
 

 

 

 

 

 

 

                                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 18722 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                                 Αηγάιεσ, 20-7-2018 

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           Α Π Ο Φ Α  Ζ  Αξηζκ. 1622 

           O  Γήκαξρνο Αηγάιεσ 

             Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ 80/2016  ( ΦΕΚ Α΄145), πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηώο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

από ηνπο δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), πεξί Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011  

4) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 . 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6) Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο «Γαπάλεο γξαθηζηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο 2018». 

7) Σελ κε αξηζκ. Πξση. 16510/25-06-2018, ηερληθή έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη  

Αλάπηπμεο  ηνπ Δήκνπ, πξνϋπνινγηζκνύ  1.364,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α. 

8) Σελ κε αξηζκ.Πξση. 16512 /1417 /25-06-2018  Απόθαζε Δεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 216/28-

06-2018 (ΑΓΑ: 72ΗΥΩ6Ν-ΚΔΗ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κε  θσδηθό  αηηήκαηνο 

42/18375-26-06-2018 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Δήκνπ 

10) Σελ κε  αξηζκ.πξση 18395/17-07-2018 πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο 

Πνιηηηζκνύ θαη  Αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ,  πξνο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

11) Σελ  κε αξηζκ. Πξση.  18586/18-07-2018  κνλαδηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ηεο   θα. Αθξηβήο  Μπεξδεκπέ Creative Services. 

                                                                                                       

                                                                       ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

              ΑΑ.. Σελ Αλάζεζε ηεο  “Δαπάλεο γξαθηζηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο 2018» ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε ηεο .θα. Αθξηβήο Μπεξδεκπέ κε δηαθξ.ηίηιν 

Creative Services. κε  Α.Φ.Μ.: 056368213 & ΓΟΤ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: 

Γεμακελήο 6 ΣΚ 11852 Αζήλα  ηει επηθνηλσλίαο :210 8033634 θαη θηλ 6974653160  ζπλνιηθήο αμίαο 
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1.364,00  επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24% θαη αλαιπηηθόηεξα  νη δεηνύκελεο εξγαζίεο θαη 

ππεξεζίεο αθνξνύλ : 

Σν δεκηνπξγηθό concept / Δηθαζηηθό, κε ηελ ηπρόλ έξεπλα θαη κειέηε, ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο, 

δηνξζώζεηο, επεμεξγαζία θεηκέλσλ θαη εηθόλσλ θιπ, έσο ηνλ ηειηθό ζρεδηαζκό ηνπ Βαζηθνύ 

Δηθαζηηθνύ γηα ηελ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2018.  

Σνλ ζρεδηαζκό ηεο Αθίζαο, κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ηνπ Δηθαζηηθνύ ζε αθίζα, κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνηάζεηο, δηνξζώζεηο, επεμεξγαζία εηθόλσλ θαη θεηκέλσλ έσο ηνλ ηειηθό ζρεδηαζκό 

θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ζε ςεθηαθά αξρεία. 

Σνλ ζρεδηαζκό ηνπ έληππνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ηνπ Δηθαζηηθνύ ζε 

Έληππν Πξόγξακκα 6 έσο 8 ζειίδσλ, κε αληίζηνηρεο εξγαζίεο όπσο θαη ζηελ αθίζα, έσο ηνλ ηειηθό 

ζρεδηαζκό θαη ηελ παξάδνζε ηνπ θαη εδώ ζε ςεθηαθά αξρεία. 

Σελ Δμσηεξηθή ζήκαλζε, κε πξνζαξκνγή ηεο αθίζαο ζε εθαξκνγέο γηα γηγαληναθίζεο γηα ηηο 

ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό παλό θαη ιαβάξσλ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

αλνηθηνύο εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη, 

Σνλ ζρεδηαζκό ειεθηξνληθώλ δηαθεκηζηηθώλ (Web Banners), γηα ειεθηξνληθή δηαθήκηζε. 

Ο (Ζ) αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα απαηηνύκελα πξνζρέδηα ζε θπζηθό κέγεζνο (έσο 3 

ηνπιάρηζηνλ). 

 

ΑΜΟΗΒΖ    ΦΠΑ (24%)         ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ     

1.100,00    264,00               1.364,00   

 

  ΒΒ. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από  ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από  ηδίνπο πόξνπο, ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε  ζρεηηθή πίζησζε, ε  νπνία  ζα   βαξύλεη ηνλ  

Κ.Α  15.6471.006 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 Γ.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ καο, ζε όια ηα ζηάδηα ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ, κε ηξόπν πνπ δελ ζα απαηηεί ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ καο εθηόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο 

ηνπ. Όιεο νη εξγαζίεο ηνπ δε ζα ηπγράλνπλ ηεο ηειηθήο έγθξηζεο από πιεπξάο ηνπ Δήκνπ καο θαη ζα 

παξαδίδνληαη ζε επεμεξγάζηκε ςεθηαθή κνξθή, γηα εθηππώζεηο θιπ. Ο Δήκνο ππνρξενύηαη κε ηελ ζεηξά 

ηνπ λα παξαδώζεη εληόο δηεκέξνπ από ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ζηνλ 

αλάδνρν (πξόγξακκα θιπ).  

 Γ. Ωο ρξόλνο πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο νξίδνληαη νη 15 εκέξεο από ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο. Η 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θαη ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ζα βεβαησζεί από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή ηνπ Δήκνπ καο, πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό.  

 Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή-ηειηθή ιήςε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ από ηνλ Δήκν 

καο, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, δηα ηεο εθδόζεσο ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ από πιεπξάο ηνπ θαη 
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ηνπ αληίζηνηρνπ Υξεκαηηθνύ Εληάικαηνο από ηνλ Δήκν καο. Η ακνηβή ηνπ δε ππόθεηληαη ζηηο λόκηκεο 

θξαηήζεηο (όπσο ηνπ Φ.Ε.), ελώ ν ΦΠΑ, πνπ ζα αλαγξάθεηαη δηαθξηηά, ζα βαξύλεη ηνλ Γήκν καο. 

           ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο ζα αλαδεηά από ηνλ ππαίηην αλάδνρν 

απνδεκίσζε, ε νπνία ζα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο πνπ απηόο  έρεη θάλεη, γηα 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ε.  Αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζεσξείηαη ε  κε αξηζκ. Πξση. 16510/25-06-

2018, ηερληθή έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη  Αλάπηπμεο  ηνπ Δήκνπ, θαζώο θαη ε κε 

αξηζκ. Πξση : 18586/18-07-2018  κνλαδηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηεο θα. 

Αθξηβήο  Μπεξδεκπέ  Creative Services. 

 

  Δζσηεξηθή δηαλνκή 

1. Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) 

2. Γ/λζε Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη  Αλάπηπμεο   

 

 

                                                                                        

                                                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

                                                                                                  

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΗ 
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