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Βέροια,  19  Δεκεμβρίου 2019 

 

Αριθ. Πρωτ: οικ.803931(1464) 

 
 

ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Απευθείας Ανάθεση για το κόστος υπηρεσίας που περιλαμβάνει ψηφιακή φωτογράφιση του Ν. 

Ημαθίας με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ»  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης….» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του 

Γ.Γ της Α.∆.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες».  

4. Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α'/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

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

 

 

 

  5. Την υπ΄αριθμ.: Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.2482/ 3-09-2019 (ΦΕΚ 708/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 09-09-2019) 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεση 
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τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας. 

6. Την 39η/2019 απόφαση (αριθμ. Συνεδρίασης 5η/08-03-2019, ΑΔΑ: Ω0397ΛΛ-ΒΚΝ) «Κατάρτιση 

του προγράμματος επενδυτικών δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 

χρηματοδοτούμενου από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και (γ) ΟΣΚ & 

Τόκους».     

8. Την με Α.Π. 769868(6012)/09-12-2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης από το Τμήμα Π/Υ 

Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Ημαθίας , περί ύπαρξης πίστωσης στο φορέα 721 και 

ΚΑΕ 9779.α.2.η.1 

10. Την υπ’αριθ. 3964 αριθμ. πρωτ. 795217(6223)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

11. Την ανάγκη ενίσχυσης του Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή και αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)- χαμηλότερη τιμή - για το έργο με τίτλο: 

 «ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»  

 

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ( 14.000,00€ άνευ ΦΠΑ)  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει φωτογράφιση με επαγγελματικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο 

την παραγωγή 3.000 φωτογραφιών που θα καταγράφουν τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα του τόπου 

μέσα από την προβολή χαρακτηριστικών σημείων, ώστε να το αξιοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας για την προβολή της (λ.χ. διαφημιστικά φυλλάδια, εκθέσεις, ηλεκτρονικές σελίδες, κ.ά.) Το 

φωτογραφικό αυτό υλικό  θα περιλαμβάνει σύγχρονες, καλαίσθητες, υψηλής ανάλυσης και άριστης 

ευκρίνειας φωτογραφίες (300 dpi). 

 

Η φωτογράφιση, τόσο επίγεια όσο και από αέρος (με drone), θα γίνει σε όλες τις εποχές του χρόνου για να 

αναδείξει την ομορφιά της περιοχής πληρέστερα. Η Π.Ε. Ημαθίας θα προμηθεύσει τον Ανάδοχο με λίστα 

στην οποία θα καταγράφονται τα μέρη που επιθυμεί να φωτογραφηθούν (σημεία ενδιαφέροντος).  

 

 

Εξοπλισμός 

Κάμερες 

Φακοί: Φακοί σταθερής εστιακής απόστασης και teleconverter 

Drone 

Τρίποδο 
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7. Δικαιώματα 

1 Τα τελικά παραδοτέα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το 

οποίο αυτή έχει το δικαίωµα να επαναχρησιµοποιήσει για αόριστο χρονικό διάστημα. 

 Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Περιφέρεια από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµά του, αλλά και κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης.  

2 Τα περιουσιακά δικαιώματα των παραδοτέων, ρητώς εκχωρούνται στην Περιφέρεια χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος φροντίζει ο ίδιος για την 

χορήγηση των δικαιωµάτων αυτών από τρίτους δικαιούχους µε δικές του δαπάνες.  

3 Η Περιφέρεια θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και 

λοιπών Παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς την έγκριση της 

Περιφέρειας (εξαιρούνται οι χρήσεις σαν portfolio, ή δείγματα εργασιών).  

4 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών βελτιώσεων των 

Παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.  

5 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Περιφέρειας από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα 

σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των Παραδοτέων του έργου ή των δηµιουργηµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των   Παραδοτέων του, η Περιφέρεια οφείλει να 

ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 

να παρέµβει και να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά µε δαπάνες του, για λογαριασµό της 

Περιφέρειας, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα 

οποία θα κληθεί να καταβάλει η Περιφέρεια εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Περιφέρεια για 

κάθε ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου, εκτός αν 

διαφορετικά συµφωνηθεί στη Σύµβαση.  

6.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει τα εκ του όρου αυτού δικαιώµατα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, υπογράφων σχετικές συµβάσεις µε όλους τους πνευµατικούς δηµιουργούς, συνθέτες, κ.λ.π., 

τους οποίους θα χρησιµοποιήσει κατά την παραγωγή του έργου.  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α) Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων  θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή μονάδας μέτρησης, 

χωρίς ΦΠΑ  

β) Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους 

υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

γ) Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του. 
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δ) Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

ε) Οι προσφορές θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν και την σφραγίδα της επιχείρησης. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 23  Δεκεμβρίου  

2019 και ώρα 9.00 π.μ.  στο Γραφείο Τουρισμού της ΠΕ Ημαθίας , Μητροπόλεως 44, 1
ος

 Όροφος, 

Βέροια, ή μέσω φαξ στο 23313 50226 ή μέσω email στο goutzilika.i@imathia.pkm.gov.gr και 

aravas.d@imathia.pkm.gov.gr 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δεν θα παραλαμβάνονται. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εξής τηλέφωνο: 

23313 50109 κα. Γκουτζιλίκα Ιωάννα , κ.Αράβας Δημήτρης 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

   

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

mailto:goutzilika.i@imathia.pkm.gov.gr

