
ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
 ΑΔΑ: 
                Πίνακας Αποδεκτών ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ   
 ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
ΚΟΙΝ:                4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 Τηλέφ.(Εσωτ.) 6140 
 Φ.900/34/5607 
             Σ. 958 
 Άρτα,  10  Νοε  16 
 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού   Διαγωνισμού  Ανάδειξης 
Πλειοδότη Φωτογράφου για Κάλυψη Αναγκών του Προσωπικού του Κέντρου 
Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας για χρονικό διάστημα ενός έτους.       
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 Έχοντας υπόψη: 
               α.   Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970«Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των Ε.Δ.»(ΦΕΚ 251Α΄/70) 
               β.   Το Ν. 1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή 
εμμέσους αντιπροσώπους τους μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των 
τριών Κλάδων των Ε.Δ.» 
               γ.   Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,(ΦΕΚ143Α΄/14) 
               δ.   Το Ν. 4412/2016 (Α΄147). «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)»(ΦΕΚ 
Α/147/16). 
       
                    

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 1. Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα 
Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη πλειοδότη φωτογράφου για 
κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
Νεοσυλλέκτων Άρτας. και για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης έξι μηνών μετά από απόφαση της Υπηρεσίας και 
επιπλέον τριών μηνών με κοινή συναίνεση Υπηρεσίας και Μισθωτή. 
 
 2.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η τιμή δίνεται ανά 
κατατασσόμενη ΕΣΣΟ και προκαταβάλλεται την τελευταία εβδομάδα του μήνα 
που προηγείται της κατάταξης. 
 
 3. Ως κατώτερη αποδεκτή τιμή εκκίνησης πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό 
των € 40,00 ανά ΕΣΣΟ. 
 

 
./. 
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 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  25 Νοεμβρίου 2016 και 
ώρα 10:30 στο χώρο του 4Ου Γραφείου του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ ενώπιον επιτροπής 
που θα ορισθεί  με διαταγή της Μονάδος. 
 
 5. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού όπως στα   
παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις των διαγωνιζόμενων. Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών. 
 
 6. Η παρούσα διακήρυξη να δημοσιευθεί στον ιστότοπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» και «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.».   
 
 7. Τα Επιμελητήρια παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία 
κοινοποίησή της. 
  
 8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΕΝ Άρτας/4Ο Γραφείο στο τηλέφωνο 26810 27236 
(Εσωτ.:6111) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.            
  

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί Όροι Συμφωνιών Διαγωνισμών για τη Σύναψη Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπηρεσιών  . 
«Β» Ειδικοί Όροι  Διαγωνισμού Ανάδειξης Πλειοδότη Φωτογράφου ΚΕΝ 
ΑΡΤΑΣ  .  
«Γ» Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποδείγματα. 
«Δ» Υπόδειγμα Σύμβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ -
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 
8 Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ - ΔΟΙ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
                                                                                 ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 

                                                           4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                                                        10  Νοε 16 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α» ΣΤΗ ΔΓΗ 
 Φ.900/34/5607/Σ.958          

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  Οι γενικοί όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147),ο οποίος βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.GGE.GR/)  > Γενική 
Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών >Νομοθετικό πλαίσιο> Νέος Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου. 
 
 

 
          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 

    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
                                                                          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 

                                                    4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                                                10 Νοε 16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.900/34/5607/Σ.958         

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΣΤΟ ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
 
 1. Οι παρόντες ειδικοί όροι αφορούν Συνοπτικό Πλειοδοτικό 
Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη 
φωτογράφου για κάλυψη αναγκών προσωπικού του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. Ο  εν λόγω 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, ανά ΕΣΣΟ. 
 
 2. Ο φωτογράφος θα καλύπτει φωτογραφικά εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ, σε εγκεκριμένους από τα αρμόδια όργανα 
ασφαλείας χώρους και σύμφωνα με ειδικές οδηγίες λήψης, θα παρέχει δε 
φωτογραφίες όπως παρακάτω: 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ατομικές 6Χ9 €1,30 Στελεχών (Ατομικών 
Εγγράφων) 

2 Ατομικές 9Χ13 €0,50  

3 Ατομικές 10Χ15 €0,80  

4 Ατομικές 13Χ18 €1,50  

5 Ατομικές 15Χ21 €2,00  

6 Ατομικές 20Χ25 €1,30  

7 Ατομικές 20Χ30 €2,00  

8 Στιγμιαίας εκτύπωσης (Τύπου 
POLAROID) 

€3,00  

9 Εκδηλώσεων 13Χ18 €0,00 Τρείς ανά εκδήλωση 
σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή 

10 Ορκωμοσίας 20Χ25 €0,00 Πέντε ανά ορκωμοσία 
σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή  

 
 3. Οι παραπάνω τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και των παρατάσεων αυτής. 
 
 4.    Φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις του 
επαγγελματία φωτογράφου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 

 5. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγράφονται στο 
Παράρτημα «Γ». 
                                                          ./. 
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                                                         Β-2 
 
 6. Η κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού, εναπόκειται στην απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των προτάσεων της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, που θα υποβληθούν με πρακτικό, πλήρως 
αιτιολογημένο. 
 
 7. Αποκλείεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 
φωτογράφου, εξ’ ολοκλήρου  η εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, με ποινή 
εκπτώσεως, ως παράβαση θεμελιώδους διατάξεως. 
 
 8. Η λήψη των φωτογραφιών θα γίνεται ημέρες και ώρες που θα 
καθορίζονται από την Υπηρεσία  και σε χώρους που θα υποδεικνύονται. Επίσης 
υποχρεούται να αποδέχεται τις προβλεπόμενες από την Υπηρεσία διαδικασίες 
ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από το Στρατόπεδο.  
 
 9. Κατά την κρίση του πλειοδότη, δύνανται να εισέρχονται στη Μονάδα 
για υποβοήθηση  του έργου του, έως  2 υπάλληλοί του, αφού πρώτα 
διαπιστευτούν για το σκοπό αυτό από το αρμόδιο γραφείο ασφαλείας της 
Μονάδας. 
 
         10.      Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται: 

 
  α. Η λήψη και πώληση άσεμνων φωτογραφιών. 
 
  β. Η πώληση προς οποιονδήποτε, ειδών φωτογράφησης (φίλμ, 
φωτογραφικές μηχανές κλπ.). 
                    
                   γ.      Η πώληση φωτογραφιών χωρίς έκδοση φορολογικής απόδειξης. 
   
           δ.   Η έκθεση φωτογραφιών του Στρατοπέδου εκτός αυτού ή στο 
διαδίκτυο. 
 
 ε.     Η  λήψη φωτογραφιών με φόντο ή σε χώρους απαγορευμένους 
και διαβαθμισμένους. 
 
                 στ.       Η άγρα πελατών. 
 

  ζ.   Η παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

 
  η.    Η λήψη βίντεο, εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια από την 

υπηρεσία. 
        
          11. Ο φωτογράφος οφείλει να παρευρίσκεται κατά τις ενεργές περιόδους 
κάθε μέρα στο Στρατόπεδο και σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. 
 

 12. Ο φωτογράφος είναι υποχρεωμένος να έχει τιμοκατάλογο θεωρημένο 
από τη Μονάδα και αναρτημένο σε εμφανές σημείο στο ΚΨΜ του Κέντρου.  
 
 
                                                              ./. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διάρκεια  Σύμβασης 
 
 Η ισχύς της συμβάσεως ορίζεται  σε ένα έτος  με δικαίωμα μονομερούς 
παρατάσεως από το ΚΕΝ Άρτας μέχρι και  έξι  μηνών και επιπλέον τρείς  μήνες με 
κοινή συναίνεση των δύο μερών.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προδιαγραφές Φωτογραφιών 
 

1.   Οι έντυπες φωτογραφίες θα είναι εκτυπωμένες σε φωτογραφικό 
χαρτί ματ ελάχιστου βάρους 200  gr/m2, άριστης ποιότητας, με ζωντανά χρώματα. 
 
           2.     Οι φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή θα είναι ανάλυσης 8 Mpixel 
τουλάχιστον. 

   
ΑΡΘΡΟ 4ο  

 
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της σύμβασης του πλειοδότη 
ενοικιαστή πρέπει να καλύπτει ποσό ίσο με το 5% του συνολικού ετήσιου 
μισθώματος. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την Προσθήκη «4/Γ».  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου – Κυρώσεις - Διαιτησία 
 
 Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες 
ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης διακήρυξης, 
όπως αυτοί αναλύονται στην Προσθήκη «1/Β». 

 
 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Κυρώσεις 
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        ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
                                                                                  ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
                                                           4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

                                                          10 Νοε 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β» 
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/34/5607/Σ.958      
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

1.   Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται  
αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης 
διακήρυξης. 
 

2.   Ειδικότερα μη τήρηση όρων της σύμβασης και εφόσον δεν 
προβλέπεται αυτόματη έκπτωση, επιβάλλονται πρόστιμα που κλιμακώνονται 
όπως παρακάτω: 

 
α.   Για πρώτη φορά πρόστιμο ίσο με το 10% επί του συνολικού ετησίου  

μισθώματος. 
 
β.  Για δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το 30% επί του συνολικού 

ετήσιου μισθώματος. 
 
γ.    Την τρίτη φορά κηρύσσεται έκπτωτος.    
 

         3.      Εάν συντελεστούν, από τον ανάδοχο ή το προσωπικό του, αδικήματα 
που προβλέπονται με γενική ή ειδική διάταξη νόμου, τότε αυτός κηρύσσεται 
αυτομάτως έκπτωτος.   
 

4.      Η είσπραξη του προστίμου γίνεται εντός 20 ημερών από την επιβολή 
του. 

 
5.     Έκπτωση του προμηθευτή επιφέρει αυτόματα τις παρακάτω κυρώσεις: 

 
α.   Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του 

δικαιούχου Ταμείου της Υπηρεσίας.   
 
       β.    Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μισθωτή από το σύνολο 

ή μέρος των δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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                                                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
                                                                                ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 

                                                         4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                                                      10  Νοε 16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.900/34/5607/Σ.958       
 
                       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 1 

Κατάθεση Δικαιολογητικών - Διαδικασία 
 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 
φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις: 
 
  α. Την λέξη «Προσφορά για τον Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό 
για την ανάδειξη Φωτογράφου. 
  β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό ήτοι: «Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας» 
  γ. Τον αριθμό της διακήρυξης. 
  δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
και ο οποίος φάκελος θα προσκομίζεται στο 4Ο Γραφείο του ΚΕΝ Άρτας από τους 
διαγωνιζόμενους έως την ημέρα και μισή ώρα πριν την διεξαγωγή όπως αυτή 
ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη από το ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ / 4Ο Γραφείο. 
 
 2. Οι  προσφέροντες   υποβάλλουν εντός του κυρίως φακέλου επί 
ποινή αποκλεισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως παρακάτω: 
 
  α. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα όπως στην  Προσθήκη <<2/Γ>>   
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην 
οποία αναγράφονται, δηλώνονται και αναλαμβάνεται η υποχρέωση, ότι «έχει λάβει 
γνώση των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης και τους αποδέχεται 
πλήρως , χωρίς καμία τροποποίηση, ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της 
παραγράφου 12Δ του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (Περί χρησιμοποιήσεως ως 
αντιπροσώπους μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς), ότι αποδέχεται τις 
τεχνικές προδιαγραφές της και έχει πιστοληπτική ικανότητα και ουδέν δυσμενές 
στοιχείο υφίσταται όσον αφορά δοσοληψίες με τράπεζες (ακάλυπτες επιταγές, ή 
διαταγές πληρωμών) για τα τελευταία δύο έτη. Το αληθές της δήλωσης δύναται να 
ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή από την Υπηρεσία μέσω των αρμοδίων οργάνων της 
από την Ένωση Τραπεζών».  
 
  β. Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη <<1/Γ>>   
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην 
οποία αναγράφονται, δηλώνονται και αναλαμβάνεται η υποχρέωση: 
 
 

./. 
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   (1)   Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 
73 4412/16. 
   (2) Δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
   (3)   Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις μου. 
   (4)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ενώ σε 
περίπτωση αλλοδαπού είμαι μέλος σε ισοδύναμη με το οικείο Επιμελητήριο 
επαγγελματική οργάνωση. 
   (5)   Ότι  ασκώ το επάγγελμα του φωτογράφου και διαθέτω 
άδεια λειτουργίας για την επιχείρησή μου. 
    
   γ. Παραστατικά εκπροσώπησης μόνο στην περίπτωση που 
προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.(Υπόδειγμα 
όπως Προσθήκη «3/Γ» όπως τα αναγραφόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016. 
 
 3. Εντός του κυρίου φακέλου και σε σφραγισμένο φάκελο θα 
περιλαμβάνεται επί ποινής απορρίψεως η οικονομική προσφορά του 
συμμετέχοντα, όπως στο υπόδειγμα της προσθήκης 4 του Παραρτήματος Γ της 
παρούσας. Κατώτερο  ποσό εκκίνησης το ποσό των €40,00 ανά ΕΣΣΟ. 
  
  4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ημέρα και 
ώρα διενέργειας του διαγωνισμού παρουσία αυτών που υπέβαλλαν εγκαίρως και 
προσηκόντως προσφορά ή των εξουσιοδοτούμενων αντιπροσώπων τους. Μετά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα αποφασισθεί και ανακοινωθεί, ποιοι εκ των 
διαγωνιζόμενων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επόμενη φάση. 
Στην συνέχεια και μόνο για τους διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά 
κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού προχωράει στο άνοιγμα των «οικονομικών προσφορών» και 
ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
 
 5.    Ισοδύναμες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορές βάσει μόνο τιμής θεωρούνται οι προσφορές με 
την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση υποβολής ισοδύναμων προσφορών η 
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κλήρωση ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού 
και των συμμετεχόντων. 
 
 6. Ενστάσεις για οποιαδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές 
μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται όπως στα αναγραφόμενα του άρθρου 
127 του Ν.4412/2016. 
 
 7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ακολουθεί η έγγραφη ειδοποίηση του, 
όπως εντός είκοσι (20) ημερών καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 80 του 4412/2016, 
προκειμένου να ελεγχθούν.       
              

                                                      ./. 
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 8. Ισχύς προσφορών όπως στα αναγραφόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 
4412/2016, και όχι λιγότερο από 120 ημέρες. 
 

Άρθρο 2 
 Δικαιολογητικά μόνο για τον φωτογράφο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
 

 1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (2) , (3)  και 
(4) του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α/147/16, εφόσον δεν εξειδικεύονται 
παρακάτω. 
 
 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  ίση με το 5% του ετήσιου 
συνολικού ποσού για την ενοικίαση όπως διαμορφωθεί με την προσφορά του 
πλειοδότη, με απεριόριστη ισχύ όπως Υπόδειγμα Προσθήκης «5/Γ». Το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από €50,00. Οι εγγυήσεις 
εκδίδονται από νόμιμα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με  τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έντυπα εγγυητικών 
επιστολών εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
  
 3. Δικαιολογητικά : 
 
  α.    Έγκυρη Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
  β.   Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, άδεια λειτουργίας 
καταστήματος και άσκησης επαγγέλματος, εφόσον απαιτείται. 
 
  γ.   Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
δικαστήριο, πτωχευτικά συμβιβάσιμα, αναστολή εργασιών, ή δεν τελεί σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του. 
 
  δ.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
ισοδύναμα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του πλειοδότη, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, άπατη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και τις 
μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 παρ. ι Ν 4412/16), για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση τις επαγγελματικής 
του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα τις υπεξαίρεσης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας ή δόλιας χρεοκοπίας ή για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του. 
                                                              ./. 
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    ζ.    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4250/14, τα 
πάσης φύσεως πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και δικαιολογητικά πρέπει να 
κατατεθούν σε μία από τις παρακάτω μορφές: 
    
   (1) Ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
 
   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή 
αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του Ν. 4250/14/14. 

 
(3) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν   

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υπό την προϋπόθεση αυτά να έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο. 
 
 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης  Δήλωσης  Πλειοδότη 
«2» Υπόδειγμα Υπεύθυνης  Δήλωσης  Πλειοδότη 
«3» Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης  Πλειοδότη 
«4» Υπόδειγμα Οικονομικής  Προσφοράς  
«5» Υπόδειγμα Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης  

 

16PROC005379918 2016-11-11

ΑΔΑ: 6ΙΨΜ6-Α05



          ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
          4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
          10  Νοε 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»     
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/34/5607/Σ.958 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
ΠΡΟΣ: ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ 
 
ΑΠΟ:  (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ υπ’ αρ. …………………/16    
  
 1. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, 
δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 
 
  α. Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16. 
  β. Δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
  γ. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις μου. 
  δ. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ενώ σε περίπτωση 
αλλοδαπού είμαι μέλος σε ισοδύναμη με το οικείο Επιμελητήριο επαγγελματική 
οργάνωση. 
  ε. Ότι διαθέτω την εκ του νόμου άδεια άσκησης επαγγέλματος και 
λειτουργίας καταστήματος, εφόσον απαιτείται.  
 

2. Επιπρόσθετα αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 2 του Παραρτήματος 
«Γ» της Διακηρύξεως σε περίπτωση ανάδειξης μου ως πλειοδότη του 
διαγωνισμού. 
 
         ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ         
 
 
 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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          ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
          4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
          10 Νοε 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»     
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/34/5607/Σ.958      
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
 
ΠΡΟΣ: ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ 
 
ΑΠΟ:  (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ υπ’ αρ.  …………………/16    
  
 Κύριοι  
με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι: 
 

1. Έχω λάβει γνώση τον Γενικών και Ειδικών Όρων των Παραρτημάτων 
«Α», «Β» και «Γ» της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. 
 
 2. Έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του 
Ν.Δ. 1400/73 Περί Καταστάσεως Αξιωματικών και δεν θα χρησιμοποιήσω ως 
άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς 
των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από την αποστρατεία τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ανακαλούμενους 
στην ενεργεία μόνιμους στην εφεδρεία. 
 
 3.   Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως το σύνολο 
των περιεχομένων άρθρων του προς υπογραφή Σχεδίου Σύμβασης του 
Παραρτήματος «Δ» της παρούσας Διακήρυξης. 

 
4. Έχω πιστοληπτική ικανότητα και ουδέν δυσμενές στοιχείο υφίσταται 

όσον αφορά δοσοληψίες με τράπεζες (ακάλυπτες επιταγές ή διαταγές πληρωμών) 
για τα τελευταία δύο (2) έτη. Το αληθές της δήλωσης αυτής δύναται να 
διασταυρώσει ο Σ.Ξ μέσω των αρμοδίων οργάνων του από την Ένωση Τραπεζών. 
 
         ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
         ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ         

 
 
 
          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 

    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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          ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
          4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
          10  Νοε 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»     
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/34/5607/Σ.958      
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
 
ΠΡΟΣ: ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ 
 
ΑΠΟ:  (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 Κύριοι, 
 
 Δια της παρούσης επιστολής εξουσιοδοτούμε τον ……………………………… 
του …………………… με Αρ. Δελτίου ταυτότητας ……………………….. όπως 
συμμετάσχει στο Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό …………………… ΚΕΝ 
ΑΡΤΑΣ Φ…………………./………./16………….. που διενεργείται για την ανάδειξη 
προμηθευτή ………………………………………………………………………………... 
και όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα. 
  
 
 
         ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ         
 
 
 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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          ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
          4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
          10 Νοε 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»     
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/34/5607/Σ.958 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΟΜΟΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣ: ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                         FAX:  

ΑΦΜ:  

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

1.   Αναφερόμενοι στο Διαγωνισμό που θα γίνει την  25 Νοε 16 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμό Φ.900/  /16 διακήρυξη του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ, και αφού λάβαμε 
υπόψη τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού, σας προσφέρουμε το 
ποσό των  € _________ ανά ΕΣΣΟ. 
 

2.   Ισχύς της προσφοράς _________ (όχι λιγότερο από 120 ημέρες). 
 
 
 
         ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ         
 

 

 

 
          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 

    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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          ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
          4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
          10  Νοε 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»     
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/   /         /Σ.      
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………….) 
 
Ημερομηνία έκδοσης …………………….. 
 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ………… 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέας2) …………………………….. 
 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ………………………… ποσού …………………….. ευρώ3. 
 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού ………………… ευρώ4. 
 
Υπέρ του: 
 
 1. [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο 
…………………….. ΑΦΜ: ……………. (διεύθυνση) ……………….. ή    
 
 2. [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. . 
ΑΦΜ: ………………. (διεύθυνση) …………………….... ή    
 

3. [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών 
προσώπων: 
 
  α. (πλήρη επωνυμία) ………….. ΑΦΜ: ...……… (διεύθυνση) …..........     
 

β. (πλήρη επωνυμία) ………….. ΑΦΜ: ...……… (διεύθυνση) ….......... 
 

γ. (πλήρη επωνυμία) ………….. ΑΦΜ: ...……… (διεύθυνση) ….......... 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, 
 
 
 
Υποσημείωση: 

1.  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης   
2 . Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης   
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς, στο ποσό δεν υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.   
4. Όπως υποσημείωση 3   
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για την καλή εκτέλεση του τμήματος5/των τμημάτων5 της υπ’ αριθμ. ………. 
σύμβαση «(τίτλος σύμβασης)»,  
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)…….………………. Διακήρυξη  /πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 6 ………………. της/του  (Αναθέτουσας 
Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα). 
 
Το παραπάνω πόσο τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση η ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε ……… ημέρες7  από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος 
στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 8    
   
 
        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
Υποσημείωση: 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα ο α/α του/των τμήματος/τμημάτων για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση  
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.   
8 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/03.08.΄1995 (ΦΕΚ Β’) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή.  

 

 

 

 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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          ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
          ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
          4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
          10 Νοε 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ     
Φ.900/34/5607/Σ.958      
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπ’ αριθ.           /16 
 

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
 
 1. Στην Άρτα σήμερα την ………ημέρα της εβδομάδας …… και ώρα …. , 
οι υπογράφοντες: 
 
  α. Ο ……… Διοικητής του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ, ως εκπρόσωπος της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «αναθέτων» 
και:  
  β. Ο ……… με ΑΔΤ: ……., κάτοικος ………….., διεύθυνση ……….., 
τηλ ……….. , νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  ……………. , διεύθυνση ………,   
με ΑΦΜ: …………., στο όνομα της οποίας κατακυρώθηκε ο Συνοπτικός 
Διαγωνισμός που προκηρύχτηκε με τη Φ………. και κατακυρώθηκε με τη Φ……… 
για την Ανάδειξη Πλειοδότη Φωτογράφου για κάλυψη αναγκών του προσωπικού, 
ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «ανάδοχος», συνομολογούν και 
συναποδέχονται:  

 
Άρθρο 1ο  

Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 
 

 1.  Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με έναρξη την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας και λήξη την προηγουμένη της συμπλήρωσης ενός 
ημερολογιακού έτους από την ημέρα έναρξης, με δυνατότητα παράτασης: 
 
  α.   Ενός εξαμήνου με τους αυτούς όρους και τιμές με σχετική απόφαση 
της Υπηρεσίας. 
  
  β.   Ενός επιπλέον τριμήνου με έγγραφη συναίνεση και των δύο μερών 
(αναθέτοντα και αναδόχου). 
 
 2.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε, 
μετά από 10ήμερη ειδοποίηση του αναδόχου για της παρακάτω λόγους: 
 
  α.   Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
  β.   Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή στο 
Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή και ιδιώτες. 
 
  γ.   Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή.   

 
./. 
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  στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς τη 
σύμβαση, εάν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή με τον ανάδοχο θίγει τα συμφέροντα τις 
Υπηρεσίας ή του Δημοσίου γενικότερα. 

Άρθρο 2ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 
  Ο ανάδοχος κατέθεσε σήμερα ………………………….... την υπ’ αριθμ. 
………………. Από ……….. εγγυητική επιστολή ……………..Ύψους …………… €, 
χρονικής ισχύος μέχρι …….. για την καλή εκτέλεση των όρων τις παρούσης, η 
οποία θα επιστραφεί τρεις μήνες μετά το χρόνο λήξης της συμβάσεως ή των 
τυχών παρατάσεων, μετά από έγγραφη αίτησή του. 
 

Άρθρο 3ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο σε τραπεζικό 

λογαριασμό, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, την τελευταία εβδομάδα του 
μήνα που προηγείται της κατάταξης. Αντίγραφο του καταθετηρίου της παραπάνω 
κατάθεσης θα παραδίδεται στη Διαχείριση ΚΨΜ του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. Το συνολικό 
τίμημα που θα καταβάλλεται καθορίσθηκε, σύμφωνα με την προσφορά του 
πλειοδότη και την κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισμού, στα €…… ανά ΕΣΣΟ. 

 
2. Οι κρατήσεις επί του παραπάνω συνολικού ποσού ανέρχονται σε 

ποσοστό 3,6% βαρύνουν τον ανάδοχο και καταβάλλονται με μέριμνα αυτού. 
Αποδεικτικά κατάθεσης των κρατήσεων προσκομίζονται στη Διαχείριση ΚΨΜ του 
ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. Αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί κρατήσεων 
επιφέρει αυτόματα την αναπροσαρμογή της, από την ημερομηνία ισχύος αυτού. 

 
Άρθρο 4ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΙΜΕΣ 
 

 2. Ο φωτογράφος θα καλύπτει φωτογραφικά εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ, σε εγκεκριμένους από τα αρμόδια όργανα 
ασφαλείας χώρους και σύμφωνα με ειδικές οδηγίες λήψεις, θα παρέχει δε 
φωτογραφίες όπως παρακάτω: 
                              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ατομικές 6Χ9 €1,30 Στελεχών (Ατομικών Εγγράφων) 

2 Ατομικές 9Χ13 €0,50  

3 Ατομικές 10Χ15 €0,80  

4 Ατομικές 13Χ18 €1,50  

5 Ατομικές 15Χ21 €2,00  

6 Ατομικές 20Χ25 €1,30  

7 Ατομικές 20Χ30 €2,00  

8 Στιγμιαίας εκτύπωσης 
(Τύπου POLAROID) 

€3,00  

9 Εκδηλώσεων 13Χ18 €0,00 Τρείς ανά εκδήλωση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 

10 Ορκωμοσίας 20Χ25 €0,00 Πέντε ανά ορκωμοσία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή  

                                                             ./.     
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 3.     Οι παραπάνω φωτογραφίες θα παραδίδονται αυθημερόν ή την 
επομένη, πλην των με Α/Α 9,10 οι οποίες θα παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή 
εντός ώρας από τη λήξη της εκδήλωσης και εκτυπωμένες μέχρι την επομένη. 
 

4. Οι παραπάνω τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και των παρατάσεων αυτής. 
 
 5.    Φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, 
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

   
Άρθρο 5ο  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 

 1. Η λήψη των φωτογραφιών θα γίνεται ημέρες και ώρες που θα 
καθορίζονται από την Υπηρεσία και σε χώρους που θα του υποδεικνύονται. 
Επίσης υποχρεούται να αποδέχεται τις προβλεπόμενες από την Υπηρεσία 
διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από το Στρατόπεδο.  
 
 2. Κατά την κρίση του αναδόχου, δύνανται να εισέρχονται στη Μονάδα 
για υποβοήθηση  του έργου του, έως  2 υπάλληλοί του, αφού πρώτα 
διαπιστευτούν για το σκοπό αυτό από το αρμόδιο γραφείο ασφαλείας της 
Μονάδας.  
 
         3.     Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται επί ποινή έκπτωσης του αναδόχου: 
 
  α.     Η λήψη και πώληση άσεμνων φωτογραφιών. 
 
  β.  Η πώληση προς οποιονδήποτε, ειδών φωτογράφησης (φιλμ, 
φωτογραφικές μηχανές κλπ.). 
 
             γ.    Η πώληση φωτογραφιών χωρίς έκδοση φορολογικής απόδειξης. 
 
      δ.  Η έκθεση φωτογραφιών του Στρατοπέδου εκτός αυτού ή στο 
διαδίκτυο. 
 
    ε.    Η λήψη φωτογραφιών με φόντο ή σε χώρους απαγορευμένους και 
διαβαθμισμένους. 
 
    στ.     Η άγρα πελατών. 
 

  ζ.  Η παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

 
  η.  Η λήψη βίντεο, εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια από την Υπηρεσία. 

 
            4. Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται κατά τις ενεργές περιόδους κάθε 
μέρα στο Στρατόπεδο και σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. 
 
 

./. 
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 5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει τιμοκατάλογο θεωρημένο από 
τη Μονάδα και αναρτημένο σε εμφανές σημείο στο ΚΨΜ του Κέντρου.  

 
  6.   Ο ανάδοχος έχει την  υποχρέωση να τηρεί όλες τις ισχύουσες 
φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις που σχετίζονται με τη 
δραστηριότητα της επιχείρησής του.  
 
  7. Αποκλείεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 
αναδόχου, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, με ποινή εκπτώσεως, 
ως παράβαση θεμελιώδους διατάξεως. 
 

Άρθρο 6ο  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
1.   Οι έντυπες φωτογραφίες θα είναι εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί 

ματ ελάχιστου βάρους 200  gr/m2, αρίστης ποιότητας με ζωντανά χρώματα και 
αποδεκτές από τους δικαιούχους. 

 
2. Οι φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή θα είναι ανάλυσης 8 Mpixel 

τουλάχιστον. 
 

Άρθρο 9ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

 
1.   Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται  αντίστοιχες 

ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης διακήρυξης. 
 

2.   Ειδικότερα μη τήρηση όρων της σύμβασης και εφόσον δεν 
προβλέπεται αυτόματη έκπτωση, επιβάλλονται πρόστιμα που κλιμακώνονται 
όπως παρακάτω: 

 
α.   Για πρώτη φορά πρόστιμο ίσο με το 10% επί του συνολικού ετησίου  

μισθώματος. 
 
β.   Για δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το 30% επί του συνολικού 

ετήσιου μισθώματος. 
 
γ.   Την τρίτη φορά κηρύσσεται έκπτωτος.    
 

   3.      Εάν συντελεστούν, από τον ανάδοχο ή το προσωπικό του, αδικήματα 
που προβλέπονται με γενική ή ειδική διάταξη νόμου, τότε αυτός κηρύσσεται 
αυτομάτως έκπτωτος.   
 

4.      Η είσπραξη του προστίμου γίνεται εντός 20 ημερών από την επιβολή 
του. 

 
./. 
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   5.    Έκπτωση του προμηθευτή επιφέρει αυτόματα τις παρακάτω κυρώσεις: 

 
α.   Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του 

δικαιούχου Ταμείου της Υπηρεσίας.   
 
 β.   Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μισθωτή από το σύνολο 

ή μέρος των δημοσίων συμβάσεων. 
 

Άρθρο 10ο  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ   

 
1.   Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί 

ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης όρων 
της σύμβασης. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 
α.  Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 

του καταστήματος ή της επιχείρησης. 
 
β.   Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στην επιχείρηση. 
 
γ.   Πλημμύρα. 
 
δ.   Σεισμός.  
 
ε.   Πόλεμος. 
 
ζ.  Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών. 
 
η.   Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  

 
Άρθρο 11ο  

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 

 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση, μερικώς 
ή ολικώς με έγγραφη προειδοποίηση τριάντα ημερών στον ανάδοχο,  για κάθε μια 
από τις κατωτέρω αιτίες: 
 
  α. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση ή ευρεθεί 
υπό κατάσχεση. 
 
   β. Κάθε υποψήφιος Μισθωτής/πάροχος υπηρεσιών/ανάδοχος 
σύμβασης μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση όταν έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιαδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως 
προβλέπεται στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 
./. 
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2.   Λύση της σύμβασης επίσης επέρχεται για του λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
 

Άρθρο 6ο  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

 
1. Η παρούσα σύμβαση: 

 
α.    Διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά την ημέρα υπογραφής 

της, για το είδος και το αντικείμενό της. 
 
β.   Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο, στο οποίο στηρίζεται και 

με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που 
γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο 
πρωτότυπα αριθμημένα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.  
 
 3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους 
δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής: 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο Εκπρόσωπος ΣΞ         Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 
 
          ……………………… 
 
             (Υπογραφή-Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 
          
 

 

 

          Τχης (ΠΖ) Φώτιος Καραμπάς 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διοικητής 
                                                                               
 
  Υπλγός (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 

         Δντής 4ου Γραφείου 
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