
 1 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΔΩ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ 

ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

2/15 

 

 

Η Δηαηξεία Αμηνπνηήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Ο.Π.Α. Α.Δ. 

πξνθεξύζζεη Πξόρεηξν Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

αλάδεημε θσηνγξάθνπ γηα ηελ θσηνγξάθεζε, βηληενζθόπεζε θαη ερνθάιπςε όισλ ησλ 

εθδειώζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε γηα ηε δηεμαγσγή θέξεη ε 

Πξπηαλεία ηνπ ΟΠΑ, πνπ αθνξνύλ ηαθηηθέο εθδειώζεηο :  

 Τπνδνρή Α’ εηώλ θνηηεηώλ,  

 Οξθσκνζίεο πηπρηνύρσλ,  

 Δζληθέο ενξηέο (28ε Οθησβξίνπ, 25ε Μαξηίνπ), 

 Υξηζηνπγελληάηηθε θαη Απνθξηάηηθε εθδήισζε. 

Δξαιπούνηαι πηηώρ από ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο νη εθδειώζεηο ησλ 

Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ. 

 

Η διάπκεια ηηρ ύμβαζηρ πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη ζε 3 έηη κε 

δηθαίσκα αλαλέσζεο κε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή εθόζνλ ην Παλεπηζηήκην 

επηζπκεί θαη ν Αλάδνρνο ζπκθσλεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16/12/2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 

π.κ. ελώπηνλ αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο (Παηεζίσλ 80, 4νο 

όξνθνο), 

 

Οη ππνβαιιόκελεο θαη νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο πξέπεη λα 

πεξηέιζνπλ ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην 

ηζόγεην ηνπ Κεληξηθνύ Κηεξίνπ επί ηεο νδνύ Παηεζίσλ 76, μέσπι ηην 15/12/2015, 

ημέπα Σπίηη και ώπα 12:00 μ.μ. η οποία και οπίζεηαι και ωρ ημεπομηνία λήξηρ 

πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών. 

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία. 

 

Πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Παηεζίσλ 80, 4νο όξνθνο, θα Όιγα Μάλνπ, 

ηειέθσλν 210 82.03.726 θαη 210 82.03.724. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ο παξώλ δηαγσληζκόο δηελεξγείηαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ην αλώηαην 

πξνζθεξόκελν ρξεκαηηθό πνζό θαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη απαηηήζεηο 

νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο. 

 

Πεξηπηώζεηο ππνςεθίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηνπο ππνρξεσηηθνύο 

όξνπο θαη απαηηήζεηο ζα απνξξίπηνληαη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

1) Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από Γξακκάηην Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο 

γηα πνζό ίζν κε 300,00 Δπξώ σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. Η 

εγγύεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ κελ ηειηθό πιεηνδόηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο ζηνπο δε ππόινηπνπο ελδηαθεξόκελνπο εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, από ηε Γξακκαηεία ηεο Δηαηξείαο. 

 

2) Τπεύζπλε Γήισζε όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο. 

 

3) Τπεύζπλε Γήισζε όηη απνδέρεηαη ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε θσηνγξαθηώλ θαη 

νπηηθνύ δίζθνπ  DVD σο εμήο: 

Α) (30) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ 13cm X 18cm ή  δέθα (15) 

θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ 20cm X 25cm, ηεο επηινγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ .   

Β) Έλαλ νπηηθό δίζθν DVD πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ εθάζηνηε θάιπςε 

εθδήισζεο ζην ΟΠΑ  

 

4) Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε ηηκή πξνζθνξάο πξνο Σξίηνπο (θνηηεηέο θ.ιπ.) δελ ζα 

μεπεξλά ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ. 

 

5) Καηάζεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα είλαη 

ζθξαγηζκέλνο, λα θέξεη ηηο ελδείμεηο “ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΑ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ” 

θαη «ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟ» θαη λα πεξηιακβάλεη 2 επηκέξνπο θαθέινπο ζθξαγηζκέλνπο 

κε πνηλή απόξξηςεο από ην δηαγσληζκό. 

 

Φάθεινο Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Φάθεινο Β κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ην θάθειν Α ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο όπσο αλαγξάθνληαη 

ζην Άξζξν 3.  

 

ην θάθειν Β ζα ηνπνζεηεζεί ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΝΣΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα εμήο: 

 

1) Σν πξνζθεξόκελν ρξεκαηηθό πνζό πιένλ ΦΠΑ 23% κε πνηλή απόξξηςεο εθόζνλ 

ππνιείπεηαη ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ εθθίλεζεο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 13.000,00 € 

εηηζίωρ πιένλ ΦΠΑ. Η πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ 

εθάπαμ, ήηνη 39.000€ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο είηε κε ηελ θαηαβνιή ηξηώλ 

ηζόπνζσλ δόζεσλ ησλ 13.000€ αλά έηνο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα ξηδόκελα ζηε 

ύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί.. 

2) Σηκνθαηάινγνο γηα επηπιένλ θσηνγξαθίεο πνπ ζα δεηήζεη ην Παλεπηζηήκην θαζώο 

θαη γηα ηηο εθδειώζεηο πνπ δελ απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο παξαπάλσ δηαθήξπμεο 

ήηνη: 

 

Έγρξσκε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 13cm X 18cm πξνο .. .  .   

Έγρξσκε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 20cm X 25cm πξνο... . . .   

Αζπξόκαπξε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 13cm X 18cm πξνο .. . .   

Αζπξόκαπξε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 20cm X 25cm πξνο .. . .   

 

Oπηηθό δίζθν DVD δηάξθεηαο κέρξη 90 ιεπηά πξνο .. . . . . .  

Oπηηθό δίζθν DVD δηάξθεηαο κέρξη 120 ιεπηά πξνο .. . .    

Oπηηθό δίζθν DVD δηάξθεηαο κέρξη 180 ιεπηά πξνο .. . .   

Έμνδα παξάζηαζεο θσηνγξάθνπ γηα:  

Γηάξθεηα εθδήισζεο έσο 90 ιεπηά πξνο . . . . . . .   

Γηάξθεηα εθδήισζεο πέξαλ ηνπ ρξόλνπ ηνύηνπ πξνο .. . . . . .  αλά ώξα  

Παξάζηαζε βηληενζθόπεζεο θαη ερνθάιπςεο έσο 90 ιεπηά πξνο 

. . . . . . .. .   

Παξάζηαζε βηληενζθόπεζεο θαη ερνθάιπςεο πέξαλ ηνπ ρξόλνπ 

ηνύηνπ πξνο .. . . . . .  αλά ώξα  

 

3) Σηκνθαηάινγνο Τιηθνύ πνπ απεπζύλεηαη πξνο Σξίηνπο (θνηηεηέο) ήηνη: 
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Έγρξσκε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 13cm X 18cm πξνο .. . .   

Έγρξσκε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 20cm X 25cm πξνο... . . .   

Αζπξόκαπξε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 13cm X 18cm πξνο .. . .   

Αζπξόκαπξε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 20cm X 25cm πξνο .. . .   

 

Oπηηθό δίζθν DVD δηάξθεηαο κέρξη 90 ιεπηά πξνο .. . .   

Oπηηθό δίζθν DVD δηάξθεηαο κέρξη 120 ιεπηά πξνο .. . .   

Oπηηθό δίζθν DVD δηάξθεηαο κέρξη 180 ιεπηά πξνο .. . .  

 

Οη σο άλσ ηηκέο ζα επηβαξύλνληαη κε ΦΠΑ 23%. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Η καηακύρφζη γίνεηαι ηελικά ζηον Ανάδοτο με ηο μεγαλύηερο προζθερόμενο 

ποζό. Σε περίπηφζη ιζόηιμης προζθοράς καηά ηην πλειοδοζία θα επιλέγεηαι ο 

σπουήθιος ποσ θα έτει δώζει ταμηλόηερες ηιμές προζθοράς ζηην πλειουηθία 

ηφν αναθερόμενφν ζηο άρθρο 5 σπό ηοσς αριθμούς (2) και (3). 

 

Η εηαιρεία έτει ηο δικαίφμα να ζηηήζει έγγραθες διεσκρινήζεις ζε περίπηφζη 

προζθοράς με αδικαιολόγηηα συηλές ηιμές ζηα κριηήρια ποσ αναθέρονηαι ζηο 

άρθρο 5 σπό ηοσς αριθμούς (2) και (3). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά όισλ ησλ Αλαδόρσλ (Φάθεινο Α). Όζνη από 

ηνπο Αλαδόρνπο δελ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο ζα απνξξηθζνύλ θαη ζα 

ηνπο επηζηξαθεί ζθξαγηζκέλνο ν Φάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  

 

Δλ ζπλερεία ε Δπηηξνπή ζα απνζθξαγίζεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη ζα 

θαηαγξάςεη Σειηθό Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ Αλάδνρν κε θξνληίδα ηεο 

Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν κέξε ε ύκβαζε. 

 

Η δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε 36 κήλεο κε δηθαίσκα αλαλέσζεο κε ηηκαξηζκηθή 

αλαπξνζαξκνγή εθόζνλ ην Παλεπηζηήκην επηζπκεί θαη ν Αλάδνρνο ζπκθσλεί. 
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Καηάζεζε πξνζθεξόκελνπ πνζνύ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο. 

 

Σν Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην ζα εμαζθαιίζεη ζην θσηνγξάθν ην δηθαίσκα ηεο 

απνθιεηζηηθόηεηαο ηεο θσηνγξάθεζεο, βηληενζθόπεζεο θαη ερνθάιπςεο όισλ ησλ 

εθδειώζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 

ηηο παξαπάλσ εθδειώζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ επηηξέπεηαη ε παξνπζία ησλ Μ.Μ.Δ. 

(δεκνζηνγξάθνη, θσηνγξάθνη, ηειενπηηθά ζπλεξγεία), αλεμάξηεηα από ην έξγν ηνπ 

πιεηνδόηε. 

 

Σν Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην ζα θαιεί ηνλ θσηνγξάθν γηα θσηνγξάθεζε, 

βηληενζθόπεζε θαη ερνθάιπςε ησλ εθδειώζεώλ ηνπ ην αξγόηεξν ζαξάληα νθηώ (48) 

ώξεο πξηλ ηελ ώξα ηεο εθδήισζεο θαη ζα πξνζδηνξίδεη ηηο ώξεο πνπ πξέπεη λα είλαη 

παξώλ.  

 

Ο θσηνγξάθνο - βηληενζθόπνο έρεη ππνρξέσζε λα βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν ηεο 

εθδήισζεο ηξηάληα (30) ιεπηά πξηλ ηε ζπκθσλεκέλε ώξα έλαξμεο ηεο εθδήισζεο. 

 

Οπνηαδήπνηε έμνδα όπσο ραξηόζεκα, λόκηκεο θξαηήζεηο, εμόθιεζε ηηκνινγίσλ 

εθεκεξίδσλ γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, βαξύλνπλ ηνλ 

θσηνγξάθν. 

 

                Αζήλα,  09 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

 Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  

 

 

 Γεώξγηνο Γηαγιήο 

 Καζεγεηήο 


