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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Λουτρά 24 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Απόφ.: 190/2019
ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παραγωγή DVD για τις δραστηριότητες και το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής» προϋπολογισμού 3.720,00 ευρώ συνολικά, μαζί με το
ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58,72 του Ν. 3852/2010,όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που τροποποιούν τον
Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266, όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4555/2018(Κλεισθένης Ι) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν.
3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας και τον
Ν.2190/1920 και Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών
7) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης
2019
8) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε.
00.6117.11 ενεγράφη πίστωση 10.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων
δαπανών.
9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που
είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
10) Την αριθ. 105/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» με την
οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 3.799,48 ευρώ.
11) Την από 1709-13/11/2019 μελέτη παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας
12) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» , ο οποίος
τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εγκρίθηκε με

την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου (Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αλμωπίας)
13) Την ανάγκη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών «Παραγωγή DVD για τις
δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής»
14) To με αριθ. Πρ. 59/25-01-2019 έγγραφο με το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής
για το 2019 της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και την με αριθμό πρωτ.
1677/11-02-2019 κατ’ αρχήν σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
15) Την με αριθ. Πρωτ. 14558/24.12.2019 παροχή σύμφωνης γνώμης υλοποίησης των
επιμέρους δράσεων του προγράμματος προβολής έτους 2019, ύστερα από το σχετικό
αίτημα της επιχείρησης (α.π. 1969/12.12.19)
16) Την αριθμ. 1772/25.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς φορείς, περί
υποβολής προσφοράς.
17) Την με από 28.11.2019 προσφορά που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας της επιχείρησης
STUDIO PANTELIDIS.-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (με προσφορά 3.000,00 ευρώ επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που αρχικά είχε διαμορφωθεί
στα 3.064,50 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ)
Για το λόγω αυτό απαιτείται η παροχή της εργασίας «Παραγωγή DVD για τις
δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής» η οποία λόγω ποσού μπορεί να
ανατεθεί απευθείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παραγωγή DVD για τις
δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής», εκτιμώμενης αξίας 3.064,50 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. (3.799,48 με ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την από 1709-13/11/2019 μελέτη παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας «Παραγωγή DVD για τις δραστηριότητες και το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής», όπως ειδικότερα περιγράφεται στη μελέτη παροχής
υπηρεσιών, στην επιχείρηση STUDIO PANTELIDIS.-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και
ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΧΧΧΧΧΧΧ, Τ.Κ.: 58400, Πόλη:
ΑΡΙΔΑΙΑ, τηλ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧ, έναντι του ποσού των 3.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ,
3.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α, ύστερα από την υποβληθείσα προσφορά.
Δ. Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες «Παραγωγή DVD για τις δραστηριότητες και το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής». Η επιχείρηση στα πλαίσια προβολής και ενημέρωσης των
επισκεπτών της για τις δραστηριότητες της προβλέπει την παραγωγή οπτικού υλικού, το
οποίο θα περιλαμβάνει υλικό - γυρίσματα που θα επικεντρωθούν στον καταρράκτη1 και
καταρράκτη2, στην εξωτερική πισίνα στις εσωτερικές πισίνες prive των υδροθεραπευτηρίων
της επιχείρησης και στο εξαίσιο φυσικό της περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα παραθέτει και τις
δραστηριότητες ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού(ιαματικός, πεζοπορία,
ορειβασία, λάτρεις του φυσικού περιβάλλοντος). Στόχος είναι η καθιέρωση του ιαματικού
τουρισμού ως προορισμός τεσσάρων εποχών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται:
 Η δημιουργία διαφημιστικού SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον
της επιχείρησης, με πλάνα από το εσωτερικό και εξωτερικό της επιχείρησης
 Φωτογραφικό υλικό από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης
 Σκοπός είναι η προβολή και καθιέρωση της επιχείρησης ως προορισμός 4 εποχών,
για αυτό θα πρέπει να προβληθούν εξωτερικές εικόνες και πλάνα από την διάρκεια
όλων των εποχών όπως χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο.




Η παράδοση θα είναι σε υψηλή ανάλυση και σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα
εγγραφής σε dvd
Η διάρκεια ορίζεται από 2 έως 5 λεπτών

Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο spot - παρουσίαση ως μέσο προβολής και
υλοποίησης διαφήμισης σε τηλεοπτικά κανάλια και ΜΜΕ και η διάρκεια αναπαραγωγής και
χρήσης του συγκεκριμένου spot ορίζεται έως την λήξη της θητείας της διοίκησης, δηλαδή
έως 4/10/2023 , χωρίς να απαιτηθεί κάποια επιπλέον αμοιβή περί πνευματικής ιδιοκτησίας
για την χρήση στο διάστημα αυτό.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
και έως 31/12/2019
ΣΤ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, εφόσον βεβαιωθεί η
πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και η συνολική αξία της
ανάθεσης είναι το ποσό των 3.720,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
Ο αντισυμβαλλόμενος βαρύνεται µε όλες γενικά τις κρατήσεις 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και
υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από νόµο κράτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

