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Αστυπάλαια, 04/08/2022
Aρ. Πρωτ.: 5164
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στα πλαίσια ανάθεσης υπηρεσιών απόκτησης φωτογραφικού υλικού, ο Δήμος Αστυπάλαιας εξέδωσε
την με αρ.πρωτ. 4447/2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010880866) πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς χωρίς
ωστόσο να κατατεθεί ολοκληρωμένη προσφορά.
Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αστυπάλαιας θα πρέπει να προβεί στην επαναπρόσκληση κατάθεσης
προσφοράς για την υπηρεσία απόκτησης φωτογραφικού υλικού με σκοπό την προβολή και
ανάδειξη της νήσου Αστυπάλαιας μέσα από αναγνωρισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM, PINTEREST) καθώς και τηλεοπτικούς σταθμούς
περιφερειακής και πανελλήνιας εμβέλειας. Η εν λόγω δράση θα περιλαμβάνει 220 φωτογραφίες με
ανάλυση 8.000 pixels και 71 αέριαλ φωτογραφίες ανάλυσης 6000 pixels, που θα απεικονίζουν
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς, χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς, εκκλησίες κ.λ.π., όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αρ.πρωτ.4214/2022
(22REQ010826619) πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας.
Το εν λόγω αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας
χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, ταχυδρομικής αποστολής).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 295 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή φωτογραφιών
τοπίων και διαφόρων
σημείων ενδιαφέροντος
του νησιού (όπως τοπία
φυσικού κάλλους,
παραλίες, παραδοσιακούς
οικισμούς, χώρους
πολιτιστικής κληρονομιάς,
εκκλησίες κτλ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.24%

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. 24%

22315000-1

220 φωτογραφίες
ανάλυσης 8.000
pixels
και
80 αέριαλ
φωτογραφίες
ανάλυσης 6.000
pixels

4.500,00 €

4.500,00 €

Καθαρή Αξία

4.500,00 €

ΦΠΑ 24 %

1.080,00 €
5.580,00 €
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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 09η
Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) με
κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον
Δήμο Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση d.astipalea@gmail.com Στην περίπτωση της αποστολής της προσφοράς σας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η προσφορά σας υποχρεωτικά να είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας:
Πνευματικά Δικαιώματα
1.
Ο Ανάδοχος παραχωρεί στο Δήμο Αστυπάλαιας το απεριόριστο, ως προς το χώρο και το
χρόνο, δικαίωμα πάσας χρήσης των φωτογραφιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης. Συγκαταλέγονται στο δικαίωμα αυτό κυρίως το δικαίωμα επεξεργασίας, αναπαραγωγής
και διάδοσης της φωτογραφίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε άλλη μορφή καθώς και
σε φορείς εικόνας και ήχου, το δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσής της στο Διαδίκτυο και σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και το δικαίωμα έκθεσής της, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Τα ανωτέρω δικαιώματα ισχύουν είτε για ολόκληρη της φωτογραφία, είτε
για τμήμα αυτής.
Τα δικαιώματα χρήσης παραχωρούνται ατελώς. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα
προαναφερθέντα δικαιώματα σε τρίτους.
2.
Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι οι φωτογραφίες, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης, είναι απαλλαγμένες από δικαιώματα τρίτων, ειδικά από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα της προσωπικότητας, ότι
έχει το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης της φωτογραφίας και ότι έχει λάβει την άδεια για την λήψη
της φωτογραφίας, όπου αυτό απαιτείται (πχ. Λιμενικό ή Εφορεία Αρχαιοτήτων) δηλώνοντας ρητά
ότι για την λήψη της εν λόγω φωτογραφίας δεν απαιτείται η λήψη άδειας ή ότι έχει ληφθεί η άδεια
από την αρμόδια υπηρεσία/ αρχή.
3.
Σε περίπτωση που οποτεδήποτε, οιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά του Δήμου, ισχυριζόμενος
ότι η χρήση της φωτογραφίας προσβάλλει οιασδήποτε φύσεως δικαίωμά του ή έχει ληφθεί
παράνομα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, υποχρεούται ο ανάδοχος να συνδράμει το Δήμο με
οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα να παρέμβει υπέρ του Δήμου και να αναλάβει το βάρος της
αποδείξεως των ισχυρισμών τους».
Κρατήσεις-Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τα όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προμηθειών/υπηρεσιών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή
τους και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά σύμφωνα με το
άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους
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γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου
κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ,
καταστάτικο εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχουν εκδοθεί μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr είτε να έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά και να έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν
υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό ότι της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016, σωρευτικά ανά CPV.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών,

Ανδρέας Καλής

