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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΣΡΙΠΟΛΗ 18 / 11 /2020 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ      Αριθ. Πρωτ. : 32846 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΑΙΓΔΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
Πληροφορίες : Βρεττού Β. 
Σηλέφωνο : 2713-600430 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

ΔΓΚΡΗΖ ΑΠ’ ΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε: 

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

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

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 

4) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

5) Σελ αλαγθαηφηεηα παξαγσγή ηειενπηηθνχ αθηεξψκαηνο ζηα ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά 

ρσξηά ηεο Αξθαδίαο, ζην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ε Σξίπνιε, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θαλάιη 

ΟΡΔΝ TV ζηελ εθπνκπή " ΔΗΚΟΝΔ " κε ηνλ Σάζν Γνχζε. 

6) Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ κε 

αξηζ. 1044/16-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο 2 ζην Μεηξψν 

Γεζκεχζεσλ ηνπ δήκνπ. 

7) Σηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο. 

8) Σελ κε αξηζ. 399/2020 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο « Πεξί Αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ, ηελ εθηέιεζε πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη εθηάθησλ επηρνξεγήζεσλ Ν.Π.» 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  
 

9) Α. Δγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηειενπηηθνχ 

αθηεξψκαηνο ζηα ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά ρσξηά ηεο Αξθαδίαο, ζην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ε 

Σξίπνιε, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θαλάιη ΟΡΔΝ TV ζηελ εθπνκπή " ΔΗΚΟΝΔ " κε ηνλ Σάζν 

Γνχζε, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε κε αξηζκφ 60/2020 ηεο ππεξεζίαο, εθηηκψκελεο 

αμίαο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

10) Β. Δγθξίλνπκε ηηο κε αξηζ. 60/2020 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε 

ηίηιν «Παξαγσγή ηειενπηηθνχ αθηεξψκαηνο ζηα ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά ρσξηά ηεο Αξθαδίαο, 

ζην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ε Σξίπνιε, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θαλάιη ΟΡΔΝ TV ζηελ εθπνκπή    

" ΔΗΚΟΝΔ " κε ηνλ Σάζν Γνχζε». 

Γ. Αλαζέηνπκε κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ΄ επζείαο αλάζεζεο ηελ εθηέιεζε ησλ θαησηέξσ  

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ εηαηξεία : 

 
1. " ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΟΤΖ & ΗΑ Δ.Δ.-ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ-ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ-Π. 

ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ 34-14451 ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ-ΑΦΜ 999289590-ΓΟΤ ΝΔΑ ΗΩΑΝΗΑ-ΣΖΛ. 

2106858190 " δαπάλε ζπλνιηθήο αμίαο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. (άρθρο 

μελέηης 1), ζχκθσλα κε ηε κειέηε 60/2020 ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο γηα : 
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Α/Α 

 

32846Περιγραθή ειδών-εργαζιών Δίδος 

 μονάδας 

 

 

Ποζόη 

 

Σιμή 

Μον. 

Γαπάνη 

χωρίς 

ΦΠΑ 

24% 

1 

Παξαγσγή ηειενπηηθνχ αθηεξψκαηνο 

ζηα ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά ρσξηά 

ηεο Αξθαδίαο απφ ηξηκειέο ζπλεξγείν, 

ζην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ε Σξίπνιε, 

πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θαλάιη ΟΡΔΝ 

TV ζηελ εθπνκπή " ΔΗΚΟΝΔ " κε ηνλ 

Σάζν Γνχζε  

Παξαγσγή 

 

 

 

1 

 

 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

 

πγθεθξηκέλα :  

 Σν γχξηζκα ζα γίλεη κέζα ζηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 κε ζθνπφ λα πξνβιεζεί ζην πξψην 

 ηξίκελν ηνπ   2021, εθηφο θαη αλ ε εκεξνκελία αλαβιεζεί γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο 

 (φπσο π.ρ. ιφγσ ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία κεηάδνζεο ηνπ  θνξσλντνπ covid-

 19, ή γηα ιφγνπο πγείαο θ.ι.π.), νπφηε ην γχξηζκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά 

 ηελ εμάιεηςε ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ηνπ  

 Ζ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πέξαλ ηεο 30/4/2021. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο ζα είλαη 45 ιεπηά 

 Σν ξεπνξηάδ ζα πεξηιακβάλεη πεξηήγεζε θαη νδνηπνξηθά ζην Γήκν Σξίπνιεο, 

πεξηπάηνπο ζε ζπλνηθίεο, ζε δξφκνπο κε θξπκκέλα ηζηνξηθά κπζηηθά, γαζηξνλνκία θαη ληφπηα 

παξαδνζηαθή θνπδίλα, δηαζθέδαζε θαη γεληθά ηα must πνπ πξέπεη λα δήζεη έλαο επηζθέπηεο 

ζηελ Σξίπνιε 

 Θα γίλεη αλαθνξά ηεο Σξίπνιεο απφ ην 1821 ζην 2021 

 Παξνπζίαζε ζπλέληεπμεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηνλ αέξα ηεο εθπνκπήο 

 Θα γίλεη αλάξηεζε ηεο εθπνκπήο ζην Youtube  

 Θα γίλεη πξνβνιή απνζπαζκάησλ ηεο εθπνκπήο ζηα sites youweekly.gr, 

athensmagazine.gr ησλ εθπνκπψλ κε teaser θαη απνζπάζκαηα ηεο εθπνκπήο 

 Πξνβνιή ησλ παξαπάλσ sites  ζηα social media 

 Πξνβνιή ηεο εθπνκπήο κέζα απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ΟΡΔΝ TV 

 Πξνβνιή ηεο εθπνκπήο θαη απφ θαλάιη ηεο Πεινπνλλήζνπ 

Σν video ηεο εθπνκπήο ζα δηαηεζεί ζην Γήκν Σξίπνιεο γηα δηθή ηνπ ρξήζε. 

 

Γ. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξχλεη 

ηνλ Κ.Α. 00.6431 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

Δ. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ 

ππνβνιή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππεξεζίαο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 30/4/2021. 

Ε.  Οξίδσ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θ. Βξεηηνχ Βαζηιηθή, σο επηβιέπνπζα γηα ηελ πηζηή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο κε αξηζ. 60/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-

Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 

Ο Γήκαξρνο Σξίπνιεο 

 

ΣΕΗΟΤΜΖ ΚΩΝ/ΝΟ 
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