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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Μεσολόγγι:    19/6/2020 

         ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:1445 

   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 

       ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ       Προς  

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Οικονομική Υπηρεσία 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  

Φωτογράφισης εκθεμάτων και χώρων Μουσείου Τρικούπη 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πνευματικό – Κοινωνικό Αθλητικό κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#700,00€#, χωρίς Φ.Π.Α. 

Κ.Α. 00.6434 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση της τιμής 

CPV :79960000-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

❖ Τεχνική Έκθεση 

❖ Τεχνικές Προδιαγραφές 

❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μεσολόγγι:    19 / 6 /2020 

         ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  

   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 

       ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ         

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 

 

Η ανάθεση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών  « Φωτογράφισης εκθεμάτων και χώρων Μουσείου 

Τρικούπη  » για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της ανάθεση υπηρεσιώνς είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο 

ποσό των #868,00 #Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τον οικείο 

ΚΑ.00.6434του προϋπολογισμού του Νομικού του Προσώπου εξόδων 2020, όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.  

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

 

Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483170,Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ-ΚΟΤΣΙΚΑ 12 30200 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

 

 

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της 

περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων 

και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.  

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 868,00 
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Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της δαπάνης και μπορούν να 

αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου 

Η ανάθεση υπηρεσιών θα είναι τμηματική, χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση για το Νομικό 

Πρόσωπο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η ανάθεση υπηρεσιών, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε 

σημείο που θα υποδείξει το Νομικό Πρόσωπο. 

Οι τελικές ποσότητες που θα αναφέρονται στη σύμβαση θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες 

ανάγκες του Ν.Π. , όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει και ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τις ενδεικτίκες 

ποσότητες της παρούσης. 

Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη και εξασφαλισμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π., 

οικονομικού έτους 2020 με Κ.Α. 00.6434.  
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η ανάθεση υπηρεσιών «Φωτογράφισης 

εκθεμάτων και χώρων Μουσείου Τρικούπη» του Νομικού Προσώπου Πνευματικό – Κοινωνικό 

Αθλητικό κέντρο Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου για χρονικό διάστηματριών μηνών από την 

υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοστήτων ή του συμβατικού 

τιμήματος.   

 

Οι ως άνω εργασίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από  προσωπικό του Νομικού Προσώπου 

ούτε εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του, καθόσον στην συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο δεν υπηρετεί προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την κάλυψη των 

αναγκών. 

Στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου υπηρετούν μόνο τρία (3) άτομα προσωπικό 

και έχουν στην ευθύνη τους  την λειτουργία του Νομικού προσώπου, και το σύνολο των διοικητικών, 

οικονομικών, και πάσης φύσεως λειτουργικών εργασιών για την καλή λειτουργία αυτού. Οι εργασίες 

αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους, έναντι αμοιβής, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθόσον 

αφορούν σε ιδιαίτερα σοβαρές και ειδικής φύσεως υποθέσεις, που το συμφέρον του νομικού προσώπου 

επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.  

Η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται σύμφωνα με την αρχής της 

οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της. Επίσης είναι άμεσα λειτουργική και 

προς το συμφέρον του νομικού προσώπου  ,ανάγεται στη λειτουργική του δραστηριότητα και η 

πραγματοποίησή της συντελεί άμεσα την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. Ζ, της παρ. 4, του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως αυτές 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, 

συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται 

τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που 

διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον 

Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα 

λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω 

συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν 

λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

υποκαθιστά τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη». Επομένως οι μελέτες αυτές όπως και η συγκεκριμένη, 

για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική 

εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Νομικού Προσώπου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.  

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό 20.000€, μέχρι του 

οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-

Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
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Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), η ανάθεση 

γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας και τα τυχόν λοιπά 

στοιχεία, τα οποία περιέχονται στην σχετική απόφαση του Προέδρου.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Στα πλαίσια της φωτογράφισης των εκθεμάτων του Μουσείου Τρικούπη για να παρατεθούν στο 

βιβλίο που θα εκδοθεί με την συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων και που θα περιγράφει τα εκθέματα 

αυτά και την ιστορία τους, είναι απαραίτητη η φωτογραφική απεικόνισή τους. Για να πραγματοποιηθεί 

αυτό χρειάζεται επαγγαλματίας φωτογράφος κάτι που στερείται το Ν.Π. Κατά την φωτογράφιση εκτός 

του φυσικού φωτισμού θα πρέπει να παρασχεθεί όλος ο απαραίτητως τεχνικός φωτισμός LED, για να 

αποδοθούν τα εκθέματα το καλύτερο δυνατόν στις φωτογραφίες. Αναλυτικότερα θα παρθούν 

πολλαπλές φωτογραφίες από όλους τους χώρους τόσο από το εσωτερικό όσο και από τον εξωτερικό του 

κτιρίου. Θα πρέπει να παρθούν πολλαπλές λήψεις από κάθε αντικείμενο με ελάχιστες τις δύο. Δεν θα 

χρησιμοποιηθεί κάποιος επιπλέον φόντος καθώς θα πρέπει να αποδοθεί το φυσικό περιβάλλον των 

εκθεμάτων και της οικίας. Τα εκθέματα θα φωτογραφηθούν στο σημείο που βρίσκονται και εκτίθενται. 

Καθώς υπάρχουν περίπου 150 εκθέματα θα πρέπει να παρθούν τουλάχιστον 150 φωτογραφίες αυτών με 

δύο λήψεις την κάθε μία και τουλάχιστον 30 φωτογραφίες του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, από 

διαφορετικές γωνίες. Επομένος θα πρέπει να παρθούν τουλάχιστον 330 φωτογραφίες και λήψεις. Τα 

αρχεία των φωτογραφίων θα πρέπει να επεξεργαστούν σε ειδικό πρόγραμμα για να επιτευχθεί η σωστή 

ισορροοία χρωμάτων και να διορθωθούν τυχών παραμορφώσεις και γυαλάδες καθώς πολλά αντικέιμενα 

είναι μέσα σε προθήκες με τζάμι.  

 

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα. 

Θα πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Ηπαρούσασυγγραφήυποχρεώσεωναφορά την υπηρεσία  με τίτλο: «Φωτογράφιση εκθεμάτων και 

χώρων Μουσείου Τρικούπη » 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών «Φωτογράφισης εκθεμάτων και χώρων 

Μουσείου Τρικούπη  » για τις ανάγκες του. Πνευματικού – Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίουγια χρονικό διάστημα τριών μηνών ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων ή 

του συμβατικού τιμήματος όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

στην τεχνική περιγραφή.. 

Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Αναλυτικότερα:  

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειαςδιέπονται από τις διατάξεις:Του ν. 

4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 

66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 

καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς».  

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση ή όποιο άλλο 

τρόπο προκρυθεί από την αναθέτουσα αρχή που είναι το Ν.Π., µε τους όρους που καθορίζει ο 

Πρόεδρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής στο σύνολο . 

 

 

Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Τεχνική Έκθεση 

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 

 

Άρθρο 5ο Δημοσίευση 

Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην έδρα του Ν.Π.  

Η προκήρυξη   θα καταχωρήθει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :  www.messolonghi.gov.gr  στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ►ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙστις …./…../……. 

 

Άρθρο 6ο: Διάρκεια της σύµβασης- Παράταση 

Η σύμβαση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών «Φωτογράφισης εκθεμάτων και χώρων Μουσείου 

Τρικούπη  » του Πνευματικού – Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίουγια 

χρονικό διάστηµα τριών μηνών ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων ή του συμβατικού τιμήματος 

όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση. Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους 

της αρχικής, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή 

και την υπογραφή της νέας σύµβασης, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, 

στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που 

καθορίζονται στη προκήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του Δήµου κα των Νοµικών 

του Προσώπων.  

 

Άρθρο7ο:Προθεσμία εκτέλεσης της ανάθεση υπηρεσιώνς 

Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί στη διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με επιβάρυνση του προϋπολογισμών του Ν.Π. έτους 2020. Η σύμβαση ισχύει για 

τρεις μήνες  από την υπογραφή της και μπορεί να είναι μικρότερη από το προϋπολογισθέν κόστος.  

Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που αναφέρεται 

παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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Άρθρο 8ο: Εκχώρηση της σύµβασης 

Εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση δεν είναι δυνατή εκτός των περιπτώσεων υπεργολαβίας 

των άρθρων 58 και 131 του Ν 4412/16. 

 

Άρθρο 9ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές προς τον εργοδότη και τους 

εργαζόμενους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για 

την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας και να συμπληρώνει, οριζόμενος ως υποχρήστης από τον 

εντολέα, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των ΟΤΑ. Το Πνευματικό-

Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο κέντρο διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 

εκτελεί τις εργασίες πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε 

προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στα σχετικά 

άρθρα. 

 

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 

Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι:  

Εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 

περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 

αμμελητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για 

να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα.  

 

Άρθρο 12ο: Κρατήσεις 

Τον Οικονομικό Φορέα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του 

διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο καιμε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα προκήρυξη.  
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Άρθρο 13ο: Τρόπος πληρωµής 

Η αμοιβή του Οικονομικού Φορέα θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία 

των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η καταβολή θα γίνει, με την 

προσκόμιση των νομίμωνπαραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 

πληρωμή του αναδόχου,μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  

 

Άρθρο 14ο : Παράδοση – Παραλαβή 

Ο Οικονομικός Φορεάς  υποχρεούται να παραδώσει το είδος  με αλλεπάλληλες παραδόσεις, 

ανάλογα με τις ανάγκες της  υπηρεσίας σε διάστημα τριών μηνών από την  υπογραφή της σύμβασης ή 

μέχρι την εξάντληση αυτής.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση 

των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία επί του εδάφους. 

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 

ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την ανάθεση υπηρεσιών, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό. 

ΤοΠνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρου Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου δεν 

υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της µελέτης. Επίσης σε περίπτωση 

που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, µετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή προσφοράς) µετά την κύρωση του 

διαγωνισµού και µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν 

δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.  

 

Άρθρο15ο 

Όλα  τα  έξοδα   (μισθώματα,   προσωπικό,   οχήματα,  μηχανήματα,  καύσιμα, 

λιπαντικά)πουθαχρησιμοποιηθούν γιατην εκτέλεσητηςεργασίαςβαρύνουντον ανάδοχοκαθώςεπίσηςκαι 

κάθεείδους ζημιά προς τρίτουςπου τυχόν προξενηθεί κατά τηνεκτέλεσηαυτής. 

  Οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείτιςκείμενεςδιατάξειςτηςεργατικήςνομοθεσίας περί προλήψεως 

εργατικών ατυχημάτων και  όλους  γεν ικά τους 

ισχύοντεςκανονισμούς.Γενικάκάθεδαπάνηπουδενκατονομάζεταιρητάαλλάείναι 

απαραίτητηγιατηνπλήρηκαιέντεχνηεκτέλεσητηςεργασίαςστηνοποίααναφέρεται η σχετική τιμή 

τουτιμολογίου,καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναιδυνατόν να θεμελιωθείεκτων υστέρων 

σεσχέσημετιςαποδόσειςτων εργατοτεχνιτών,είτεσε σχέσημετις τιμές 

τουπροϋπολογισμούμετάτησυμμετοχήτου αναδόχου στο διαγωνισμό. 

Τέλοςκαμίααξίωσηήαμφισβήτησηδεν είναιδυνατόναθεμελιωθεί,ούτεγιατις ποσότητεςκαιτις 

αποστάσειςμεταφοράςτωνυλικών,των εργαλείων καιτων εργατών,ούτεγιατιςαπαιτήσειςτων 

εργατοτεχνιτών,ούτεγιατιςτιμέςημερομισθίων και υλικών. 

 

Άρθρο16ο 

Τοπροσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένοκαι πεπειραμένογια το είδος της 

εργασίας που θα κάνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ’όλη τη 
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διάρκεια της σύμβασης Ο ανάδοχο είναι βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη 

μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, 

αποζημιώσεις, απολύσεις,  ατυχήματα, δώρακλπ) 

Ηεπιβλέπουσαυπηρεσίαδικαιούταιναδιατάξειτην αντικατάστασηήτην άμεση 

αποπομπήτωναπειθών,ανικάνων ήμητιμίωνυπαλλήλων,εργοδηγών,τεχνιτώνή 

οποιουδήποτεάλλουεκτου προσωπικού του αναδόχου.Διατιςεκδόλου ήαμελείας πράξειςτούτων 

κατάτην εκτέλεσητηςεργασίαςυπέχειακέραιατηνευθύνηο ανάδοχος. Το Πνευματικό-Κοινωνικό-

Αθλητικό Κέντρο κέντροδενέχει καμίαεργασιακήήάλλησχέσημετοπροσωπικότου αναδόχου. 

 

Άρθρο17ο 

Οαριθμόςτουαναγκαίουπροσωπικούγιατηνεκτέλεσητηςεργασίαςθαπρέπει 

ναείναιανάλογοςπροςτησημαντικότητατουέργου,τον όγκοτων εργασιών,τα 

χρονικάόριαεκτελέσεωςτηςεργασίας,τιςσυνθήκεςεργασίαςκαιτον τόπο εκτελέσεως. 

Ηεπιβλέπουσααρχήδικαιούταινα  διατάσσει  τηνενίσχυσητων συνεργείωντου 

αναδόχουεάνκρίνειτούτοαπαραίτητο,έτσιώστεόλεςοι εργασίεςναεκτελούνταιστην ώρατους. 

Εάν ο ανάδοχοςδενανταποκρίνεταιστιςπιοπάνωαπαιτήσεις,μεαποτέλεσμανα 

μηνεκτελούνταιέγκαιρακαισύμφωναμετις προδιαγραφέςτηςμελέτης οι προβλεπόμενες εργασίες, 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Οανάδοχοςείναιυποχρεωμένοςνα ανταποκρίνεταιεντόςείκοσιτεσσάρων ωρών σε 

αιτιολογημένααιτήματατουΠνευματικού-Πολιτιστικού κέντρου 

πουέχουνσχέσημετιςυπηρεσίεςπουανέλαβε. 

 

Άρθρο18ο 

Οανάδοχος έχειτηνυποχρέωσηνατηρεί όλουςτουςκανόνεςασφαλείας γιατο 

εργατοτεχνικόπροσωπικόπουθααπασχολήσεικατάτην εκτέλεσητων εργασιών 

συντήρησηςτουχλοοτάπητα.Οανάδοχος είναι αποκλειστικάυπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα 

συμβεί κατά την  εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα 

ταενδεικνυόμεναμέτραασφαλείας γιατηπροστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων 

κ.λ.π.Επίσηςοανάδοχοςείναι αποκλειστικάυπεύθυνοςαν το προσωπικό καθώς και  τα οχήματα-

μηχανήματα και  λοιπά μέσα που 

χρησιμοποιούνταιγιατηνεκτέλεσητωνεργασιών,πληρούνταπροβλεπόμενααπό την 

κείμενηνομοθεσία,καθώςκαιαν εφαρμόζονταιταπροβλεπόμενααπότη νομοθεσία μέτρα προστασίας και 

ασφαλείας. 

Άπαντεςοιεργαζόμενοιθαφέρουν φόρμαεργασίαςκαθώςκαιτα λοιπάείδη ατομικής 

προστασίαςπου προβλέπονται απότιςκείμενεςδιατάξειςκαι που θα 

προστατεύουντουςεργαζόμενουςαπότουςκινδύνουςτηςεργασίαςκαι απότα δυσμενήκαιρικά 

φαινόμενα.Οανάδοχος ανεξάρτητααπό τιςκείμενεςδιατάξεις υποχρεώσεων 

κιευθυνώντου,παίρνειτααπαραίτηταμέτραγιατηνπρόληψητων ατυχημάτων  στο προσωπικό και  κάθε 

τρίτο καθώς επίσης και  για την παροχή πρώτωνβοηθειών προς αυτούς. 
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Άρθρο19ο 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, με ποινή  αποκλεισμού, 

τουλάχιστοντονμηχανολογικόεξοπλισμόοοποίοςκρίνεταιαπαραίτητος από τηνυπηρεσία προκειμένου 

να εκτελεστούνοι εργασίες που αναφέρει ημελέτη και αναφέρεται πιο πάνω. 

Ομηχανολογικός εξοπλισμόςθαείναι ιδιόκτητος ημισθωμένος.Όλοςοτεχνικός 

εξοπλισμόςπρέπειναείναισεκαλήκατάσταση καιναανταποκρίνεται πλήρωςστις απαιτήσεις. 

 

Άρθρο 20ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 21ο:Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο Οικονομικός Φορέας  θα εγγυηθεί ότι τα 

προσφερόμεναείδη θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.  

2. ΤοΠνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρου Δήμου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία 

θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.  

 

Άρθρο 22ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  
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4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ανάθεση υπηρεσιών Φωτογράφισης εκθεμάτων και χώρων Μουσείου Τρικούπη  για τις 

Ανάγκες του Ν.Π. 

 

ΚΑ: 00.6434 

 

 

Α/Α 

 

CPV 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

 

1. 
79960000-1 

Φωτογράφιση εκθεμάτων και 

χώρων Μουσείου Τρικούπη 
700,00 700,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 700,00 

Φ.Π.Α. 24 % 168,00 

Σύνολο 868,00 

 

 

 

Μεσολόγγι 19 - 06 -2020 

 

 

 

 

-Ο- 

Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 

-Η- 

προϊσταμένη 

 

 

 

 

Μπαρμπετάκης Βασίλειος 

  

 

 

 

ΝτάνουΤιμόκλεια 
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