
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΠ. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ αριθµ. 137 

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ        

∆ΗΜΟΣ: ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4566 

ΗΜ/ΝΙΑ: 27-04-2016 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 

2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 83 ΤΟΥ Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

4) Την υπ’ αριθµόν 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 

6) Την προσφορά του INDIGO VIEW PRODUCTIONS EPE 

7) Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου στο 

Κ.Α. 00-6431.002 µε ποσό  13.530,00 €. 

8) Τη διάθεση της πίστωσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 85/2016 
απόφασή του.  
9) Την υπ΄αριθµ. 07/2016 Μελέτη για την παροχή της σχετικής εργασίας 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1) Εγκρίνουµε την µε αριθ. 07/2016 Μελέτη για την δηµιουργία 

διαφηµιστικού σποτ, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσας :  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

 
 
 
Αριθµ. Μελέτης : 07/2016 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών στον Κ.Α. 

00-6431.002 µε τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» για την 

δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ για τον 

∆ήµο. 
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Παροχή υπηρεσιών για την δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ για τον ∆ήµο Κισάµου 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
 
 

 
Τεχνική Περιγραφή  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 

 

Για την παροχή υπηρεσιών για την δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ για τον ∆ήµο 

Κισσάµου. Ειδικότερα η διαφήµιση παίζει καταλυτικό ρόλο στην εικόνα και την 

αποδοτικότητα ενός τουριστικού προορισµού και λόγο της  έναρξης της τουριστικής 

περιόδου είναι απαραίτητο  να προχωρήσουµε στην δηµιουργία ενός διαφηµιστικού για 

τον ∆ήµο Κισάµου το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια 2-3 λεπτά και θα καλύπτει τρεις (3) 

θεµατικές ενότητες: 

1.Παραλίες (Ελαφονήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα) στην οποία θα  

περιλαµβάνονται: 

α) Εντυπωσιακά πλάνα  

β) γυρίσµατα τριών (3) ηµερών µε πενταµελές συνεργείο 

γ)εναέριες λήψεις 

2.Παραδοσιακά προιόντα (λάδι, κρασί, µέλι, ξεροτήγανα) στην οποία θα  

περιλαµβάνονται 

 α) Εντυπωσιακά πλάνα 

β) γυρίσµατα τριών (3) ηµερών µε πενταµελές συνεργείο 

γ) εναέριες λήψεις 

3. Πολιτισµός (Μουσείο Κισάµου, Αγροτικός Αύγουστος, Πολυρρήνια , 

Αρχαία Φαλάσαρνα) στην οποία θα  περιλαµβάνονται  

α) Εντυπωσιακά πλάνα  

β) γυρίσµατα τριών (3) ηµερών µε πενταµελές συνεργείο 

γ)εναέριες λήψεις 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Μον. 
Μέτρ

. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή υπηρεσιών για την 

 δηµιουργία διαφηµιστικού σποτ 

για τον 

 ∆ήµο Κισάµου 

 

Κατ’ 
αποκ. 

1 11.000,00 11.000,00 

      

Σύνολο    καθαρής αξίας         11.000,00 

ΦΠΑ 23%    2.530,00 

Γενικό σύνολο δαπάνης      13.530,00 

 
Η ανωτέρω εργασία προσφέρεται έναντι του ποσού των έντεκα χιλιάδων ευρώ 
(11.000,00€) συν ΦΠΑ 23% ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ 
(2.530,00€). Συνολικό ποσό δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ 
(13.530,00€). 
Το ποσό αυτό  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 και τον Κ.Α. 000-
6431.002 µε τίτλο «Τουριστική Προβολή ∆ήµου Κισσάµου» 
 

 
Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
 
 

Αντικείµενο αυτής της παροχής υπηρεσιών είναι η  δηµιουργία διαφηµιστικού 

σποτ για την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου Κισσάµου. 

 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
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• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  

 
Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισµός µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    
Η ανάθεση εργασίας αφορά σε χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 
την 27/06/2016 µε δυνατότητα παράτασης αυτής, εάν χρειαστεί µετά από συνεννόηση 
(Αναδόχου και ∆ήµου).. 
 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 
Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον 

αναλυτικό προϋπολογισµό της µελέτης. 
 
 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα.. 

 
Άρθρο 7ο :    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 ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια 

ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 

λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί 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 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  
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    Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 
 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

13.530,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής και ο 

εντολοδόχος θα πληρωθεί µετά την έκδοση σχετικού παραστατικού ή παραστατικών και 

αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος από την πλευρά του ∆ήµου Κισσάµου. 

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

1) Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων 

και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2) Οποιαδήποτε τυχόν αύξηση άµεσων ή έµµεσων φόρων θα βαρύνει την καθαρή 

αξία της παραχθείσας εργασίας. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
 

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

µε τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 

Κίσσαµος, 14/04/2016 

 
Για το τµήµα Προµηθειών 

 
 
 

Σοφουλάκη Ελισάβετ 
 

 

Η προισταµένη ∆/νσης 
 
 
 

Κωσταντουδάκη Μαρία 
 

 
  

 
 

 2) Αναθέτουµε στην εταιρεία INDIGO VIEW PRODUCTIONS EPE, µε ΑΦΜ 

998454276, ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ µε έδρα στα Χανιά (Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 344, ΤΚ 731 00) 

έναντι του συνολικού ποσού των δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ 

(13.530,00 €). 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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