπλισμού καθώς 

και να μην προβεί σε κατακύρωση του διαγωνισμού ή να μην προβεί σε σύναψη σύμβασης ακόμα και 

μετά την κατακύρωση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την έγερση υπό του αναδόχου οποιασδήποτε 

οικονομικής αξίωσης.  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα ζητούμενα συστήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν στις εξής αίθουσες :  



  

 

 

1.- Αίθουσα «Γιάννης Λαρσινός» :  

Πρόκειται για αίθουσα γενικών εκδηλώσεων – συνεδρίων, αμφιθεατρικού τύπου η οποία περιλαμβάνει 

και εξώστη. Για την αίθουσα αυτή ζητούνται  7  σταθερά μικρόφωνα και 2 ασύρματα με κοινό 

σύστημα ελέγχου μιας κονσόλας για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση από θέση συντονιστή – 

προέδρου (εναλλακτικά θα πρέπει να έχει το κάθε μικρόφωνο μεμονωμένα λειτουργία on/offμε πάτημα 

κουμπιού). Εννοείται ότι αντικείμενο του έργου είναι και το συνολικό ηχοσύστημα του χώρου.  

Videoout :Κάμερα FullHD με δυνατότητα αυτόματου zoomσε ομιλητή (με επιλογή απενεργοποίησης 

της λειτουργίας) | Θα χρειαστεί πιθανώς εγκατάσταση της κάμερας σε βάση οροφής. 

Videoin : Στην αίθουσα υπάρχει και λειτουργεί προτζέκτορας με πανί που είναι για τους ομιλητές και 

τις παρουσιάσεις τους. Ζητείται επί της προσφοράς η προμήθεια προτζέκτορα FullHD με το κατάλληλο 

πανί προβολής για τους συμμετέχοντες σε συνέδριο ή εκδήλωση απομακρυσμένα.  

Κατάλληλος H/Yκεντρικού ελέγχου ήχου και βίντεο (in-out) καθώς και πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, 

τύπου laptop.  

2.- Αίθουσα γενικών συνεδριάσεων, τύπου Π, στο δεύτερο όροφο :  

Πρόκειται για αίθουσα τέλεσης γενικών συνεδριάσεων, μαθημάτων, εκπαίδευσης τύπου Π. Για την 

αίθουσα αυτή ζητούνται 21 σταθερά μικρόφωνα και 2 ασύρματα με κοινό σύστημα ελέγχου μιας 

κονσόλας για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση από θέση συντονιστή – προέδρου (εναλλακτικά θα 

πρέπει να έχει το κάθε μικρόφωνο μεμονωμένα λειτουργία on/offμε πάτημα κουμπιού αλλά με 

δυνατότητα απενεργοποίησης από θέση προέδρου στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύστημα 

κονσόλας). ). Εννοείται ότι αντικείμενο του έργου είναι και το συνολικό ηχοσύστημα του χώρου.  

Videoout :Κάμερα FullHD με δυνατότητα αυτόματου zoomσε ομιλητή (με επιλογή απενεργοποίησης 

της λειτουργίας) | Θα χρειαστεί πιθανώς εγκατάσταση της κάμερας σε βάση οροφής. 

Videoin :Η επικοινωνία με τους από απόσταση συμμετέχοντες θα γίνεται με προβολή σε TV που ήδη 

υπάρχει εγκατεστημένη στο χώρο και θα πρέπει να συνδεθεί με το προτεινόμενο σύστημα.  

Κατάλληλος H/Yκεντρικού ελέγχου ήχου και βίντεο (in-out) καθώς και πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, 

τύπου laptop.  

3.- Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ στον πρώτο όροφο :  

Πρόκειται για αίθουσα τέλεσης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών, και ενίοτε 

εκπαίδευσης με μεγάλο ορθογώνιο τραπέζι. Για την αίθουσα αυτή ζητείτε σύστημα εικόνας και ήχου  

Videoout : Κάμερα FullHD με δυνατότητα αυτόματου zoomσε ομιλητή (με επιλογή απενεργοποίησης 

της λειτουργίας) | Θα χρειαστεί πιθανώς εγκατάσταση της κάμερας σε βάση οροφής. 

Videoin : Η επικοινωνία με τους από απόσταση συμμετέχοντες θα γίνεται με προβολή σε TVπου ήδη 

υπάρχει εγκατεστημένη στο χώρο και θα πρέπει να συνδεθεί με το προτεινόμενο σύστημα.  

Κατάλληλος H/Y κεντρικού ελέγχου ήχου και βίντεο (in-out) καθώς και πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, 

τύπου laptop.  

Να προσφερθεί επίσης κόστος απεγκατάστασης από τις αίθουσες του Επιμελητηρίου του υπάρχοντος 

εξοπλισμού ήχου και την εγκατάστασή του  στην  αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ στον πρώτο όροφο. 

 



  

 

 

Η εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων, θα γίνει από τον ανάδοχο και τους συνεργάτες που 

απασχολούνται  σ΄ αυτόν  με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και για τους οποίους είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος ο ανάδοχος. 

 

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: 16 Μαρτίου  2022 και ώρα 12:00. 

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου info@korinthiacc.gr,  

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

Ισχύς προσφορών:  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε 

μορφή PDF, (η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο 

και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς: 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 

Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

  
      

  
      

     

    
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

 

Η Προσφορά θα ισχύει και  δεσμεύει για εξήντα (60)  ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει 

να υποβάλλουν σε μορφή PDF:  

1.- Πιστοποιητικό Υπηρεσίας ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης . 

Αφόρα οικονομικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα οποιαδήποτε μορφής πλην φυσικών 

προσώπων  

about:blank


  

 

 

2.- Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

Ο οικονομικός; Φορέα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει 

σε βάρος του  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 



  

 

 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Το ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο. 

3.- Αποδεικτικό  φορολογικής ενημερότητας  από την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

4.- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά 

περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας , είναι ενήμερος  ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς 

και   

5.-  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων- υποψήφιος ανάδοχος  (νόμιμος 

εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς  Κοινωνικής  Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 

 

6.- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη δικαστικής ή διοικητικής απόφασης για την αθέτηση των 

υποχρεώσεων του  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

7.-  Υπεύθυνη Δήλωση για μη συνδρομή των λόγων του άρθρου  74 του Ν.4412/2016 

 

8.- Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορά με την εν θέματι προμήθεια  

Εκτύπωση καρτέλας   «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης  από το Taxisnet από την οποία θα προκύπτουν  

η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και η συνάφεια των 

δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι προμήθεια  των σχετικών ΚΑΔ . Η εκτύπωση θα φέρει 

ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσης πρόσκλησης. 

 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα μαζί με 

σχετική σύμβαση  

Ερωτήματα τεχνικής φύσεως υποβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, κα 

Βασιλική Τσελέπη 2741024464 εσωτ. 913 email:kiki@korinthiacc.gr 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΠΑΝ. ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ 
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