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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α∆Α: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 

Α∆ΑΜ: 15PROC002739225 
 
Ακριβές Αντίγραφο Μ.Ε.∆. 

∆/νση:  Γούρνες 70014  
 

 
Τηλ: 2813404661 
Φαξ: 2813404608 
E-mail: e.andrianou@hersonisos.gr  

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ BRANDING ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Αρ.  Πρωτ. : …………/…-…-2015 

Αρ. Μελέτης : 4/2013. 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 

Τίτλος Εγκεκριµένου ΟΣΑΠΥ : 
Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου 
∆ήµου Χερσονήσου 

Κωδικός Πράξης ΣΑ: : 2013ΕΠ00280182 

Τίτλος Εργασίας : 
  ∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου    
  Χερσονήσου 

Προϋπολογισµός : 82.100,00€ 

ΦΠΑ : 18.883,00€ 

∆απάνη : 100.983,00€ 

Πίστωση 2015 : 143.049,00 € 

Κ.Α. : 10.7341.0001 
 

                                              
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες, 3/3/2015 

 
 
 
 

ΝΗΣΤΙΚΆΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Γούρνες, 3/03/2015 
 
 
 
 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΎ ΕΥΤΥΧΊΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

5. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  

                            ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2007-2013 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

∆/νση:  Γούρνες 70014 Αρ. Πρωτ. : …../…-…-2015 
Τηλ: 2813404661 Αρ. Μελέτης : 4/2013 

Π/Υ : 100.983,00€ µε ΦΠΑ 
Φαξ: 2813404608 Πηγή : Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 / Πίστωση 2015 
E-mail:  e.andrianou@hersonisos.gr Έργο : ∆ράσεις προβολής και branding 

Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
       Η παρούσα µελέτη αφορά στην εργασία «∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου 
Χερσονήσου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση των τουριστικών πόρων της 
περιοχής της ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού-
Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης ενδοχώρας (προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου» 
που περιλαµβάνεται στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του ∆ήµου 
Χερσονήσου. Το Ολοκληρωµένο Σχέδιο εντάσσεται στον Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική 
Αναγέννηση» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η περιοχή παρέµβασης του ΟΣΑΠΥ του ∆ήµου 
Χερσονήσου περιλαµβάνει το σύνολο της ενδοχώρας του δήµου, στην οποία ανήκουν εικοσιπέντε 
(25) οικισµοί µεταξύ των οποίων: η Κερά, το Κράσι, ο Μοχός, οι Ποταµιές, το Αβδού, οι Γωνιές, το 
Καλό Χωριό, η Ελιά, το Καινούριο Χωριό, η Γαλίφα, η Γάλιπε, τα Αϊτάνια κ.α. 
 
 
Το ΟΣΑΠΥ αποτελεί µέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής του ∆ήµου Χερσονήσου για την 
διατήρηση και ανάδειξη τόσο οικο-πολιτιστικού αποθέµατος όσο και του φυσικού οικοσυστήµατος 
που περιβάλει του οικισµούς της ενδοχώρας, καταδεικνύοντας αφενός τη σηµαντικότητα τους όσο 
αφορά την τοπική οικονοµία και αφετέρου τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας µέσα 
από την ένταξη των διαθέσιµων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα 
ολοκληρωµένο θεµατικά και χωρικά τουριστικό προϊόν.   
 
Το εγκεκριµένο ΟΣΑΠΥ του ∆ήµου Χερσονήσου, συνολικού προϋπολογισµού 2.499.618,00 Ευρώ 
και διάρκειας είκοσι επτά (27) µηνών, περιλαµβάνει συνολικά δεκατρία (13) έργα α’ προτεραιότητας, 
ως ακολούθως: 

1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου, ∆.Ε. Επισκοπής. 
2. ∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου, Πισκοπιανό, ∆.Ε. Χερσονήσου. 
3. Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής, ∆.Ε. Επισκοπής. 
4. Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων 

Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων. 
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5. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισµού Επισκοπής, ∆.Ε. 
Επισκοπής. 

6. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ τµήµα του οικισµού Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων. 
7. Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολη, ∆.Ε. Γουβών. 
8. Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου ∆.Ε. Γουβών. 
9. Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου. 
10. ∆ηµιουργία δικτύου πληροφοριακής σήµανσης στην Ενδοχώρα του ∆ήµου Χερσονήσου.  
11. Αναβάθµιση του κτιρίου του Ιδρύµατος «Έλλης Αλεξίου», Κράσι, ∆.Ε. Μαλίων. 
12. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς 

∆.Ε. Γουβών. 
13. Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου 

µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού-Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα 
διαχείρισης ενδοχώρας (προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου. 

 
Το έργο «∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου» αφορά στην προβολή 
και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων καθώς και της άυλης τοπικής παράδοσης της 
ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου και στην ταυτόχρονη ενσωµάτωση τους στο προσφερόµενο 
τουριστικό προϊόν. Η προβολή της περιοχής επιδιώκεται µέσω της έκδοσης έντυπου και ψηφιακού 
υλικού και της δηµιουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ και καταχωρήσεων σε ειδικά 
έντυπα και ιστοσελίδες. Κυρίαρχο ζητούµενο στη διαδικασία προβολής και προώθησης της 
ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου αποτελεί η καταγραφή και αξιολόγηση των σηµαντικών 
τουριστικών πόρων της περιοχής, η αντίληψη που έχουν οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες σχετικά 
µε το ∆ήµο ώστε στο τέλος να προχωρήσει στη  δηµιουργία του κατάλληλου λογότυπου που θα 
αποτελέσει σηµείο αναφοράς της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.   
 
           Το συνολικό κόστος του έργου, βάση του προϋπολογισµού του, ανέρχεται στο ποσό των 
100.983,00 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νόµιµων 
κρατήσεων. Η δαπάνη θα αντιµετωπιστεί µε υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Χερσονήσου, ύψους: 100.983,00 € (ΚΑ 10.7341.0001). Η συνολική εργασία 
συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 
 
Ο χρόνος παράδοσης και επιτυχής περαίωσης του έργου οριοθετείται σε πέντε (05) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης και όχι πέραν της 30/9/2015.  
 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) δόσεις που αντιστοιχούν, η κάθε µια, στο συνολικό 
συµβατικό τίµηµα κάθε παραδοτέου. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την ολοκλήρωση και παραλαβή 
κάθε παραδοτέου από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου και κατόπιν συγκέντρωσης των εκ του 
Νόµου απαραίτητων δικαιολογητικών.  

 
 

 
 

 

                                          
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες, 3/3/2015 

 
 
 
 

ΝΗΣΤΙΚΆΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Γούρνες,  3/3/2015 
 
 
 
 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΎ ΕΥΤΥΧΊΑ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2007-2013 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

∆/νση:  Γούρνες 70014 Αρ. Πρωτ. : …/…-…-2015 
Τηλ: 2813404661 Αρ. Μελέτης : …4/2013 

Π/Υ : 100.983,00 € µε ΦΠΑ 
Φαξ: 2813404608 Πηγή : Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 / Πίστωση 2015 
E-mail:  e.andrianou@hersonisos.gr Έργο : ∆ράσεις προβολής και branding 

Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος υποδράσεων 
∆απάνη 

(σε ευρώ) 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ Α: Σχεδιασµός, δηµιουργία, ενηµερωτικών φυλλαδίων, αφισών 12.500,00 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ Β: ∆ηµιουργία brand του ∆ήµου για την ενδοχώρα µε δηµιουργία 
logo για την εικόνα του τουριστικού προϊόντος  

4.000,00 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ Γ: Τουριστική προβολή και διαφηµιστική καµπάνια για την ενδοχώρα 
σε διάφορα µέσα  

19.000,00 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ ∆: Σχεδιασµός και δηµιουργία multimedia υλικού φωτογράφηση 
χωριών και αξιοθέατων ενδοχώρας δήµου Χερσονήσου  

46.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 82.100,00 

ΦΠΑ 23% 18.883,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.983,00 

Αναλυτικότερα:  
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ Α: Σχεδιασµός, δηµιουργία, 
ενηµερωτικών φυλλαδίων, αφισών 

Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

∆απάνη 

(σε ευρώ) 

Ενηµερωτικά Φυλλάδια Τµχ. 
15.000 (7.500 

Αγγλικά και 7.500 
Ελληνικά) 

0,666 10.000,00 

Αφίσες Τµχ. 

5.000 (µε το κύριο 
µήνυµα γραµµένο 

στα Ελληνικά, 
Αγγλικά, Ρώσικα, 

Σουηδικά, 
Γερµανικά & 

0,50 2.500,00 
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Γαλλικά) 

ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00 

ΦΠΑ 23% 2.875,00 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.375,00 

 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ Β: ∆ηµιουργία brand του ∆ήµου για 
την ενδοχώρα µε δηµιουργία logo για την εικόνα του τουριστικού προϊόντος 

Περιγραφή Εργασίας Τιµή Μονάδας 
∆απάνη 

(σε ευρώ) 

∆ηµιουργία Λογοτύπου 4.000,00 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 

ΦΠΑ 23% 920,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.920,00 

 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ Γ: Τουριστική προβολή και 
διαφηµιστική καµπάνια για την ενδοχώρα σε διάφορα µέσα 

Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

∆απάνη 
(σε ευρώ) 

∆ηµιουργία ραδιοφωνικού σποτ για την 
προβολή του ∆ήµου και µετάδοσή του 
για δύο µήνες σε ειδησεογραφικό 
ραδιοφωνικό σταθµό για δύο  φορές 
τουλάχιστον ηµερησίως. 

Μετάδοση 
ραδιοφωνικού 

σποτ 
150 µεταδόσεις 12 1.800,00 

∆ηµιουργία και µετάδοση τηλεοπτικού 
σποτ του ∆ήµου σε τηλεοπτικό σταθµό 
για δύο µήνες.  

Μετάδοση 
τηλεοπτικού 

σποτ 

100 
µεταδόσεις 

42 4.200,00 

Καταχωρίσεις στον έντυπο τύπο σε 
εξειδικευµένα έντυπα δίµηνης ή τρίµηνης 
κυκλοφορίας για την προβολή του ∆ήµου 

Καταχωρήσεις 
στον έντυπο 

τύπο 

20 
καταχωρήσεις 

250 5.000,00 

Καταχωρήσεις σε διάφορα websites 
ειδικού ενδιαφέροντος στο internet για 
τέσσερις µήνες ανά καταχώρηση 

Καταχωρήσεις 
στο internet 

20 
καταχωρήσεις 

400 8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19.000,00 

ΦΠΑ 23% 4.370,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.370,00 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ∆: Σχεδιασµός και δηµιουργία 
multimedia υλικού φωτογράφηση χωριών και αξιοθέατων ενδοχώρας δήµου Χερσονήσου 

Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 

∆απάνη 

(σε ευρώ) 

Παραγωγή DVD 1 35.000,00 35.000,00 

∆ηµιουργία DVD’s 2.000 0,80 1.600,00 

Φωτογράφιση χωριών κτλ 10.000 1,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46.600,00 

ΦΠΑ 23% 10.718,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.318,00 
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Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7341.0001 
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και 
συγκεκριµένα τον Κωδικό Π∆Ε Πράξης  ΣΑ: 2013ΕΠ00280182 της Περιφέρειας Κρήτης. 
Ο ανώτερο προϋπολογισµός του έργου εµπίπτει στο ποσό του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
την ακόλουθη νοµοθεσία: 
1. το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις 
2. την µε αριθµό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 

του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
13ης ∆εκεµβρίου 2013 «για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» 

3. το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α) περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
4. το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005  

5. το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
6. την µε αριθµό 5/7243/5-2-2009 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των 

άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέµατα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού 
7. το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 
8. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ 20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και 

Τοπικό Τύπο». 
10. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/03-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Το Π.∆. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997), «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 
Α’ 178/2003), το Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α’ 46/2006) και τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163). 

12. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

13. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 
14. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
15. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και της διατάξεις».  

16. Τη µε αριθµ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012)ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  

17. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’). 
18. Την υπ’αριθµ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισµός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, 

ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης 
µέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλµένων Γραφείων».  

19. Την υπ’αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήµατος για τη 
γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙ∆ µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ 
φορέων του δηµοσίου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆».  

20. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α’) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

21. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

22. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

 

  
                                             

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες, 3/3/2015 

 
 
 

ΝΗΣΤΙΚΆΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Γούρνες,  3/3/2015 

 
 
 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΎ ΕΥΤΥΧΊΑ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2007-2013 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

∆/νση:  Γούρνες 70014 Αρ. Πρωτ. : …/…-…-2015 
Τηλ: 2813404661 Αρ. Μελέτης : …4/2013 

Π/Υ : 100.983,00€ µε ΦΠΑ 
Φαξ: 2813404608 Πηγή : Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 / Πίστωση 2015 
E-mail:  e.andrianou@hersonisos.gr  Έργο : ∆ράσεις προβολής και branding 

Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γενικά       
 Αντικείµενο του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχου για την 
εργασία  «∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου», η οποία 
υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της 
ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού-
Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης ενδοχώρας (προορισµού) ∆ήµου 
Χερσονήσου» που περιλαµβάνεται στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου 
(ΟΣΑΠΥ) του ∆ήµου Χερσονήσου. Το Ολοκληρωµένο Σχέδιο εντάσσεται στον Άξονα 7 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κ.Θ.Π. 61 
«Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  
 
 Η παρούσα εργασία συµβάλει στην επίτευξη του κύριου στόχου του ΟΣΑΠΥ που είναι 
η διατήρηση και ανάδειξη του οικο-πολιτιστικού αποθέµατος και του φυσικού οικοσυστήµατος 
της ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου, µέσα από την ένταξη τους σε ένα ολοκληρωµένο 
θεµατικά και χωρικά τουριστικό προϊόν. Επίσης, εξυπηρετεί τους ειδικούς στόχους του 
Σχεδίου που αναφέρονται στην αύξηση της επισκεψιµότητας της ενδοχώρας και στην 
αναµόρφωση του τουριστικού προϊόντος του δήµου στη βάση της αξιοποίησης-
ανάδειξης των φυσικών τοπίων και των χαρακτηριστικών δειγµάτων τοπικής ανώνυµης 
αρχιτεκτονικής και της προώθησης και προβολής της τοπικής παράδοσης της περιοχής.  
 
 

Ο Ανάδοχος σε διάστηµα πέντε (05) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης 
ανάθεσης της εργασίας, και όχι πέραν της 30/9/2015, υποχρεούται να παραδώσει: 
ενηµερωτικά φυλλάδια και αφίσες, brand του ∆ήµου για την ενδοχώρα και logo για την εικόνα 
του τουριστικού προϊόντος, καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση τουριστικών και πολιτιστικών 
πόρων του ∆ήµου, multimedia υλικό φωτογράφησης χωριών και αξιοθέατων ενδοχώρας 
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δήµου και τουριστική προβολή και διαφηµιστική καµπάνια για την ενδοχώρα σε διάφορα 
µέσα, σύµφωνα µε τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές.   
 
1. Σχεδιασµός, δηµιουργία, ενηµερωτικών φυλλαδίων, αφισών 
 
Περιγραφή: Μέρος του γενικότερου σχεδιασµού της τουριστικής προβολής του ∆ήµου 
Χερσονήσου, είναι η έκδοση ενηµερωτικών θεµατικών φυλλαδίων για Έλληνες και ξένους 
επισκέπτες (2 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά). Η έκδοση ενηµερωτικού υλικού (φυλλάδια, 
αφίσες), είναι µια ενέργεια µέσω της οποίας αναµένεται να προβληθούν οι τουριστικοί πόροι 
του ∆ήµου, εδικές µορφές τουρισµού όπως Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Συνεδριακός κτλ, 
ώστε να µπορέσουν οι φιλοξενούµενοι µας να έχουν µια καλύτερη εικόνα για το τι µπορεί να 
προσφέρουµε. Στην έκδοση του ενηµερωτικού υλικού συµπεριλαµβάνεται ο σχεδιασµός, η 
επιµέλεια του φωτογραφικού υλικού, η επιµέλεια εκτύπωσης και η παραγωγή της τελικής 
µακέτας (δηµιουργία µακέτας).  
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντύπων που θα εκδοθούν για το 
∆ήµο Χερσονήσου είναι τα ακόλουθα: 
 

Α/Α Περιγραφή Χαρακτηριστικά 
1 Είδος χαρτιού σελίδων Έγχρωµο αναδιπλούµενο µατ χαρτί 
2 Αριθµός σελίδων εντύπου  3 
3 Μέγεθος σελίδας Α4 (21x29) 
4 Αριθµός χρωµάτων 4ΧΡΩΜΟ (ΟΛΟ) 
5 Γλώσσα κειµένων Ελληνικά, Αγγλικά 

6 Βασικά στοιχεία περιεχοµένου 

- Τίτλος έργου 
- Λογότυπο έργου 

-Σύντοµη περιγραφή της περιοχής 
- Κείµενα περιγραφής µε εικόνες για 

τα σηµεία ενδιαφέροντος (π.χ. 
αξιοθέατα, µνηµεία) 
- Χρήσιµα τηλέφωνα 

- Υποδοµές/ εγκαταστάσεις περιοχής 
- Χάρτης της περιοχής 

7 Αντίτυπα 
15.000 τεµάχια (7.500 Αγγλικά και 

7.500 Ελληνικά)  
8 Αφίσα Α3 4ΧΡΩΜΟ (ΟΛΟ) 

9 

Αφίσα Α3 Τεµάχια (µε το κύριο 
µήνυµα γραµµένο στα Ελληνικά, 

Αγγλικά, Ρώσικα, Σουηδικά, 
Γερµανικά & Γαλλικά) 

5.000 

 
 
 
2. ∆ηµιουργία brand του ∆ήµου για την ενδοχώρα µε δηµιουργία logo για την 
εικόνα του τουριστικού προϊόντος 
 
Περιγραφή: Η στρατηγική που σχετίζεται µε το branding τόπου αφορά ένα σχέδιο για τον 
καθορισµό του πλέον ρεαλιστικού, ανταγωνιστικού και ελκυστικού στρατηγικού οράµατος για 
τον τόπο αυτό. Το λογότυπο του ∆ήµου πρέπει να επικοινωνεί µε κύρος και επαγγελµατισµό 
τη φύση του “ρόλου του ∆ήµου’’. Να είναι µοναδικό, εύκολα αναγνωρίσιµο και να διατηρεί 
αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρµογών. Μπορεί να περιλαµβάνει ή να 
ενσωµατώνεται σε αυτό κάποιο εικαστικό θέµα ή µπορεί απλά να είναι ο τρόπος γραφής της 
επωνυµίας ή του ακρωνυµίου του ∆ήµου. 
Το λογότυπο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και θα αποτελέσει την οπτική ταυτότητα του 
∆ήµου µας. Ανεξάρτητα από την ελληνική επωνυµία ή το ακρωνύµιο που τυχόν θα 
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει η γενικότερη σύνθεση να έχει την επικοινωνιακή δύναµη. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Το λογότυπο πρέπει να φέρει την επωνυµία του ∆ήµου ή το 
ακρωνύµιό του στα ελληνικά. 
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∆ιάσταση: Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί ψηφιακά, σε CD/DVD, σε διάσταση όχι 
µεγαλύτερη από Α4 και όχι µικρότερη από Α5 σε 300dpi. 
 
Χρώµατα: Το λογότυπο πρέπει να σχεδιαστεί σε έγχρωµη και ασπρόµαυρη γραµµική 
αποτύπωση. 
 
Format: Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί σε αρχείο tiff, eps, ai, edr, pdf. 
 
Πέρα από τα formats παράδοσης του λογοτύπου µπορούν να παρουσιασθούν εφαρµογές του 
λογοτύπου προκειµένου να υποστηριχθεί η πρόταση του δηµιουργού. Επίσης, το λογότυπο 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτό σχόλιο, όπου θα αναλύεται µε σαφήνεια τι ακριβώς 
συµβολίζει. 
 
 
3. Τουριστική προβολή και διαφηµιστική καµπάνια για την ενδοχώρα σε διάφορα 
µέσα 
 
Περιγραφή: Η προβολή και διαφήµιση αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία του 
συνολικού µίγµατος µάρκετινγκ σε µία υπηρεσία όπως ο τουρισµός. Ο ∆ήµος Χερσονήσου, 
στα πλαίσια της αναζήτησης για συνεχή βελτίωση της απόδοσης στο πεδίο του τουρισµού θα 
προχωρήσει στην τουριστική προβολή και την διεξαγωγή διαφηµιστικής καµπάνιας µε στόχο 
την ανάπτυξη του τουρισµού στα χωριά της ενδοχώρας του ∆ήµου. 
 
Η διαφηµιστική καµπάνια θα έχει τους εξής στόχους: 

1. Να ενηµερώσει τους δυνητικούς πελάτες - επισκέπτες για τα χωριά, τα αξιοθέατα και τα 
σηµεία τοπικού ενδιαφέροντος στην ενδοχώρα του ∆ήµου. 

2. Να πείσει τους επισκέπτες να επιλέξουν τα µέρη που θα προβληθούν έναντι 
εναλλακτικών που πιθανόν να είναι εκτός του ∆ήµου Χερσονήσου. 

3. Να αυξήσει τον συνολικό αριθµό επισκεπτών και να υπενθυµίσει στους επισκέπτες τους 
προορισµούς και τις εµπειρίες που θα αποκοµίσουν. 

4. Να µεγιστοποιήσει τα κέρδη που θα έχει ο ∆ήµος και οι τοπικές κοινωνίες από τον 
επισκέπτη αυξάνοντας την µέση δαπάνη. 

 
 
4. Σχεδιασµός και δηµιουργία multimedia υλικού φωτογράφηση χωριών και 
αξιοθέατων ενδοχώρας δήµου Χερσονήσου» 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- Concept, δηµιουργία σεναρίου (storyboard), επιµέλεια τίτλων, πληροφοριακού & 
εικαστικού υλικού, επιµέλεια µουσικής επένδυσης, επίβλεψη παραγωγής για δηµιουργία ενός 
DVD για το ∆ήµο Χερσονήσου 30 λεπτών.  Το DVD θα έχει υποενότητες για την ενδοχώρα 
κάθε µίας από τις τέσσερεις ∆ηµοτικές Ενότητες και ξεχωριστή υποενότητα για τις 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού στην ενδοχώρα του ∆ήµου Χερσονήσου.  Οι 6 θεµατικές 
υποενότητες θα αναπτύξουν τις εξής µορφές εναλλακτικού τουρισµού στην ενδοχώρα: 
ιππασία, γκολφ, θρησκευτικός τουρισµός, ποδηλατικός τουρισµός, πεζοπορία και ορειβασία 
(φυσιολατρικός τουρισµός), περιβαλλοντικός (χλωρίδα, πανίδα και ορνιθοπανίδα) και 
σπηλαιολογικός τουρισµός.  Κάθε υποενότητα (θεµατική ή γεωγραφική) θα έχει διάρκεια 3 
λεπτών.   
- Οι ψηφιακές φωτογραφίες που θα παραδοθούν πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης (πλάτος 
σε pixels τουλάχιστον 2480 ή 300 DPI), µε φωτογραφική µηχανή άνω των 20 megapixel και 
να είναι επεξεργασµένες και διορθωµένες (φωτισµός, καλώδια κτλ) από ειδικούς ώστε να είναι 
έτοιµες προς δηµοσίευση στο internet αλλά και σε έντυπα. Οι φωτογραφίες αυτές θα µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν από τον δήµο για την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων και τα 
δικαιώµατα τους θα ανήκουν στο ∆ήµο. 
Για να έχει την απαιτούµενη αποτελεσµατικότητα το συγκεκριµένο πρόγραµµα διαφηµιστικής 
καµπάνιας, θα χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός παραδοσιακών και εναλλακτικών µέσων 
προβολής. Τα µέσα αυτά συµπεριλαµβάνουν την τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο αλλά 
και ηλεκτρονική προβολή, καθώς έχει αποδειχθεί η αυξηµένη αποτελεσµατικότητα που 
απορρέει από τον συνδυασµό πολλαπλών εναλλακτικών µέσων. Σηµαντικό στοιχείο θα 
αποτελέσει η δηµιουργία ενός κύριου µηνύµατος που θα έχει την δυνατότητα να 
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χρησιµοποιηθεί σε όλα τα εναλλακτικά µέσα µε σκοπό να εντυπωθεί καλύτερα στη µνήµη του 
δυνητικού τουρίστα. Η επιλογή των συγκεκριµένων µέσων καθώς και των χωρών που θα 
αναπτυχθεί η συγκεκριµένη καµπάνια θα προκύψει µετά από έρευνα µε στόχο την 
βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων. 
 
 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
Τα παραδοτέα της εργασίας αφορούν στα ακόλουθα: 
 

Τίτλος Παραδοτέου Περιεχόµενο παραδοτέου 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Α: 
Σχεδιασµός, 
δηµιουργία, 

ενηµερωτικών 
φυλλαδίων, αφισών 

• Ενηµερωτικά Φυλλάδια, τµχ. 15.000 (7.500 Αγγλικά και 7.500 Ελληνικά) 
• Αφίσες, τµχ. 5.000 (µε το κύριο µήνυµα γραµµένο στα Ελληνικά, 

Αγγλικά, Ρώσικα, Σουηδικά, Γερµανικά & Γαλλικά) 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Β: 
∆ηµιουργία brand του 

∆ήµου για την 
ενδοχώρα µε 

δηµιουργία logo για 
την εικόνα του 

τουριστικού προϊόντος 

 
• ∆ηµιουργία Λογοτύπου 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Γ: 
Τουριστική προβολή 

και διαφηµιστική 
καµπάνια για την 

ενδοχώρα σε διάφορα 
µέσα 

• ∆ηµιουργία ραδιοφωνικού σποτ για τον προβολή του ∆ήµου και 
µετάδοσή του για δύο µήνες σε ειδησεογραφικό ραδιοφωνικό σταθµό για 
δύο  φορές τουλάχιστον ηµερησίως, αριθµ. µεταδόσεων 150. 

• Προβολή τηλεοπτικού σποτ του ∆ήµου σε τηλεοπτικό σταθµό για δύο 
µήνες, αριθµ. µεταδόσεων 100. 

• Είκοσι (20) καταχωρίσεις στον έντυπο τύπο σε εξειδικευµένα έντυπα 
δίµηνης ή τρίµηνης κυκλοφορίας για την προβολή του ∆ήµου. 

• Είκοσι (20) καταχωρήσεις σε διάφορα websites ειδικού ενδιαφέροντος 
στο internet για πέντε µήνες ανά καταχώρηση. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ∆: 
Σχεδιασµός και 

δηµιουργία multimedia 
υλικού φωτογράφηση 

χωριών και αξιοθέατων 
ενδοχώρας 

• Παραγωγή DVD, τεµ. 1 
• ∆ηµιουργία DVD’s, τεµ. 2.000 
• Φωτογράφιση χωριών κτλ., τεµ. 10.000 

 
Η Επιτροπή Παραλαβής της Εργασίας θα εξετάσει το περιεχόµενο των ως άνω παραδοτέων 
και θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αλλαγές προς κάλυψη όλων των προβλεπόµενων 
απαιτήσεων.  
 
Όλες οι παραπάνω αναφερόµενες εργασίας θα εκτελεστούν στην έδρα του Αναδόχου, στο 
∆ήµο Χερσονήσου καθώς και στην περιοχή παρέµβασης του ΟΣΑΠΥ. Επίσης, ο Ανάδοχος 
πιθανά να κληθεί να συµµετέχει σε ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας του έργου 
προκειµένου να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της εργασίας του στο ευρύ κοινό. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις του ∆ήµου, όσον αφορά τη 
συγκεκριµένη εργασία. 
      
 
 
 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 



 

Σελίδα 12 από 17 

 
Η χρονική διάρκεια της εργασίας είναι πέντε (05) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε 
τον ανάδοχο και όχι πέραν της 30/9/2015.  
Το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, ανά παραδοτέο, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.   
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
Χρονοδιάγραµµα (σε µήνες) 

1 2 3 4 5 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Α: 
Σχεδιασµός, δηµιουργία, 

ενηµερωτικών φυλλαδίων, 
αφισών           

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Β: ∆ηµιουργία 
brand του ∆ήµου για την 
ενδοχώρα µε δηµιουργία 
logo για την εικόνα του 
τουριστικού προϊόντος           

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Γ: Τουριστική 
προβολή και διαφηµιστική 

καµπάνια για την ενδοχώρα 
σε διάφορα µέσα           

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ∆: Σχεδιασµός 
και δηµιουργία multimedia 

υλικού φωτογράφηση 
χωριών και αξιοθέατων 

ενδοχώρας δήµου 
Χερσονήσου           

 

 
  

                                          
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες, 3/3/2015 

 
 
 
 

ΝΗΣΤΙΚΆΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Γούρνες,  3/3/2015 
 
 
 
 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΎ ΕΥΤΥΧΊΑ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2007-2013 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

∆/νση:  Γούρνες 70014 Αρ. Πρωτ. : …/…-…-2015 
Τηλ: 2813404661 Αρ. Μελέτης : …4/2013 

Π/Υ : 100.983,00€ µε ΦΠΑ 
Φαξ: 2813404608 Πηγή : Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 / Πίστωση 2015 
E-mail:  e.andrianou@hersonisos.gr  Έργο : ∆ράσεις προβολής και branding 

Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
Αντικείµενο του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχου για 
την εργασία  «∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου», η οποία 
υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της 
ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού-
Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης ενδοχώρας (προορισµού) ∆ήµου 
Χερσονήσου» που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης 
Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του ∆ήµου Χερσονήσου, µε τη συγχρηµατοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 
Περιφέρεια Κρήτης», Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική 
Αναγέννηση» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 . 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
• του Ν. 2690/99 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α ́ 45 / 9-3-1999), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 
• του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
• του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις 
• της µε αριθµό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291Β) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 

περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 
1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2013 «για την 
τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
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2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής 
τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» 

• του Π.∆.28/1980 (ΦΕΚ 11Α) περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

• του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005  

• του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων 

• της µε αριθµό 5/7243/5-2-2009 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί οδηγιών 
για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε 
θέµατα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού 

• το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 
• Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/14-10-2006) «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και 

λοιπές διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 30 που αφορά στην παροχή σύµφωνης γνώµης 
από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε προγράµµατα Τουριστικής Προβολής 
που υλοποιούνται από φορείς του ∆ηµοσίου.  

• Την Εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ. 14840-25/10/2012 του Υπουργείου Τουρισµού, µε 
θέµα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας παροχής σύµφωνης 
γνώµης που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) περί 
τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα». 

• Το άρθρο 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/τΑ’) «Πιστοποίηση εταιρειών 
διαφηµιστικών υπηρεσιών». 

• Την εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ. 11813/749/20-10-2010 του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε θέµα: «Πιστοποίηση εταιρειών παροχής 
διαφηµιστικών υπηρεσιών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 
163/Α/2008)». 

• Το Π.∆. 310/1996 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/1996) «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον 
ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. 

•  Την Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτοκόλλου 12390/12.8.09 της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε θέµα «Πιστοποίηση επιχειρήσεων 
παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών». 

• Το υπ’ αριθµ. πρωτ.17118 / 5-12-2012 έγγραφο σύµφωνης γνώµης του Υπουργείου 
Τουρισµού σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α) περί 
τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

 
 
Επίσης, για την εκπόνηση της εργασίας λαµβάνονται υπόψη: 
• ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 
• η µε αρ. Ε (2007) 5439/5-11-2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) όπως τροποποιήθηκε 
µε την Ε(2011) 6984/5-10-2011. 

• η µε αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/7-4-2009 

• ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 

• ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 

• οι Κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις και τον 
ανταγωνισµό, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισότητα ευκαιριών, την 
αποφυγή των διακρίσεων, την επιλεξιµότητα δαπανών και την πληροφόρηση και 
δηµοσιότητα 
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• το COCOF 09/0003/00-EL Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες απάτης για 
το ETΠA, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής 

• η µε αρ. πρωτ. 868/14-02-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης 
του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου του ∆ήµου Χερσονήσου 

• η µε αρ. πρωτ. 7974/05-11-2013  απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ένταξης 
της Πράξης «∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου» µε 
κωδικό MIS 446690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-
2013 

• Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

• η µε αριθµό 460/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου 
για την εγγραφή συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 143.049,00€ µε το 
Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 και τους ΚΑ: 
10.7341.0001 και µε τίτλο «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της 
Ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού – 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου».  

• η µε αριθµό 4/2013 Μελέτη - Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Εσωτερικού Ελέγχου του ∆ήµου 

• η µε αριθµό 65/2014 σε ορθή επανάληψη  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Χερσονήσου «Περί Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 του ∆ήµου Χερσονήσου µε 
σκοπό την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση Τουριστικών Πόρων της Περιοχής της 
Ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω Ηλεκτρονικής και Έντυπης Μορφής Υλικού  
- Ολοκληρωµένο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου 
Χερσονήσου µε MIS 446690».   

• η µε αριθµό 66/2014 σε ορθή επανάληψη  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Χερσονήσου «∆ράσεις Προβολής και branding της Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου 
ύψους 100.983 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ – Υποέργο 2 της πράξης  
«Προώθηση Τουριστικών Πόρων της Περιοχής της Ενδοχώρας του ∆ήµου 
Χερσονήσου µέσω Ηλεκτρονικής και Έντυπης Μορφής Υλικού  - Ολοκληρωµένο 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου µε 
MIS 446690».   

• η µε αριθµό 460/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου 
µε την οποία εγκρίνεται ο Π/Υ έτους 2015, στον οποίο εγγράφεται στο σκέλος των 
εξόδων συνολική πίστωση ποσού 143.049,00€ µε το Φ.Π.Α. που βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 και τους ΚΑ: 10.7341.0001 και µε τίτλο 
«Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του ∆ήµου 
Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού – Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου» καθώς και στο 
σκέλος των εσόδων ποσό 143.049,00€ το οποίο εγγράφεται στον ΚΑ.1321.0015.  

• η µε αριθµό ………/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χερσονήσου 
µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού. 

 
Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η Σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µε βάση το σχέδιο που παρατίθεται στο Παράρτηµα ∆ 
της ∆ιακήρυξης. 
β. Η ∆ιακήρυξη – τεχνικές προδιαγραφές.  
γ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ. Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Ο χρόνος παράδοσης και επιτυχής περαίωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας οριοθετείται σε 
πέντε (05) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και όχι πέραν της 30/9/2015. 
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Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο εντολοδόχος: 

• Υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα 
µέσα για την προσήκουσα παροχή των εργασιών της σύµβασης και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

• Υποχρεούται να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές 
δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συµβατικά 
τεύχη, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού 
του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα µετακίνησης, και γενικά κάθε είδους 
απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του 
∆ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  

• Οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του 
εντολέα. 

• Αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε 
τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων 
κ.λπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, µεθόδους, τρόπους εργασίας, 
συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη 
εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη 
νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς 
τον εντολοδόχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, 
ώστε ο εντολέας και τα όργανα αυτού να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την 
ελάχιστη ζηµία. 

• Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον εντολοδόχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε 
τον εντολέα.  

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο εντολοδόχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε τον εντολέα, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά µε την εκτέλεση της εργασίας. 

• Υποχρεούται να παρέχει στον εντολέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά 
µε το αντικείµενο της εργασίας, κατόπιν σχετικού του αιτήµατος. 

• Αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαµβάνει ως 
εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εντολέα.  

• Υποχρεούται να συµµετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, µε το 
εντολέα και λοιπά εµπλεκόµενα µέρη. 

• Ο εντολοδόχος υποχρεούται να παραδώσει στον εντολέα δείγµατα µακετών του 
υλικού που πρόκειται να παραχθεί, ώστε ο εντολέας (∆ήµος Χερσονήσου) να λάβει 
την τελική Σύµφωνη Γνώµη του Υπουργείου Τουρισµού σε συνέχεια της «Κατ’ Αρχήν 
Σύµφωνης Γνώµης» του Υπουργείου Τουρισµού (Αρ. Πρωτ. 17118 / 5-12-2012) επί 
του φυσικού αντικειµένου της πράξης «Προώθηση των Τουριστικών   Πόρων της 
Περιοχής της Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου».   

 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  

 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
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προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα 
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 
ανάλογα. 

 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  
     Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   
 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
100.983,00€ ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό τυχόν 
έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα ισχύος της εντολής (πίστωση έτους 2015 
ΚΑ: 10.7341.0001 143.049,00 €). Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση 
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των 
εργασιών. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) δόσεις που αντιστοιχούν, η κάθε µια, 
στο συνολικό συµβατικό τίµηµα κάθε παραδοτέου.  

 
Α΄∆ΟΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΩΝ Α,Β ΚΑΙ ∆.  
Β’ ∆ΟΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ Γ.  
 
Οι πληρωµές θα γίνονται µε την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε παραδοτέου από την 

αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου και κατόπιν συγκέντρωσης των εκ του Νόµου απαραίτητων 
δικαιολογητικών.  

 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 
αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει 
σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 
 
 

 
 
 
 

 

                                              
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες, 3/3/2015 
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Γούρνες,  3/3/2015 
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