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                                               ΠΡΟ:    ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ                           

ΘΔΜΑ: « Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο δεκηνπξγίαο 
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ» 

Ο Γήμος Κορινθίφν ενδιαθέρεηαι να αναθέζει ππεξεζία δεκηνπξγίαο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη εηδηθόηεξα: 

1. Η Ανάθεζη για ηην Γημιοσργία δύο βίνηεο διάρκειας 2 και 5 λεπηών 

Με ελαέξηα θαη επίγεηα Πιάλα κε επαγγεικαηηθό multicopter, ςεθηαθέο θαη ππνβξύρηεο θάκεξεο πςειήο αλάιπζεο 
4K κε ζελαξίν θαη ζθελνζεζία θαη - Μνπζηθή επέλδπζε. 
Η ύλζεζε & Παξαγσγή Βίληεν (Μνληάδ) 
Σν βίληεν ζα καο παξαδνζεί ζε δύν εθδόζεηο κε Διιεληθνύο θαη Αγγιηθνύο ππόηηηινπο 
*Η εηαηξία ζηελ νπνία ζα γίλεη αλάζεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα λόκηκα έγγξαθα γηα ηελ ρξήζε 
ηνπ drone όπσο δίπισκα ρεηξηζηή drone, αζθαιηζκέλα drone θαζώο θαη ηελ θαηάζεζε θαη έγθξηζε ζρεδίσλ πηήζεο 
από ηελ ΤΠΑ (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο). Καη ν δήκνο δε ζα θέξεη θακία επζύλε γηα όιε ηελ δηαδηθαζία 
παξαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο ησλ βίληεν. 
Σα βίληεν πξνβνιήο πξννξηζκνύ, νθείινπλ λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνηξνπίαο θαη πςειήο αλάιπζεο (κόλν HD) 

2. Η ανάθεζη για ηην Γημιοσργία Ψηθιακής Δικονικής Περιήγηζης (VR 360ο) 

Σε δεκηνπξγία Φεθηαθήο Δηθνληθήο πεξηήγεζεο VR 360ν. 
Σα VR 360ν είλαη ε λέα θπξίαξρε ηάζε ζηνλ ρώξν ηεο θαηαγξαθήο εηθόλαο  λα αλαπαξάγνληαη ζε νζόλεο 
ππνινγηζηώλ, αιιά θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαζώο θαη ζε όια ηα γπαιηά εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο (VR glasses/ 
VR Headsets). 
Σα VR 360ν λα κπνξνύλ λα αλαπαξάγνληαη: 
• ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο 

• ζε θηλεηά ηειέθσλα Android 

• ζε όια ηα γπαιηά εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

Σα VR 360ν λα κπνξνύλ λα αλέβνπλ θαη ζην YouTube θαη λα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη λα αλαπαξάγνληαη ζην 

site ηνπ δήκνπ, ζε εθζέζεηο, θαζώο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ – μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ δήκν 

3 Ση δημιοσργία Θεμαηικού βίνηεο & Λήυεις – πλάνα 

Σελ αλάζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ βίληεν δηαδξνκή ζηα βήκαηα ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ, κηαο από ηηο πην 

ζεκαληηθέο δηαδξνκέο ζξεζθεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. 

Οη πάζεο θύζεο θόξνη, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε βαξύλεη ηνλ αλάδνρν, εθηόο 
ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξύλεη ην Γήκν.  

Δπίζεο ηνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη θξαηήζεηο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
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Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ 1208/20-08-2019 (ΑΓΑ 9ΒΦΓΧΛ7-1Θ) 
(19REQ005680788 2019-10-10)  απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνζνύ 14.880,00 επξώ 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ.. 

Παξαθαινύκε όπσο ππνβάιιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο έσο ηηο 31/10/2019 ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζε 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ - Γηα ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ». Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, ζα 
πξέπεη λα ππνβάιιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλάζεζε ηεο ελ ζέκαηη ππεξεζίαο 
ύζηεξα από ηελ γλώκε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. 
  
1) Πιζηοποιηηικό Τπηρεζίας Γ.Δ.ΜΗ. ιζτύοσζας εκπροζώπηζης 
Η ππνρξέσζε απηή αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πιελ ησλ 
θπζηθώλ πξνζώπσλ. Από ηα παξαπάλσ ζα απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε ζύζηαζε θαη εθπξνζώπεζε,  ην/ηα 
πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία, ηπρόλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζώπεζεο.  
Σν πηζηνπνηεηηθό Γ.Δ.ΜΗ. ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο.   
 
2) Τπεύθσνη Γήλφζη για ηη μη ζσνδρομή ηφν λόγφν ηης παρ.1 ηοσ άρθροσ 73 ηοσ Ν.4412/2016  
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνζθνκίδεη Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία δειώλεη όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο 
ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:  
 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΥ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, 
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 
θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ 
ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ 
ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  
1. ηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,  
2. ηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ,  ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
3. ην ίδην ην θπζηθό πξόζσπν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη θπζηθό πξόζσπν. 
 
Η Τπεύζπλε Γήισζε ζα ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζην 
Πηζηνπνηεηηθό Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο.  
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3) Αποδεικηικό ενημερόηηηας για τρέη προς ηο Γημόζιο [θορολογική ενημερόηηηα].  
Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ζα θέξεη έλδεημε «Γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο είζπξαμεο …». 
 
4) Βεβαίφζη αζθαλιζηικής ενημερόηηηας   
Πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο) από ηα νπνία λα 
πξνθύπηεη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο. Αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή 
έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Από ηα πεξηερόκελα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ρξεηάδεηαη 
λα πξνθύπηεη ζαθώο ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο.  
ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκόο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινύκελνο 
ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζα πξνθύπηεη θαηά θαλόλα από ην πηζηνπνηεηηθό Γ.Δ.ΜΗ. ηζρύνπζαο 
εθπξνζώπεζεο θαη από θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθόο 
νξγαληζκόο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινύκελνο ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη θπζηθό πξόζσπν ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί εθηόο ησλ 
παξαπάλσ θαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ.  
 
Προσοχή: ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππήξρε έσο 31-12-2016 ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ σο 
εξγνδόηεο θαη ζε άιιν εληαζζόκελν ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέα, η.ΟΓΑ, η.ΔΣΑΑ (ΣΑΤ, ΣΜΔΓΔ, ΣΑΝ), η.ΔΣΑΑ-ΜΜΔ, ζα 
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά αληίζηνηρε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.  
 
Όιεο νη βεβαηώζεηο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ζα θέξνπλ έλδεημε «… ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό….». 
5) σνάθεια ηφν δραζηηριοηήηφν ηοσ οικονομικού θορέα με ηην εν θέμαηι προμήθεια   
Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο «ηνηρεία Μεηξώνπ/Δπηρείξεζεο» από ην taxisnet, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηνπλ ε κε 
αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη ε ζπλάθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
θνξέα κε ηελ ελ ζέκαηη  ππεξεζία κε ηελ αλαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ Κσδηθώλ Αξηζκώλ Γξαζηεξηόηεηαο [ΚΑΓ]. Η 
εθηύπσζε ζα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
6) αο γλσξίδνπκε όηη ζα θιεζείηε λα καο παξαρσξήζεηε ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο  ηα πλεπκαηηθά 
θαη ζπγγεληθά δηθαηώκαηα ησλ θσηνγξαθηώλ, βίληεν θαη ησλ ακαληάξηζησλ πιάλσλ, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε 
ζέζε λα εμππεξεηήζνπκε ηελ δήηεζε από δηεζλή δηαδηθηπαθά αιιά θαη ηειενπηηθά κέζα. 
Η θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε Απόθαζε Γεκάξρνπ. 
 

 Γήμαρτος Κορινθίφν  
  
 
 

Νανόποσλος Βαζίλειος 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ:   

Κάζε ελδηαθεξόκελνο 
- Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ. 


