
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη, 01 Οκτωβρίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 620452(1229)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Ταχ. Κώδικας : 60132

Πληροφορίες Ευαγγελία Μυλωνά

Τηλέφωνο : 2351 351 215

Fax : 2351 020 036  

Email : e.mylona@pieria.pkm.gov.gr Κοιν.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

                            (CPV:  79341400-0)

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ  147/τ.Α’/8-8-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών και  Υπηρεσιών” και  ιδίως τα άρθρα  118 και  328 του βιβλίου ΙΙ  “Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  πρώην  εξαιρουμένων  τομέων  (Οδηγία  2014/25/ΕΕ)”,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.4782/2021  (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021)  ‘’Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την

υγεία’’.

4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010 “Οργανισμός της  ΠΚΜ”  (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010),  όπως

τροποποιήθηκε  με  τις  αρίθμ.81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016).

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014)  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

6. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.80/2016  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες”  (Φ.Ε.Κ.

145/τ.Α΄/5-8-2016).

7. Τις διατάξεις του  Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/τ.Α’/11-4-2012) ¨Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη,

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨.

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) “Πρόγραμμα Διαύγεια”.

9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ204/τ.Α’/15-9-2011)  “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
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του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/2.2.2014).

10. Την αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 τ.Β’).

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”.

12. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  22  του  Ν.2859/2000  (ΦΕΚ 248  /τ.Α΄)  “Κύρωση  Κώδικα  Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  καθώς  και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

14. Την αριθμ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  καθώς  και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

15. Την  αρίθμ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ  4781  Β’)  απόφαση  της  Αντιπεριφερειάρχη

Πιερίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

16. Την  αριθμ.  πρωτ.  427146(5158)/31-08-2018 Απόφαση  του  Εκτελεστικού  Γραμματέα  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τουρισμού

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Την με αριθμ. 34/2021 απόφαση της με αριθμ. 8/04-06-2021 συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου ΠΚΜ «Έγκριση 1ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΖΥΔ7ΛΛ-1Α4). 

18. Την  αριθμ.πρωτ.οικ.  515653(1012)/17-08-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009080198)  εισήγηση  -

πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας.

19. Την  αριθμ.  615336(2973)/29-09-2021  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  (ΑΔΑ:Ψ0ΩΔ7ΛΛ-

ΗΜ6)  ποσού  18.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  σε  βάρος  της  πίστωσης  του

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, με αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας: 3173  (ΑΔΑΜ: 21REQ009284250).

1. Αντικείμενο Ανάθεσης.

Διαφημιστική  προβολή  της  Π.Ε.  Πιερίας  στα  Μ.Μ.Ε.  Η  ανάθεση  θα  περιλαμβάνει:  α)  την

δημιουργία  τεσσάρων τηλεοπτικών  spots,  με  τις  θεματικές  ενότητες  “Καλοκαίρι  στην  Πιερία¨,

“Χειμερινοί Προορισμοί της Πιερίας”, “ο Όλυμπος”, και “Πιερία 12 μήνες τον χρόνο”. Τα spots θα

ετοιμαστούν  σε  δύο  εκδόσεις  το  καθένα  ,  μία  έως  30  sec  και  μία  έως  12  sec.  β)  Τέσσερα

ραδιοφωνικά spots όπως περιγράφονται ως άνω, γ) τέσσερις αντίστοιχες καταχωρίσεις μεγέθους

Α4 και τέσσερις καταχωρίσεις μεγέθους Α5 στον Τύπο (περιοδικά, εφημερίδες), με τη διαδικασία
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της  απευθείας  ανάθεσης  του  άρθρου  118  ν.4412/2016  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Αναθέτουσα Αρχή Γραφείο  Τουρισμού  Περιφερειακής  Ενότητας
Πιερίας

Αντικείμενο Διαφημιστική  προβολή  της  Π.Ε.  Πιερίας  στα
Μ.Μ.Ε (CPV  79341400-0)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ  14.516,13 €

Φ.Π.Α. 24%  3.483,87 €

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του ν.
4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

  Παρασκευή  15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.00
π.μ.

Η  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  18.000,00€,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

           

              2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών   

                   Οι προσφορές θα πρέπει να βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να

αναγράφονται  ευκρινώς,  πέραν  των  στοιχείων  αποστολέα  και  τα  παρακάτω:  «Προσφορά  για  τη  σύναψη

σύμβασης για την Διαφημιστική προβολή της Π.Ε. Πιερίας στα Μ.Μ.Ε» και την επισήμανση «Να ανοιχθεί μόνο

από την αρμόδια Υπηρεσία/Επιτροπή Αξιολόγησης».

                Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την  Παρασκευή 15 Οκτωβρίου

2021 και ώρα 09:00 π.μ. στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40,

Τ.Κ.  60132,  Κατερίνη.  Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατεθούν  στην  ως  άνω  διεύθυνση  προσωπικώς  ή

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Οι προσφορές που θα υποβληθούν εκτός την ως άνω ημερομηνίας και ώρας

θεωρούνται  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ και  δεν αποσφραγίζονται.  Στις  προσφερόμενες  τιμές θα περιλαμβάνονται  οι

νόμιμες κρατήσεις, εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές

που  ξεπερνούν  τον  προϋπολογισμό.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  φέρουν  παρατυπίες  και

διορθώσεις(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να

είναι  καθαρογραμμένη  και  να  έχει  μονογραφεί  από  τον  προσφέροντα.  Οι  προσφέροντες  δεν  δικαιούνται

ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της

Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων. Για πληροφορίες

σχετικά με την πρόσκληση, τα ερωτήματα απευθύνονται μόνο ηλεκτρονικά στο e.mylona@pieria.pkm.gov.gr,

υπεύθυνη ενημέρωσης η Δρ. Ευαγγελία Μυλωνά.
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         3. Παράδοση – Παραλαβή  

Α/α Περιγραφή Ημερομηνία
Παραδοτέο 1  Δύο Τηλεοπτικά Σποτ με 

τις θεματικές «Καλοκαίρι 
στην Πιερία» και 
«Όλυμπος» διάρκειας έως
30sec  και δύο  διάρκειας 
έως 12sec

 Δύο  Ραδιοφωνικά Σποτ 
με τις αντίστοιχες 
θεματικές διάρκειας έως 
30 sec

  Έντυπες καταχωρήσεις 
Α4 και Α5 με τις 
αντίστοιχες θεματικές

Οκτώ μήνες από την υπογραφή 
της συμβάσης 

Παραδοτέο 2  Ένα Τηλεοπτικό Σποτ με 
τη θεματική «Χειμερινοί 
Προορισμοί της Πιερίας» 
διάρκειας έως 30sec  κι 
ένα διάρκειας έως 12sec

 Ένα Ραδιοφωνικό Σποτ με
την αντίστοιχη θεματική 
διάρκειας έως 30sec

 Δύο Έντυπες 
καταχωρήσεις με την 
αντίστοιχη θεματική, μία 
σε μέγεθος Α5 και μία σε 
μέγεθος Α4

Τρεις μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης

Παραδοτέο 3  Ένα Τηλεοπτικό Σποτ με 
τη θεματική “Πιερία 12 
μήνες τον χρόνο” 
διάρκειας έως 30sec  κι 
ένα διάρκειας έως 12sec

 Ένα Ραδιοφωνικό Σποτ με
την αντίστοιχη θεματική 
διάρκειας έως 30 sec

 Δύο  Έντυπες 
καταχωρήσεις με την 
αντίστοιχη θεματική, μία 
σε μέγεθος Α5 και μία σε 
μέγεθος Α4

Οκτώ μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης
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4. Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, οπότε

και ο ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε

φορά νόμιμες κρατήσεις στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

5. Δημοσιότητα

Η  παρούσα  πρόσκληση  θα  αναρτηθεί:  α)  στο  ΚΗΜΔΗΣ  για  5  ημέρες  σύμφωνα  με  το  αρ.  53

Ν.4782/2021 και β) στο δικτυακό τόπο στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Αναθέτουσας

Αρχής), στη διεύθυνση (URL) : www.pieria.pkm.gov.gr στο πεδίο “Προκηρύξεις”.

6. Τρόπος Ανάθεσης – Σύναψη σύμβασης

Μετά την απευθείας ανάθεση η Αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης από τον

ανάδοχο να υποβάλει, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από τα

οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων :

 α) δεν τελεί υπό πτώχευση

β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

δ) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

ε) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

στ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την

υποβολή τους.

Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της

χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση

αποκλεισμού, σύμφωνα με το Α.74 του Ν. 4412/2016.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρεία:

Ο  προσφέρων  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και

νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ/

ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική

μορφή του Προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
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όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την

εταιρία κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.

                   

                   Συνημμένα Παραρτήματα:

             

                Παράρτημα Ι- Τεχνικές Προδιαγραφές

                Παράρτημα ΙΙ- Οικονομική Προσφορά

                Παράρτημα ΙΙΙ- Τεχνική Προσφορά

                Παράρτημα ΙV- Υπεύθυνη Δήλωση

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

 

              

                                   

                                                                                   

ΑΔΑ: Ψ4Τ37ΛΛ-ΓΥΩ



Παράρτημα Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές      

 Παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σποτ για προβολή στα ΜΜΕ εσωτερικού 

 Παραγωγή  και  γραφιστική  σχεδίαση  μακετών  για  προβολή  στα  έντυπα  ΜΜΕ

εσωτερικού

 Αγορά διαφημιστικού χώρου και  χρόνου σε ΜΜΕ εσωτερικού σύμφωνα με το ΦΕΚ

159/τ.Α΄/03-08-1995

 Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  για  παραγωγή  τηλεοπτικών,  ραδιοφωνικών  σποτ  και

μακετών: 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 προϋπολογισθείσα  δαπάνη για αγορά διαφημιστικού χώρου και  χρόνου στα ΜΜΕ

Εσωτερικού : 13.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Tα  σποτ  θα  προβάλλονται  τηλεοπτικά  καθώς  και  ραδιοφωνικά  για  την  ανάδειξη  του

τουριστικού προϊόντος της Πιερίας, ενώ μπορεί να αποτελέσουν ψηφιακό έκθεμα για σχετικές

μελλοντικές δράσεις της Π.Ε. Πιερίας. 

 Θα πρέπει να αποτελούνται από πρωτότυπα γυρίσματα, εντυπωσιακές αερολήψεις, αρχειακό

και  νεότερο  φωτογραφικό  υλικό,  εκφώνηση  στην  ελληνική  και  την  απαραίτητη  μουσική

υπόκρουση.

 Οι μακέτες για τον έντυπο Τύπο θα σχεδιαστούν με τις σύγχρονες γραφιστικές τάσεις και θα

αποτελούνται  από φωτογραφικό υλικό που θα προκύψει από τα γυρίσματα του Αναδόχου

καθώς και από υλικό που θα παραδώσει το Τμήμα Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας.

Προδιαγραφές Ανάδοχης Εταιρείας 
 Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών και έντυπων

καταχωρήσεων,  η  οποία  να  αποδεικνύεται  από  πιστοποιητικό  ή  βεβαίωση  ολοκλήρωσης
έργου και την υποβολή καταλόγου με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρομοίων με
το προκηρυσσόμενο, έργων τα οποία υλοποίησε ο διαγωνιζόμενος κατά την τελευταία τριετία.

 Εμπειρία των στελεχών στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για  χρήση από εθνικής
ή/και παγκόσμια εμβέλειας πομπούς/κανάλια. 

 Εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τουριστική χρήση.

 Κατανόηση της χρήσης των παραγόμενων μέσων μέσω εμπειρίας στο χώρο της επικοινωνίας.

 Εμπειρία σε συναφές έργο σε συνεργασία με Δημόσιους Φορείς.

 Εμπειρία σε παραγωγή ντοκιμαντέρ ή τηλεοπτικών παραγωγών που εστιάζουν στη φύση και
εμπειρία σε εξωτερικά πλάνα και εναέριες λήψεις.

Παραδοτέα και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέων

 Προσωπικό:
 -Συνεργείο λήψεων
 -Διεύθυνση Φωτογραφίας
 -Σκηνοθεσία
 -Γνώση γραφιστικής επιμέλειας

 Τεχνικός εξοπλισμός : (Για εναέριες και 
επίγειες λήψεις)

 -Cameras: DSLR 4K, Action, Drone, Timelapce,
HD Cameras

 -Stedicam
 -Slider

 Σενάριο:  -Κείμενο
 -Storyboard
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 - Κείμενο Εκφώνησης ραδιοφωνικού
 Ήχος :  -Sound studio

 -Sound design
 -Μουσική επένδυση&σύνθεση
 -Δικαιώματα μουσικής
 -Εκφώνηση στα ελληνικά

 Post Productions’:  -2D Animation
 -Titling
 -Editing

 Παράδοση αρχείων σε μορφή:  -.MP4, H264
 -.MOV,H264
 encoding
 -MOV Uncompreeed 10BIT 4:2:2
 -ProResHQ
 -.MP3 ,WAV
 - .cmyk (τετραχρωμία) για το έντυπο
 Διαστάσεις
 -HD 1920Χ1080, 16:9
 1920Χ1080 & 3480Χ2160 4Κ 
 (Youtube only)
 -1280Χ720 (Facebook-Instagram)
 -1280X1024 (Twitter)
 -720X1280 (TikTok)

 Οι διαστάσεις των καταχωρήσεων θα 
προσδιοριστούν από τα μέσα που θα 
επιλεχθούν. Οι καταχωρήσεις θα παραδοθούν 
σε μορφή PDF σε πολύ υψηλή ανάλυση καθώς 
και ανοικτού σχεδιαστικού προγράμματος  ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  μελλοντικά 
από την Π.Ε. Πιερίας

 Όλο το υλικό κινηµατογράφησης, δηλαδή τα αµοντάριστα πλάνα από το ανωτέρω υλικό και

προδιαγραφές,  που  θα  καλύπτουν  τις  συγκεκριµένες  θεµατικές  ενότητες  καθώς  και  οι

γραφιστικές  μακέτες,  όπως  περιγράφονται  παρακάτω,  θα  παραδοθούν  από  τον  ανάδοχο

ελεύθερα  πνευματικών  δικαιωμάτων  και  θα  χρησιµεύσουν  ως  image/videobank  της  Π.Ε.

Πιερίας και µε ανάλογη σεναριακή ή άλλη τεχνική επεξεργασία δύναται να διατίθενται σε ΜΜΕ

εσωτερικού–εξωτερικού αλλά και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο για την τουριστική προβολή

της.

 Το υλικό θα παραδοθεί σε εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου στο Γραφείο Τουρισμού της

Π.Ε. Πιερίας.

 Για κάθε ένα τηλεοπτικό σποτ θα κατατεθεί από τον ανάδοχο, προ της υλοποίησης, πλήρες

σενάριο και σκηνοθετική προσέγγιση τα οποία θα ελεγχθούν από το Γραφείο Τουρισμού της

Π.Ε. Πιερίας.

 Για κάθε ραδιοφωνικό σποτ θα κατατεθούν από τον Ανάδοχο τρεις προτάσεις με διαφορετικά

κείμενα σε κάθε θεματική ενότητα προκειμένου να επιλέξει το Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε.

Πιερίας.

 Για κάθε μακέτα για τον έντυπο Τύπο θα κατατεθούν από τον Ανάδοχο τρεις γραφιστικές-

εικαστικές  προτάσεις  σε  κάθε  θεματική  ενότητα  προκειμένου  να  επιλέξει  το  Γραφείο

Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας.
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Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης

Α/α Περιγραφή Ημερομηνία
 Παραδοτέο 1  Δύο Τηλεοπτικά Σποτ με 

τις θεματικές «Καλοκαίρι 
στην Πιερία» και 
«Όλυμπος» διάρκειας έως
30sec  και δύο  διάρκειας 
έως 12sec


 Δύο  Ραδιοφωνικά Σποτ 
με τις αντίστοιχες 
θεματικές διάρκειας έως 
30 sec


  Έντυπες καταχωρήσεις 

Α4 και Α5 με τις 
αντίστοιχες θεματικές

 Οκτώ μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

 Παραδοτέο 2  Ένα Τηλεοπτικό Σποτ με 
τη θεματική «Χειμερινοί 
Προορισμοί της Πιερίας» 
διάρκειας έως 30sec  κι 
ένα διάρκειας έως 12sec


 Ένα Ραδιοφωνικό Σποτ με

την αντίστοιχη θεματική 
διάρκειας έως 30sec


 Δύο Έντυπες 

καταχωρήσεις με την 
αντίστοιχη θεματική, μία 
σε μέγεθος Α5 και μία σε 
μέγεθος Α4

 Τρεις μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης

 Παραδοτέο 3  Ένα Τηλεοπτικό Σποτ με 
τη θεματική “Πιερία 12 
μήνες τον χρόνο” 
διάρκειας έως 30sec  κι 
ένα διάρκειας έως 12sec


 Ένα Ραδιοφωνικό Σποτ με

την αντίστοιχη θεματική 
διάρκειας έως 30 sec



 Δύο  Έντυπες 

καταχωρήσεις με την 
αντίστοιχη θεματική, μία 
σε μέγεθος Α5 και μία σε 
μέγεθος Α4

 Οκτώ μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης

Σηµειώσεις: 

 Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι ανάγκες στο δεδοµένο χρονικό διάστηµα για κάθε

θεματική  και  απαιτηθούν συγκεκριµένες  κινηµατογραφικές  λήψεις  σε  δεδοµένη  εποχή του

χρόνου ο ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει συµπληρωµατικά γυρίσµατα εντός του ορίου

της σύµβασής του χωρίς κόστος για την αναθέτουσα αρχή για τις σκηνές αυτές σύµφωνα µε

το σενάριο και το storyboard.

 Η παραγωγή των τηλεοπτικών σποτ προϋποθέτει σεναριακή ιδεά, γυρίσματα, εναέρια πλάνα

με  χρήση  drone,  τεχνική  επεξεργασία,  σύνθεση  εικόνας,  μοντάζ,  μιξάζ,  μουσική  σύνθεση

πρωτότυπη.
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 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει παλαιά πλάνα ή φωτογραφίες

που  έχει  στην  κατοχή  του,  αυτά  θα  πρέπει  να   έχουν  ληφθεί  εντός  διετίας, να  είναι

απαλλαγμένα πνευματικών δικαιωμάτων και να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας

Αρχής.  Εάν τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των πλάνων ή φωτογραφιών ανήκουν στον

Ανάδοχο θα πρέπει να υπάρξει επίσημο έγγραφο παραχώρησης του συγκεκριμένου υλικού

προς την Π.Ε. Πιερίας. 

Πνευματικά Δικαιώματα

 Το  σύνολο  των  πνευµατικών  και  συγγενικών  δικαιωμάτων  του  οπτικοακουστικού

υλικού, όπως λεπτοµερώς θα ορισθεί και στην οικεία σύµβαση, τα πλάνα δηλαδή, µαζί µε το φυσικό

τους ήχο, παραχωρούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την µε οποιοδήποτε τρόπο χρήση

και  εκμετάλλευση  του  υλικού  αυτού,  θα  ανήκουν  απεριορίστως  χρονικά  και  αποκλειστικά  στην

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,  του αναδόχου παραιτουμένου παντός επί του παραπάνω σχετικού

δικαιώματος.  

 Όλο το υλικό που θα παραχθεί, θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

από τον ανάδοχο και θα αποτελεί ιδιοκτησία της.  

 Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας  έχει  το  δικαίωµα  να  τροποποιεί  το  µοντάζ  στη

συνέχεια µε τη συνδροµή άλλου δηµιουργού.   

 Οι κάθε είδους προτάσεις και  εφαρµογές των δηµιουργικών ιδεών καθώς και όλο το

σχετικό  υλικό  παραγωγής  συµπεριλαµβανοµένης  της  µουσικής  επένδυσης,  θα  αποτελέσουν

περιουσιακό στοιχείο αποκλειστικά της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, η οποία θα έχει το δικαίωµα

να το επαναχρησιµοποιεί ελεύθερα στο σύνολό του ή αποσπάσµατα από αυτό και για απεριόριστη

χρονική διάρκεια.   

 Ο  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπόχρεος  για  κάθε  οικονοµική  απαίτηση  των

πνευµατικών δηµιουργών και εν γένει των συντελεστών παραγωγής του έργου εφόσον οι απαιτήσεις

αυτές αφορούν δικαιώµατά τους γενοµένων εκ της παραγωγής.   

 Ο Ανάδοχος θα δηλώσει προς τούτο ότι έχει ήδη καταβάλει στους δικαιούχους τα ως

άνω  πνευµατικά  ή  συγγενικά  δικαιώµατά  τους  και  ότι  σε  τυχόν  περίπτωση  που  η  Περιφερειακή

Ενότητα Πιερίας ήθελε  εναχθεί  για την αίτηση αυτή για  οιονδήποτε,  θα υποχρεούται  να παρέµβει

κυρίως  στη  σχετική  δίκη  ως  και  να  καταβάλει  αυτός  αποκλειστικά  οποιοδήποτε  ποσό  ήθελε

επιδικασθεί τελεσιδίκως στον ενάγοντα µετά των τόκων υπερηµερίας ως δικαστικών εξόδων, είτε απ’

ευθείας  προς  αυτόν  είτε  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας  σε  περίπτωση  που  θα  υποχρεούτο

δικαστικώς να προβεί αυτός στην ως άνω καταβολή προς τον ενάγοντα.  

 Όσον  αφορά  στο  υλικό  που  θα  προκύψει,  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας  είναι

αποκλειστικός  κύριος  των  πνευµατικών  και  συγγενικών  δικαιωµάτων  αυτού  (πλήρως  του

περιουσιακού δικαιώµατος καθώς και αυτών των εξουσιών του τυχόν ηθικού δικαιώµατος που είναι

απαραίτητες για την αξιοποίηση και προβολή του έργου). 

 Η Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας θα προβάλλει το υλικό αυτό µε όποιο τρόπο και

µέσο (τηλεόραση, διαδίκτυο, κλπ) θεωρήσει ενδεδειγµένο για την τουριστική προβολή της σύµφωνα µε

την Αρχή των Ανοιχτών ∆εδοµένων.
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Διευκρινιστικά στοιχεία

 Οι Άδειες  για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους,  έξοδα ταξιδιών των συνεργείων,  για

αµοιβή µοντέλων και γενικότερα έξοδα παραγωγής βαρύνουν τον ανάδοχο. Η καλλιτεχνική και

τεχνική επιµέλεια της όλης παραγωγής (σκηνοθεσία, επιλογή των χώρων στους οποίους θα

πραγµατοποιούνται  τα  γυρίσµατα  της  παραγωγής  κλπ)  αποτελεί  ευθύνη  και  επιλογή  του

Αναδόχου, που λαµβάνει υπόψη του τις κατευθυντήριες γραμµές όπως αυτές έχουν δοθεί από

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Επίσης η γραφιστική σχεδίαση και επιμέλεια των μακετών για τα έντυπα ΜΜΕ αποτελούν

ευθύνη και υποχρέωση του Αναδόχου.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως

προς  την  καλλιτεχνική  και  τεχνική  επιµέλεια  της  παραγωγής,  τις  οποίες  ο  Ανάδοχος

υποχρεούται να ενσωµατώσει, προκειµένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο. Ο Ανάδοχος

υποχρεούται σε στενή συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση των βίντεο

και των φωτογραφιών, ώστε να λαµβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις.  

 Ειδικότερα  δε,  το  σύνολο  του  υλικού  (ραδιοφωνικά  και  τηλεοτπικά  Spot)  θα  φέρει

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ µουσική επένδυση, της οποίας η χρήση θα επιτρέπεται για το συγκεκριµένο

παραχθέν  υλικό  και  τα  παράγωγά  του  για  απεριόριστη  χρονική  διάρκεια  και  σε  κάθε

τεχνολογικό  µέσο.  Οι  δαπάνες  της  µουσικής  επένδυσης  (τυχόν  παραγωγή  µουσικής,

καταβολή  πνευµατικών  ή  συγγενικών  δικαιωµάτων  σε  τρίτους)  θα  καλυφθούν  από  τον

Ανάδοχο,  ο  οποίος  και  θα  προσκοµίσει  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας   τα  σχετικά

νοµιµοποιητικά έγγραφα.  

 Χωρίς άλλη οικονοµική επιβάρυνση πλέον του οικονοµικού αντικειµένου της παρούσας,  η

Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας  δύναται  να  ζητήσει  από  τον  δηµιουργό  την  τροποποίηση

πλάνων και µικρής έκτασης διορθώσεις επί του παραδοτέου υλικού.   

 Η επιλογή των ΜΜΕ εσωτερικού όπου θα γίνει η προβολή θα γίνει αποκλειστικά και μόνο από

το Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας ,σύμφωνα και αυτά που ορίζει το ΦΕΚ 159/τ.Α΄/03-08-

1995 κι  αφού πρώτα ο ανάδοχος καταθέσει  τιμοκατάλογο  από όλα τα ΜΜΕ που θα του

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίσει για τον αριθμό των σποτ και των καταχωρήσεων

καθώς και τη διάρκειά τους σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που θα συλλέξει ο Ανάδοχος.

 Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου

της παρούσας και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέρους αυτής.

 Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Τρίτων , βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα γίνονται σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό.

 Φόροι,  κρατήσεις,  αγγελιόσημο  καθώς  και  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά  καθοριζόμενη  από  την

παρούσα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του
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Παράρτημα ΙΙ – Οικονομική Προσφορά (πρότυπο)

(Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να  συνοδεύεται από την τεχνική προσφορά Παράρτημα

ΙΙΙ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                                                                                                                              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΟΛΗ : 

Α.Φ.Μ.  : 

ΔΟΥ:  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Φax:

Email :

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. οικ.

…... …………… πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Είδος δαπάνης

Προσφερόμενη  τιμή

(χωρίς Φ.Π.Α. σε €)

Φ.Π.Α. (σε €) Συνολική  αξία  (με

Φ.Π.Α. σε €)

Διαφημιστική προβολή της Π.Ε.

Πιερίας στα Μ.Μ.Ε

Σύνολο

 

Ημερομηνία:

                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                     Ονοματεπώνυμο 

        

                                                                                                Σφραγίδα & υπογραφή
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Παράρτημα ΙΙΙ - Τεχνική Προσφορά

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-Παραδοτέα  και  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Παραδοτέων

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΜΕ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προσωπικό:
 -Συνεργείο λήψεων
 -Διεύθυνση Φωτογραφίας
 -Σκηνοθεσία
 -Γνώση γραφιστικής επιμέλειας

 Τεχνικός εξοπλισμός :
(Για εναέριες και 
επίγειες λήψεις)

 -Cameras: DSLR 4K, Action, Drone, 
Timelapce, HD Cameras

 -Stedicam
 -Slider

 Σενάριο:
 -Κείμενο
 -Storyboard
 - Κείμενο Εκφώνησης ραδιοφωνικού

 Ήχος :

 -Sound studio
 -Sound design
 -Μουσική επένδυση&σύνθεση
 -Δικαιώματα μουσικής
 -Εκφώνηση στα ελληνικά

 Post Productions’:
 -2D Animation
 -Titling
 -Editing

 Παράδοση αρχείων 
σε μορφή:

 -.MP4, H264
 -.MOV,H264
 encoding
 -MOV Uncompreeed 10BIT 4:2:2
 -ProResHQ
 -.MP3 ,WAV
 - .cmyk (τετραχρωμία) για το έντυπο
 Διαστάσεις
 -HD 1920Χ1080, 16:9
 1920Χ1080 & 3480Χ2160 4Κ 
 (Youtube only)
 -1280Χ720 (Facebook-Instagram)
 -1280X1024 (Twitter)
 -720X1280 (TikTok)

 Οι διαστάσεις των καταχωρήσεων θα 
προσδιοριστούν από τα μέσα που θα 
επιλεχθούν. Οι καταχωρήσεις θα 
παραδοθούν σε μορφή PDF σε πολύ 
υψηλή ανάλυση καθώς και ανοικτού 
σχεδιαστικού προγράμματος  ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν  
μελλοντικά από την Π.Ε. Πιερίας
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  Παράρτημα IV- Υπεύθυνη Δήλωση
                                                                                 

                                                                                     
                                                                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση  Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………»
και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό
………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. :
1.  αποδέχομαι  τους  όρους  της  υπ’  αρ.        πρόσκλησης  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του
Παραρτήματος Ι αυτής
2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997
και στο άρθρο 2 παρ. 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
-τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  η
οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
-παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
3.  δεν έχω καταδικασθεί,  με τελεσίδικη απόφαση,  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  μου  δραστηριότητας  ή  για  κάποιο  από  τα
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αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση
ή αναγκαστική διαχείριση.
5.  η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
6. δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα
από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

                                                                                                                                                Ημερομηνία:      … /…/ 20…

                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλών

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 
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