
 

./. 

 

 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΑΓΑ: ……………… 

 

ΠΡΟ:   ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 

 ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

                       Πίλαθα Απνδεθηψλ 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

 Σει. (Δζση.) 201 

ΚΟΙΝ.:    Φ.600.163/68/9666 

              .929 

 Ναχπιην,  14 Ηνπλ 17 

 
ΘΔΜΑ:   Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ) 

 

ΥΔΣ.:  α.  Ν.Γ 721/70  «Πεξί  Οηθνλνκηθήο  Μέξηκλαο &  Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ» 

     (ΦΔΚ Α’ 251) 

 β.  Ν.2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ  

     Κξάηνπο» 

 γ.  Ν.4013/2011 «Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

     πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 

 δ.  Ν.4270/2014  «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο  δηαρείξηζεο  θαη  επνπηείαο 

     – δεκφζην ινγηζηηθφ  θαη  άιιεο  δηαηάμεηο» 

 ε.  Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & 

     Τπεξεζηψλ» 

ζη. Φ.600.163/3/10927/.1389/12 Ηνπλ 17/ΓΗΚΔ(IV ΜΠ)/2ν ΔΓ 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2017 

 
 1. αο αλαθέξνπκε φηη ην ΚΔΜΥ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα (α) 
έσο (ζη) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάδεημε θσηνγξάθνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΜΥ θαη ηεο ΛΑΦ Ναππιίνπ. Οη φξνη 
ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο ηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β». 
 
           2.  Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηεί κε 
αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηάηαη απφ ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ 
κειινληηθά φπσο, επάλδξσζε – αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκψκελε δαπάλε 
ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε πένηε σιλιάδερ (5.000 €) εςπώ. 
 
            3.   Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 06 Ηνπιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 09:00 π.κ. σο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, ζηελ 
αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ηνπ δηνηθεηεξίνπ ηνπ ΚΔΜΥ, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
πςειφηεξε ηηκή/ κίζζσκα αλά Ν/ εθπαηδεπφκελν. 
 
           4. Ζ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16. 
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            5.    Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α.) 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
 
 6.    Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο 
ζπκκεηνρήο, ζα δίδνληαη απφ ην ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ ψξα 
08:00 έσο 13:00 ζην ηειέθσλν 27520 23000. Υειπιζηήρ θέμαηορ: Λγνο (ΜΥ) 
Υαξάιακπνο νξψθνο, Γληεο 4νπ ΔΓ. 
 
   
  ρεο (ΜΥ) Δπάγγεινο Γεκεηξέιεο 
 Αθξηβέο Aληίγξαθν Γηνηθεηήο 
   
   
 Λγνο (ΜΥ) Υαξάιακπνο νξψθνο  
 Γληεο 4νπ ΔΓ  
    
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθνί Όξνη Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε 
Φσηνγξάθνπ ηνπ ΚΔΜΥ. 
«Β»   Δηδηθνί Όξνη Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε 
Φσηνγξάθνπ ηνπ ΚΔΜΥ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ 
Αληηπεξηθέξεηα Αξγνιίδνο, Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Ναππιίνπ, Δκπνξηθφο 
χιινγνο Άξγνπο, Γήκν Ναππιίνπ, Γήκν Άξγνπο. 
Απνδέθηεο γηα πιεξνθνξία 
ΓΗΚE(IV MΠ)/2ν ΔΓ 
ΚΔΜΥ/4ν  ΔΓ – 2ν ΔΓ 
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Α - 1 
 

 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
14 Ηνπλ 17 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
Φ.600.163/68/9666/.929  

 
  

 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΤ 
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Α - 2 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Άρθρο 1ο 

Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
ΚΔΜΥ «ΥΖ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ» 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ Ν/ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ –  
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ 

ηξαηφπεδν «ρε Εεζηκνπνχινπ» 
Σέξκα Αζθιεπηνχ, Ναχπιην, Σ.Κ. 21100 
ηει 27520 23000 ηει. (εζση.) 6104 
Kemx@army.gr 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Με Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή 

ΚΩΓΗΚΟΗ CPV 22315000 - 1 

ΚΩΓΗΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ - 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
Αλάδεημε Φσηνγξάθνπ, γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ KEMX θαη ηεο ΛΑΦ Ναππιίνπ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
Γελ δχλαηαη λα εθηηκεζεί: αλαιφγσο ηεο 
δχλακεο ησλ νπιηηψλ . 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
α. Έδξα ΚΔΜΥ, Ναχπιην 
β. ΛΑΦ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ  5.000,00 €, ρσξίο ΦΠΑ: 

ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όρη 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  
6 κήλεο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο γηα 2 επηπιένλ 
ηξίκελα 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ αλάδεημε ζα γίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 75, 79 θαη 80 
ηνπ Ν.4412/2017, αθνχ ην ΚΔΜΥ, ειέγμεη 
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα έσο 73 θαη 74 ηνπ 
ηδίνπ Νφκνπ. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

Δλζθξάγηζηεο πξνζθνξέο κε πξνζθφκηζε 
ζηελ ππεξεζία. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
(ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

15 Ηνπλίνπ 2017 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

06 Ηνπιίνπ 2017 

ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
 06 Ηνπι 2017, ψξα 09:00 πκ 

 Γηνηθεηήξην ΚΔΜΥ (Αίζνπζα πγθεληξψ-

mailto:Kemx@army.gr
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ζεσλ). 
ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΔΜΥ «ΥΖ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ» 

ΠΔΡΗΟΓΟ  
ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο 
(ηνπιάρηζηνλ) ή κέρξη νινθιεξψζεσο 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 13 Ιοςλ 2017 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθή.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ - 
ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ Δπξψ (€) 

«ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ»  
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

- 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ – ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΜΟΓΗΟΤ 
ΟΡΓΑΝΟΤ ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ 
- 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ν.4412/2016, Άξζξα 127 θαη 205 

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 
 
 1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αλάδεημε 
Φσηνγξάθνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΜΥ θαη ηεο ΛΑΦ Ναππιίνπ. Θα δηελεξγεζεί 
κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε πςειφηεξε ηηκή κίζζσκα αλά Ν/ 
εθπαηδεπφκελν. 
 
 2. Ο εθηηκψκελνο εηήζιορ θχθινο εξγαζηψλ (ηδίξνο) γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πένηε σιλιάδυν (5.000) εςπώ πεπίπος. 
 
 3. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν 
(2) ηξηκήλσλ αθφκα, απφ ηα νπνία δχλαηαη λα παξαηαζνχλ, ην πξψην ηξίκελν, 
κνλνκεξψο κε έγγξαθε απφθαζε ηνπ ΚΔΜΥ, ελψ γηα ην δεχηεξν απαηηείηαη ε 
θνηλή ζπλαίλεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 60 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 
ζπκβάζεσο. Ζ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηνπο ζπκβαηηθνχο 
φξνπο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κε γλψκνλα 
ην ζπκθέξνλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού 

 
           1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 06 Ηνπιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 09:00 πκ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16, απφ ηελ αξκφδηα νξηζζείζα επηηξνπή 
ηνπ ΚΔΜΥ. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο: ΚΔΜΥ ζηελ αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ 
ηνπ Κηηξίνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ, ηέξκα Αζθιεπηνχ, Ναχπιην, Σ.Κ.: 21100. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή λα 
ππνβιεζνχλ ζηε παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ 06 Ιοςλίος 17 και ώπα 9:00 
πμ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Γικαιούμενοι ςμμεηοσήρ 

 
           Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν.4412/2016, άξζξν 25. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών 

  
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθε-

ξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άπθπο 92 ηος Ν.4412/2016. 
 

2. ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα 
αλαγξά-θνληαη επθξηλψο :  
 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
  β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ 
πξνκήζεηα. 
 
  γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
  δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.   
 
               ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 

3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο : 

. 
α. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, 

κε ηελ  έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΔΣΟΥΖ», ηνπνζεηνχληαη φια ηα 
δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.  
 

β. Σα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, επί πνηλή απνξξίςεσο, 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη επίζεο 
κέζα ζηνλ θχξην θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
 4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ, εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο 
ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε λα ζεκεηψλεηαη επ’ 
απηψλ ε έλδεημε : «πληποθοπίερ εμπιζηεςηικού σαπακηήπα». ε αληίζεηε 
πεξίπησζε δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε απηψλ, νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο. Ζ έλλνηα 
ηνπ εκπηζηεπηηθνχ, αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ 
δεηεκάησλ. 
 
            6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε,  
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απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 
ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη 
θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη 
ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο 
πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 

7. Ζ πξνζθνξά ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλε κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο 
ζπκθσληψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

8. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή λα 
ππνβιεζνχλ ζηε δηεχζπλζε: ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ, Σέξκα Αζθιεπηνχ, Ναχπιην, ΣΚ 21100, 
κέρξη ηελ 06 Ηνπι 17 θαη ψξα 9:00 πκ. 
 

9. Οη πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη θαη πεξηέρνληαη ζην ΚΔΜΥ 
εθπξφζεζκα, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε (έζησ θαη αλ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα). 
 

10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη 
ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 
ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη λα απαηηεί ηα πηζηνπνηεηηθά, ηηο βεβαηψζεηο 
θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη Ν.4412/16, άξζξν 80 θαη 82, σο 
απφδεημε ηεο κε χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Υπόνορ Ιζσύρ Πποζθοπών 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ηζρχ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, κε έλαξμε απφ 
ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν απφ ηνλ παξαπάλσ, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ πξνζθέξνληα, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη δψδεθα κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

                                                Άπθπο 6ο  
                  Φάκελορ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ζην θάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ:  

 α.  Δλεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 
ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειψλνπλ ηελ αποδοσή πλήπυρ και ανεπιθύλακηα όλυν 
ηυν  όπυν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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 β.  Δλεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 

ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 
 

(1) Γεν ςπάπσει ειρ βάπορ ηοςρ ηελεζίδικη 
καηαδικαζηική απόθαζη για κάποιο από ηα αδικήμαηα πος καηαγπάθονηαι 
ζηο Ν.4412/2016, άπθπο 73, παπ.1, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ζπκκεηνρή ζε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία 
θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ θιπ. 

 
(2) Δίναι ενήμεποι υρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ ηοςρ 

βάζει ηος Ν.4412/2016, άπθπο 73, παπ.2, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
κοινυνικήρ αζθάλιζηρ, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, θαζψο θαη ηηο θοπολογικέρ 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 
(3) Γεν ηελούν ζε κάποιερ από ηιρ καηαζηάζειρ πος 

καηαγπάθονηαι ζηο Ν.4412/2016, άπθπο 73, παπ.4, φπσο ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη: αζέηεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ Ν.4412/2016, άξζξν 18, παξ.2, ηέιεζε 
ππφ πηψρεπζε, ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή/δηθαζηήξην, ππαγσγή ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηνιήο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ζχλαςε ζπκθσληψλ κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θιπ. 

 
(4) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπιμεληηήπιο, 

ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άπθπο 75, παπ.2. 
 

γ. Δλεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 
ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγκαιπη και 
πποζήκοςζα πποζκόμιζη ηυν ανυηέπυ δικαιολογηηικών ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, 
θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ θαη απνδεηθηηθνχ δεηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, βάζεη ηνπ Ν.4412/2016, άξζξν 80. 

 
δ.  Δλεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 

ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη: 
 

(1) Ζ πξνζθνξά ηνπο έρεη ηζρχ γηα εθαηφλ νγδφληα (180) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κε έλαξμε απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
(2) Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ άμεζο ή έμμεζο 

ανηιππόζυπο ηνπ, κφληκν ή ζε εθεδξεία Αξκό ηυν ηπιών κλάδυν ηυν 
Δνόπλυν Γςνάμευν, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν ηεο 
απνζηξαηείαο ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ Άξζξνπ 66 ηνπ 
Ν.1400/73. 

 
ε. Απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο . 
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ζη. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ ζπκκεηέρνπλ κε 

εθπξφζσπν ηνπο. 
 

  δ. Δλεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 79 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άπθπο 7ο 
Φάκελορ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - Πποζθεπόμενερ Σιμέρ 

 
1. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ζην θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζε δχν αληίγξαθα 
(πξσηφηππν - αληίγξαθν) επί ποινήρ απόππιτηρ. 

 
2. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο, ελψ ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ ππεξηζρχεη ε νινγξάθσο 
αλαγξαθφκελε ηηκή.  

 
3. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπνπζψλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ. 
 

4. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  

 
5. Γελ επηηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 

6. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, επί ποινήρ απόππιτηρ, δελ πξέπεη λα 
έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο  
Απόππιτη Πποζθοπών 

 
1. Ζ αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ν νπνίνο ζπληζηά παξάβαζε/απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ην Ν4412/2016, ηδίσο ηα άξζξα 92 έσο 100 θαη 102 έσο 
104, φπσο ελδεηθηηθά, πξνζθνξά: 

 
α. Ζ νπνία πεξηήιζε ζην ΚΔΜΥ εθπξφζεζκα, κεηά ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
β. Ζ νπνία έρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 

εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην 
Ν4412/2016, άξζξν 102. 

 
γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 

απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ 
είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ην Ν4412/2016, άξζξν 
102. 
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δ. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, ρσξίο απηφ λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 
ε. Τπφ αίξεζε. 
 
ζη. Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο. 
δ. Γηα ηελ νπνία δελ πξνζθνκίζηεθαλ δείγκαηα ή 

πξνζθνκίζηεθαλ εθπξφζεζκα, ελψ δεηείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
ε. Με ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν ζηε 

δηαθήξπμε. 
 
ζ. Με ρξφλν πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν απφ ην 

δεηνχκελν ζηε δηαθήξπμε. 
 
η. Γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη ην Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο  
Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 

 
1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 

πξνζειζφλησλ εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 
3. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη θαη πεξηέρνληαη ζην ΚΔΜΥ 

εθπξφζεζκα, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξφζεζκεο.  

 
4. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 
απφ ηελ επηηξνπή νη θάθεινη θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο.  

 
β. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
αξκνδίσο απφ ηελ Δπηηξνπή.  
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γ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο. 

 
5. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη 
θαη ζθξαγίδεη. 

 
6. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή, θαηά ηελ νξηζζείζα απφ εθείλε εκεξνκελία θαη ψξα, κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη.  

 
7. Όζνη δηθαηνχηαη λα παξαβξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 
θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  

 
8. Ζ ππνβνιή ή πξφθξηζε κφλν κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο απηφ λ’ απνηειεί δέζκεπζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δχλαηαη λα 
αθπξψζεη νξηζηηθά ή λα επαλαιάβεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, φπσο ελδεηθηηθά 
ζε πεξηπηψζεηο αζχκθνξσλ ηηκψλ, κε χπαξμεο ζπγθξηηηθνχ αξρείνπ ηηκψλ, πξνο 
επηδίσμε επξχηεξεο ζπκκεηνρήο θαη αληαγσληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 
ηθαλνπνηεηηθψλ ηηκψλ θαη πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θιπ, 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 106. ηελ πεξίπησζε δε απηή, ηεο ππνβνιήο 
ή πξφθξηζεο κηαο κφλν πξνζθνξάο, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο αληαγσληζκνχ, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δηαπξαγκάηεπζε επί ηεο 
αξρηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληνο ή πξνθξηζέληνο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ κεησκέλεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΜΥ θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 32. 

 
9. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
10. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ 
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 127.  

 
Άπθπο 10ο 

Κπίζειρ Αποηελεζμάηυν Γιαγυνιζμού 
  

Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, 
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, απφ εθείλε πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, είηε ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο,  



 

./. 

Α – 10 
 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε 

ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, είηε ηελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ  11ο 

Μαηαίυζη - Δπανάλητη Γιαγυνιζμού 
 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λ’ απνθαζίζεη 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 106, ηε δηαθνπή, κεηάζεζε, καηαίσζε ή 
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ: 

 
α. Αλ ε δηαδηθαζία απνβεί άγνλε. 
 
β. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
γ. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 
δ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 
 
ε. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε. 
 
ζη. Γηα άιινπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ελδεηθηηθά 

δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
δ. Γηα ινηπνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.   
 

2. Ζ καηαίσζε ή αθχξσζε κπνξεί λα αθνξά νιφθιεξν ην αληηθείκελν 
ηεο ζχκβαζεο ή ηκήκα απηήο. 

 
3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λ’ απνθαζίζεη, 
παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

 
α. Σελ επαλάιεςε νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο ή νπνηαζδήπνηε 

θάζεο απηήο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο.  
 
β. Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ  29 θαη 32, ηνπ 

Ν.4412/2016, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 
 

4. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκα  
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ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Δγγςήζειρ 

 
1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 
εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
 

2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν θαηαθπξσκέλνο 
δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνη, λα θαηαζέηνπλ εγγςηηική επιζηολή, πνπ λα 
θαιχπηεη ην 5% ηηρ ζςνολικήρ αξίαρ ηυν ειδών, συπίρ ΦΠΑ (Τπφδεηγκα 
πξνζζήθεο 2), ήηοι ηο ποζό ηυν διακοζίυν πενήνηα (250,00) εςπώ. 
 

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Πποζθεπόμενερ Σιμέρ 

 
1. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
δηφξζσζε, απηή ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ 
ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

2. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ 
δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ 
ελψπηψλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο. 
 

3. ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

4. ε πεξίπησζε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξάο, ηειηθφο 
πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, 
αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ  ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο.  
 
 5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά, δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε 
πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

6. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο   
Καηακύπυζη Γιαγυνιζμού – Τπογπαθή ύμβαζηρ 

 
 1. Η καηακύπυζη ηος διαγυνιζμού ηελεί ςπό ηην έγκπιζη ηος 
ΚΔΜΥ. 
 
 2. ηνλ θσηνγξάθν ζηνλ νπνίνλ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Ο 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ενηόρ είκοζι (20) ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
θαηαθχξσζεο λα πξνζέιζεη ζην ΚΔΜΥ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
 
 3. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο (έγγξαθε εηδνπνίεζε) ε 
ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί 
έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα θαη ε κε πξνζέιεπζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο, επηθέξεη απηφκαηα ην δηθαίσκα ζηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, λα 
παξαθξαηήζεη ηελ φπνηα εγγπεηηθή επηζηνιή (ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο) 
δηαζέηεη ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ. 
 

4. ηε πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, δελ 
πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο φια ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 παξ.3, θαζψο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο, θεξχζζεηαη έκπηυηορ. 

 
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί αμέζυρ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν επί απνδείμεη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ππφινηπε 
δηαδηθαζία ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο   
Άλλοι Γενικοί Όποι 

 
 

1. Απνθιείεηαη ν πξνκεζεπηήο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε νιηθά ή κεξηθά, ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

         2. Απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο κφληκνπο ελ εθεδξεία Αμθνχο θαη ησλ 
ηξηψλ θιάδσλ ησλ ΔΓ θαη επί ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (-5-) εηψλ απφ ηνπ ρξφλνπ 
απνζηξαηείαο ηνπο, ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αληηπξνζψπεπζε, άκεζα ε έκκεζα 
εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ νίθσλ θαη επηρεηξήζεσλ γεληθά, εκεδαπήο ε 
αιινδαπήο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζχκθσλα κε ην 
ΝΓ 1400/73 (Πεξί Καηαζηάζεσλ ησλ Αμθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ). 
 

3. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

ιχλεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο  
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πξνζθπγή, απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, 

κε εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 

 

4. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ - αζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν αζηηθφο θψδηθαο. 

5. Ο θάζε δηαγσληδφκελνο δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ελππνγξάθσο ησλ 

γεληθψλ – εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ, ηνπο νπνίνπο ζα ηεξεί θαη ζα εθαξκφδεη 

επαθξηβψο.         

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Λοιποί Όποι 

 
1. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν.4412/2016.  
 
2. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 

ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ , ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ππεξεζηαθνί – επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή 
δηαηαρζεί απφ πξνηζηάκελε αξρή.  
   
   
  ρεο (ΜΥ) Δπάγγεινο Γεκεηξέιεο 
 Αθξηβέο Aληίγξαθν Γηνηθεηήο 
   
   
 Λγνο (ΜΥ) Υαξάιακπνο νξψθνο  
 Γληεο 4νπ ΔΓ  
    

 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
 

«1» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
14  Ηνπλ 17 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
Φ.600.163/68/9666/.929  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………. 
Καηάζηεκα…………………………. 
(Γ/λζε –νδφο – αξηζκφο – ΣΚ- ηει- FAX                Ζκεξνκελία έθδνζεο……….. 
           ΔΤΡΩ  ……………………….. 
Πξνο: 
ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ 
Ναχπιην 
Σει 27520 23000 (εζση.: 6104) 
 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. …………  ΔΤΡΩ ……… 
 
 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ   ΔΤΡΩ  …………. 
…….. (θαη νινγξάθσο) …………………………………………… , ζην νπνίν θαη 
κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο ππέξ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ) ……………………………………….., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ, 
ησλ φξσλ, ηεο κε αξηζκφ ………….. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο, γηα ηελ 
πξνκήζεηα ……………………….. (αξ. δηαθήξπμεο:…….……) πξνο θάιπςε 
αλαγθψλ ηνπ………….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν 
ΦΠΑ αμίαο  ………..ΔΤΡΩ απηήο. 
 Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, κε κφλε 
ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακηά απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο 
απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 Ζ παξνχζα εγγχεζή καο, αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί 
καο θακηά ηζρχ.  
 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο ην πνζφ ηεο παξνχζαο, 
δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.   
   
  ρεο (ΜΥ) Δπάγγεινο Γεκεηξέιεο 
 Αθξηβέο Aληίγξαθν Γηνηθεηήο 
   
   
 Λγνο (ΜΥ) Υαξάιακπνο νξψθνο  
 Γληεο 4νπ ΔΓ 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
14  Ηνπλ 17 

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
Φ.600.163/68/9666/.929  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Τπόδειγμα) 

 Ο ππνγεγξακκέλνο………………………………………………………………. 
Κάηνηθνο………………………………. Οδφο………… αξηζκ……… ηει……………… 
θάηνρνο ηνπ ππ’ αξίζκ ………δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 
επαγγέικαηνο…………………………………………….. 
ΑΦΜ…………… εθπξνζσπψ  ηελ επηρείξεζε………………………ην θαηάζηεκα 
ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ………………………… 

 
π π ο ζ θ έ π υ 

 
ηελ ηηκή ησλ ……………………………………………επξψ επί ηε δχλακε ησλ Ν/ 
νπιηηψλ ή άιισλ εθπαηδεπνκέλσλ (ΔΠ.ΟΠ) ή νδεγψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη θαηά 
ηελ εκέξα ηεο νξθσκνζίαο κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ηξαηνινγίαο. 
 

ΒΔΒΑΗΩΖ 
 

Βεβαηψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο φπσο θαη ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 
 

        Τπνγξαθή 
 

                                                                                            ………………. 
εκείσζε: Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά. 
 
   
   
  ρεο (ΜΥ) Δπάγγεινο Γεκεηξέιεο 
 Αθξηβέο Aληίγξαθν Γηνηθεηήο 
   
   
 Λγνο (ΜΥ) Υαξάιακπνο νξψθνο  
 Γληεο 4νπ ΔΓ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
14  Ηνπλ 17 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  
Φ.600.163/68/9666/.929  
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΤ 

 
Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 
 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, αθνξά ηελ αλάδεημε θσηνγξάθνπ, 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΜΥ θαη ηεο ΛΑΦ Ναππιίνπ. Ο εθηηκψκελνο νηθνλνκηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο παξαπάλσ παξνρήο (ηδίξνο), είλαη ζηηο πέληε ρηιηάδσλ 
(5.000) επξψ. 
 

Άπθπο 2ο 
Γιεξαγυγή Γιαγυνιζμού 

 
1. Ο δηαγσληζκφο είλαη ζπλνπηηθφο, κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 
ζηελ αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ηνπ δηνηθεηεξίνπ ηνπ ΚΔΜΥ «ΥΖ 
ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ» παξνπζία ή φρη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή λνκίκσλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, εθ’ φζνλ ην επηζπκνχλ, κε έγγξαθεο 
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 
 

2. Ζ ΓΗΚΔ (IV ΜΠ) κπνξεί, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη απηή, λα 
πξνβεί θαη ζηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

3. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξέπεη λα έρνπλ 
ππνβιεζεί έσο ηελ 06 Ιοςλ 2017 και ώπα 09:00 πμ ζηελ επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ, νπφηε ζα γίλεη ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ απφ ηελ επηηξνπή 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη άλνηγκα ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Σξφπνο θαηάξηηζεο ησλ πξνζθνξψλ φπσο θαίλεηαη 
ζην άξζξν 2 ησλ γεληθψλ φξσλ. 

 
4. Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 

δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άπθπο 3ο 
Καηακύπυζη – Δπανάλητη Γιαγυνιζμού 

 
1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

θξηζνχλ ηειηθά αζχκθνξα γηα ηελ Τπεξεζία ν δηαγσληζκφο ζα καηαησζεί θαη ζα 
επαλαιεθζεί κεηά απφ λεψηεξε ελεκέξσζε αθνχ θνηλνπνηεζεί ε επαλάιεςε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηδηαίηεξα ζ' απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. 
Ζ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αξρηθνί φξνη δελ 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο.   
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2. Ο δηαγσληζκφο κπνξεί λα δηεμαρζεί αθφκε θαη κε ηελ ππνβνιή κηαο 
κφλν πξνζθνξάο αθνχ ε θαηάζεζε ηξηψλ πξνζθνξψλ δελ πξνβιέπεηαη ζην λέν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, αξθεί φκσο, φηαλ 
ππνβάιιεηαη κία κφλν πξνζθνξά, λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ, είηε 
πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ, είηε ηεο αγνξάο πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη 
ζπκθέξνπζα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη 
επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά.  

3. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν (2) 
κέξε γίλεηαη εληφο είκοζι (20) επγαζίμυν ημεπών απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο 
θαηαθπξψζεσο, αθνχ ν ηειεπηαίνο πξνκεζεπηήο πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο απεξηνξίζηνπ ηζρχνο, ζε  πνζνζηφ 5% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ. Σν αθξηβέο πνζφ ηεο εγγπεηηθήο ζα θαζνξηζζεί κε 
ηελ θαηαθχξσζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.  
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
Γικαιολογηηικά Καηακύπυζηρ 

 
1. Καηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο θαη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, κε έγγξαθε εηδνπνίεζε απφ ηελ Τπεξεζία, ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν 
θαηαθπξψλεηαη ν δηαγσληζκφο πξέπεη λα παξαδψζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
ησλ άξζξσλ 80 θαη 82 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ε 
πιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε δεηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε απαηηήζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Ν.4412/2016. Αλαιπηηθά: 

 
α. Απφζπαζκα ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο πνηληθνχ κεηξψνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ.2, ηνπ άξζξνπ 80, ηνπ Ν. 4412/2016, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε  δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ 
Ν.4412/2016. Σν ελ ιφγσ απφζπαζκα ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ θαη ηα 
πξφζσπα ηα νπνία είλαη κέιε δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφλ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73  

 
β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε 
θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. ε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 

αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ 
αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
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δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 

 
ε. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή 
ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 
ζη. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα αλέξρεηαη 

ζην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ, ε νπνία 
θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
δ. Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ζε αληηζηνηρία κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
2. Σα δηθαηνινγεηηθά / απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  
  

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Δνζηάζειρ - Πποζθςγέρ 

 
1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

2. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.   

 
3. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 
4. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο κε ηειενκνηνηππία (fax), απφ 
ηνπο δηαγσληδφκελνπο, απηή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ 
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ 
πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 528/23-8-
1999/Γλσκνδφηεζε ηνπ πξνέδξνπ ΝΚ θαη ηελ Αξ. Πξση. Π1/4880/15-9-
1999/Τπνπξγείν Αλάπηπμεο/ΓΓΔ/ΓΓΚΣ/ΓΠΠ. 
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6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Δπηζηξέθεηαη δε, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη επί ηεο έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 
ηεο έλζηαζεο. 

 
Άπθπο 6ο 

Γιάπκεια ύμβαζηρ 
 

Ζ πξνο ππνγξαθή ζχκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο δχν (2) ηξηκήλσλ αθφκα, ην πξψην κνλνκεξψο κε έγγξαθε απφθαζε 
ηνπ ΚΔΜΥ θαη ην δεχηεξν κε ηε απνδνρή θαη ησλ πξνκεζεπηψλ,  15 εκέξεο πξηλ 
ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο. 

 
Άπθπο 7ο  

ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  
 

1. ηνλ πξνκεζεπηή απνθιείεηαη ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ ελ φισ ή ελ κέξεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 

2. Ο ππνινγηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΣΔΘΑ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ 
θαηαθπξσζείζα ηηκή επί ηε δχλακε ησλ Ν/ νπιηηψλ ή άιισλ εθπαηδεπνκέλσλ 
(ΔΠ.ΟΠ), φπσο απηή πξνθχπηεη θαηά ηελ εκέξα ηεο νξθσκνζίαο κε βάζε ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηεο ηξαηνινγίαο.   

 
3. Ζ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΘΑ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπσο παξαθάησ: 
 

α. ηνίρεηα ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο: 
 

(1) Αξ. Λνγαξηαζκνχ: 264259. 
 

(2) IBAN: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259. 
                               

(3) Γηθαηνχρνο: Σακείν Δζληθήο Άκπλαο. 
 

β. ηνηρεία αηηηνινγίαο θαηάζεζεο: 
 

(1) Ολνκαηεπψλπκν / επσλπκία. 
  

(2) Μίζζην. 
 

(3) Μήλαο (ή πεξίνδνο) αλαθνξάο ηνπ κηζζψκαηνο.   
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4. Ο πιεηνδφηεο θσηνγξάθνο, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηελ πξψηε 
εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εκέξα ηεο νξθσκνζίαο ην 100% ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
ΣΔΘΑ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΘΑ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο. 
  

5. Αληίγξαθν ηεο παξαπάλσ ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο λα παξαδίδεηαη 
άκεζα ζην 4ν ΔΓ. 

 
 

Άπθπο 8ο  
ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 
1. Ζ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ 

πιεηνδφηε απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζε 
άιιν ελδηαθεξφκελν.  
 

2. Ο θσηνγξάθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηνπο εμήο ηχπνπο 
θσηνγξαθηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο: 
 

α. Δληφο 5εκέξνπ απφ παξνπζηάζεσο ηεο ζεηξάο, ηέζζεξηο (4) 
αηνκηθέο θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο 3Υ3 ΓΩΡΔΑΝ ζε θάζε Ν/ θαη ηξείο (3) αηνκηθέο 
θσηνγξαθίεο δηπιψκαηνο 3Υ3 ΓΩΡΔΑΝ ζε θάζε εθπαηδεπφκελν νδεγφ – ρεηξηζηή 
κεραλήκαηνο, πιελ εθπαηδεπφκελσλ ζηειερψλ (Αμθνη – Μ. Τπμθνη – ΔΠ.ΟΠ.). 
 
  β. Φσηνγξαθίεο 9Υ13 αληί 0,50 ΔΤΡΩ ηε θσηνγξαθία. 
 
  γ. Φσηνγξαθίεο 10Υ15 αληί 1,40 ΔΤΡΩ ηε θσηνγξαθία. 
 

δ. Φσηνγξαθίεο 13Υ18 αληί 1,60 ΔΤΡΩ ηε θσηνγξαθία. 
 

ε. Φσηνγξαθίεο 15Υ21 αληί 2,00 ΔΤΡΩ ηε θσηνγξαθία. 
 
  ζη. Φσηνγξαθίεο 6Υ9 αληί 1,20 ΔΤΡΩ ηε θσηνγξαθία. 
 
  δ. Φσηνγξαθίεο 3Υ4 αληί 0,40 ΔΤΡΩ ηε θσηνγξαθία. 
 
  ε. Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη 4 θσηνγξαθίεο 
ηαπηφηεηαο 3Υ3 ΓΩΡΔΑΝ γηα ρξήζε αλαβνιήο ζηξάηεπζεο ζε νπιίηεο ηεο κφληκεο 
δχλακεο. 
 
  ζ. Καηά ηνλ ρξφλν ησλ επηζθεπηεξίσλ, ν πιεηνδφηεο δχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη κεραλή απηφκαηεο ιήςεσο θαη εθηππψζεσο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
POLAROID) κε ηηκή πσιήζεσο αλά θσηνγξαθία θαζνξηδφκελε ζε 3,00 ΔΤΡΩ. 
 

2. Αλαηππψζεηο αηνκηθψλ θσηνγξαθηψλ ζην 50% ηεο θαζνξηδνκέλεο 
σο άλσ ηηκήο. 
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3. Ο πιεηνδφηεο θσηνγξάθνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο 
παξαγγειζείζεο θσηνγξαθίεο εληφο ηεηξαεκέξνπ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
παξαγγειίαο. 
   

4. Ζ ιήςε ησλ θσηνγξαθηψλ ζα γίλεηαη θαηά εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα 
θαζνξίδεη ε δηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ θαη ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη. 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ηξαη. Τπεξεζία 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ην ηξδν. 
 

5. Καηά ηελ θξίζε ηνπ πιεηνδφηε, δχλαηαη λα εηζέξρνληαη ζηε Μνλάδα 
γηα ππνβνήζεζε  ηνπ έξγνπ ηνπ, έσο  2 βνεζνί, αθνχ πξψηα δηαπηζηεπηνχλ γηα ην 
ζθνπφ απηφ απφ ην αξκφδην γξαθείν αζθαιείαο ηνπ ηξαηνπέδνπ. 
 
 6. Μεηά ηε θσηνγξάθεζε, ν πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη 
ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν απφδεημε εηζπξάμεσο θαη ε νπνία ζα απνηειεί θαη 
απνδεηθηηθφ παξάδνζεο – παξαιαβήο ησλ θσηνγξαθηψλ. 

 

 
Άπθπο 9ο  

Κήπςξη Ππομηθεςηή υρ Δκπηώηος – Κςπώζειρ – Δξαιπέζειρ 
 

1. Έθπησηνο θεξχζζεηαη ν θσηνγξάθνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε, ζε πεξίπησζε πνπ: 

 
α. Τπνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαθχξσζε.  
 
β. Γελ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαθχξσζε 

δηθαηνινγεηηθά. 
 
γ. Τπνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία δελ απνδεηθλχεηαη ε 

κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 
 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν θσηνγξάθνο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή. 

 
3. Ο θσηνγξάθνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 

θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πξντφληα ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 
8 ηνπ παξφληνο, πνπ ηνπ δφζεθε. 

 
4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
203 ηνπ Ν.4412/2016  

 
5. Ο θσηνγξάθνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
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α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή 
παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 

 
 β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

6. Αλ ν θσηνγξάθνο παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο 
πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

 
7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.4412/2016, ν 

θσηνγξάθνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ ΚΔΜΥ 
απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
 

Άπθπο 10ο 
Ανυηέπυ Βία 

 
1. Αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξσ βίαο, ν θσηνγξάθνο δελ θεξχζζεηαη 

έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε. 
 

2. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξσ βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ  ηα πεξηζηαηηθά 
πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξσ βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
Άπθπο 11ο  

ΦΠΑ – ΑΝΑΣΙΜΗΔΙ 
 

1. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ΓΔΝ ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη, ν ΦΠΑ. 
 

2. Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο γηα έμη (6) κήλεο 
θαη θαηά ηελ παξάηαζε ησλ δχν (2) ηξηκήλσλ.     
 

3. Αλαηηκήζεηο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο γηα θαλέλα ιφγν. 
 

Άπθπο 12ο  
Άλλοι Διδικοί  Όποι 

 
1. Ζ θαηάζεζε έγγξαθεο βεβαίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ πξφεδξν 

ηεο επηηξνπήο, κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ φξσλ  φηη έιαβαλ 
γλψζε θαη απνδέρνληαη  ηνπο Γεληθνχο  θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ . 
 

 2. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ ησλ ΔΓ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε αηηία, επεηδή δελ εθαξκφζζεθαλ νη φξνη 

ηεο ζχκβαζεο, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ην Γεκφζην νθείιεη ζηνλ θσηνγξάθν γηα  
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νπνηαδήπνηε αηηία θαη εάλ απηά είλαη αλεπαξθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

3. Σν ΚΔΜΥ δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 

ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 

θφξσλ ηειψλ θηι, θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ 

πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζην ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

4. Πξνυπφζεζε επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ  είλαη: 
 

α. Ζ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο δηαηαγήο. 
 

β. Ζ θαηάζεζε πξψηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη  
 

γ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νπφηε θαη απνδεζκεχνληαη φιεο νη 
εγγπεηηθέο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  
  

5. Ο θσηνγξάθνο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ ηξαηνπέδνπ: 
 

α. Οθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αζηπλνκίαο 
 Μνλάδαο θαη ηνπ Αμθνχ Κεληξηθήο Πχιεο.  
 

β. Να αλαθέξεη εγγξάθσο ζην ΚΔΜΥ/2ν ΔΓ, γηα ηελ έθδνζε 
Γειηίνπ Δηζφδνπ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο: 
 

(1) Ολνκαηεπψλπκα θαη αξηζκφ ηαπηφηεηαο  
 

(2) Αξηζκφ θπθινθνξίαο νρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ην 
νπνίν ζα εηζέξρεηαη ζην ΚΔΜΥ κε ζθνπφ ηνλ αλεθνδηαζκφ ή ηελ παξαιαβή 
επηζηξεθφκελσλ εθνδίσλ. 

 
6. Ο πιεηνδφηεο θσηνγξάθνο, ππνρξενχηαη θαηά ηηο εκέξεο 

θαηαηάμεσο, λα παξεπξίζθεηαη γηα ηελ θσηνγξάθεζε θαη ρνξήγεζε ηεζζάξσλ (4) 
θσηνγξαθηψλ αληί ηνπ πνζνχ ησλ 1,00 εςπώ ζε θάζε Ν/ ν νπνίνο, είηε απψιεζε 
ηελ πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα είηε κεηαβαίλεη ζην Ννζνθνκείν ή ζηελ Δπηηξνπή 
Απαιιαγψλ γηα πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφιπζε θαη δελ θέξεη καδί ηνπ 
θσηνγξαθίεο. Ζ παξάδνζε ησλ παξαπάλσ θσηνγξαθηψλ ζα γίλεηαη εληφο κηαο 
ψξαο. 
 

7. Δπίζεο ν πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη θσηνγξαθηθά ηηο 
εθδειψζεηο ηεο Μνλάδαο εληφο ή εθηφο ηξαηνπέδνπ θαη λα παξαδίδεη ΓΩΡΔΑΝ 
είθνζη (20) θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ 13Υ18 γηα θάζε εθδήισζε καδί κε ηα 
αξλεηηθά ηνπο θαζψο θαη ζε νπηηθφ δίζθν. 
 

8. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχνληαη: 
 
  α. Ζ ιήςε θαη πψιεζε άζεκλσλ θσηνγξαθηψλ. 
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  β. Ζ πψιεζε πξνο νπνηνλδήπνηε, εηδψλ θσηνγξάθεζεο (θηικ, 
θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θιπ). 
 
  γ. Ζ έθζεζε θσηνγξαθηψλ ηνπ ηξαηνπέδνπ εθηφο απηνχ. 
 

9. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, 
δηαπηζησζεί φηη νη ηηκέο ζην ειεχζεξν εκπφξην ή νη ηηκέο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ 
αληίζηνηρν δηαγσληζκφ άιιεο ηξ. Μνλάδνο, είλαη θαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ 
δηαγσληζκνχ παξέρεηαη ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα 
αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θαη ζε πεξίπησζε εκκνλήο ηνπ, ηελ αλάζεζε 
ηνπ έξγνπ ζηνλ πιεηνδφηε άιιεο Μνλάδνο ή  πνπ παξέρεη ην ίδην είδνο κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ζε απνδεδεηγκέλα ζπκθεξφηεξε ηηκή ή ζε 
άιιν θαηάζηεκα απ’ ην ειεχζεξν εκπφξην πνπ πξνζθέξεη θαιχηεξε ηηκή έρνληαο 
ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα. 
 

10. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πιεηνδφηε λα θαιχςεη θάπνηα απφ ηηο 
αλάγθεο ηεο Μνλάδαο, απηή έρεη ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζε 
άιιν θσηνγξάθν, κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 
παξαπάλσ άξζξα. Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα είλαη αλεμάξηεηε ηεο επηβνιήο ή φρη 
θπξψζεσλ ζηνλ πιεηνδφηε πνπ είλαη αλάινγε κε ηε δηαπίζησζε χπαξμεο 
αλσηέξαο βίαο. 
 

11. Γελ ζα γίλεη κίζζσζε ρψξνπ εληφο ηξαηνπέδνπ νχηε ζα δηαηεζεί 
νίθεκα εληφο απηνχ γηα ρξήζε απφ ηνλ θσηνγξάθν. 
 

12. Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4412/16.  
 
   
  ρεο (ΜΥ) Δπάγγεινο Γεκεηξέιεο 
 Αθξηβέο Aληίγξαθν Γηνηθεηήο 
   
   
 Λγνο (ΜΥ) Υαξάιακπνο νξψθνο  
 Γληεο 4νπ ΔΓ  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Δκδόηηρ Αναπηηηέαρ Ππάξηρ : ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠ/ΔΩ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ (ΚΔΜΥ) 
 
Γενική Γιεύθςνζη: ΣΡΓΟ «ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ» 
 
Γιεύθςνζη:  Σέπμα Αζκληπίος, Ναύπλιο, ΣΚ 21100 

 
Γπαθείο: 4ο Δπιηελικό Γπαθείο 
 
Σηλέθυνο: 2752023000 (Δζυη.: 6104) 
 
e-mail: kemx@army.gr 
 
1. Απιθμόρ Ππυηοκόλλος: 9666 
 
2. Ζμεπομηνία Έκδοζηρ: 14 Ηοςν 2017 
 
3. Ζλεκηπονική διεύθςνζη ηος ζςνηάκηη: kemx@army.gr 
 
4. Θέμα Δγγπάθος: ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ 
 
5.Δίδορ Ππάξηρ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 
6. Μονάδα ζηην οποία ανήκει ο ηελικόρ ςπογπάθονηαρ ηηρ ππάξηρ:  ΚΔΜΥ 
 
7. Σελικόρ ςπογπάθυν ηην απόθαζη: σηρ (ΜΥ) Δςάγγελορ Γημηηπέληρ 
 
8. Θεμαηική πεπιοσή: ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ 
 
9. Απιθμόρ ΦΔΚ: 
 
10. Σεύσορ: 
 
11. Έηορ: 
 
12. ΑΓΑ Πποηγούμενηρ Απόθαζηρ: 
 
13. ΑΓΑ πποηγούμενυν αποθάζευν: 
 
14.  Κπιηήπιο Δπιλογήρ:  Ττηλόηεπη Σιμή 
 
15.  Γιαδικαζία Γιαγυνιζμού: ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ με ενζθπάγιζηερ 
πποζθοπέρ 
 
16.  Σύπορ ύμβαζηρ:  Ανάδειξη Φυηογπάθος για Ανάγκερ ΚΔΜΥ 
 
Δπιπλέον για δαπάνη 
 
1. ΑΦΜ Φοπέα:  
 
2. Δπυνςμία Φοπέα: 
 
3. ΑΦΜ Αναδόσος: 
 
 
 



4. Δπυνςμία αναδόσος: 
 
5. Πεπιγπαθή Ανηικειμένος: 
 
6. Ποζό δαπάνηρ/ςναλλαγήρ (με ΦΠΑ):  6.200,00€ 
 
7.  CPV*(σπηζιμοποιείζηε ηην λίζηα ηος TED):  22315000 - 1 
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