
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης ως φορέας υλοποίησης του Ρεθεμνιώτικου 

Καρναβαλιού 2017 ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης, καθώς και 

αποστολή του υλικού σε τηλεοπτικά μέσα, στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1. 4/2/2017 

2. 14/2/2017 

3. 16/2/2017 

4. 23-26/2/2017 18:00

5. 17/2/2017 

6. 19-25/2/2017 

7. 23/2/2017 

8. 24/2/2017 

9. 25/2/2017 17:00

10. 25/2/2017 

11. 26/2/2017 

12. 26/2/2017 

13. 26/2/2017 

14. 27/2/2017 

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικό ηλεκτρονικό 

αρχείο φωτογραφιών και video, το οποίο πρέπει να παραδώσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

αμοντάριστο υλικό) και με το τιμολόγιο των υπηρεσιών του και το αργότερο μέχρι τις 20/

Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει video διάρκειας 15 περίπου 

λεπτών όπου θα γίνεται προβολή όλων των εκδηλώσεων. Τ

αρχεία της βιντεοσκόπησης θα παραδοθούν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο μέχρι τις 20/

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να παραδώσουν τον παρακάτω 

πίνακα συμπληρωμένο: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

2. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. δύναται να αναθέσει χωριστά το έργο 

εκείνο τον ανάδοχο του οποίου αθροιζόμενες οι προσφορές δίνουν το οικονομικότερο αποτέλεσμα στο 

σύνολό τους. 

Αρκαδίου 50, 74 100, Ρέθυμνο 

Τηλ.: 2831040157 

Fax : 2831040149 

e-mail: info@kedir.gr 

Πληροφορίες: Μαίρη Κοτσίφη 

Ρέθυμνο 19/1/2017 

Αρ. πρωτ.: 109 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης ως φορέας υλοποίησης του Ρεθεμνιώτικου 

ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης, καθώς και 

αποστολή του υλικού σε τηλεοπτικά μέσα, στις παρακάτω εκδηλώσεις: 

ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

18:30 ΚΑΝΤΑΔΕΣ

19:00 ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

18:00-21:00 ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ

20:30 ΧΟΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

19:00 ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ

18:30 ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ

17:00-19:00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

21:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

14:00 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

15:30 DJ PARTY - 

18:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΚΑΥΣΗ 

10:00 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΓΕΡΑΝΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΡΜΕΝΟΙ)

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικό ηλεκτρονικό 

αρχείο φωτογραφιών και video, το οποίο πρέπει να παραδώσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (μαζί 

με το τιμολόγιο των υπηρεσιών του και το αργότερο μέχρι τις 20/

Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει video διάρκειας 15 περίπου 

λεπτών όπου θα γίνεται προβολή όλων των εκδηλώσεων. Το υλικό αυτό μαζί με τα μη επεξεργασμένα 

αρχεία της βιντεοσκόπησης θα παραδοθούν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο μέχρι τις 20/

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να παραδώσουν τον παρακάτω 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. δύναται να αναθέσει χωριστά το έργο επιλέγοντας τον φθηνότερο ανάδοχο ή να επιλέξει 

εκείνο τον ανάδοχο του οποίου αθροιζόμενες οι προσφορές δίνουν το οικονομικότερο αποτέλεσμα στο 

  

  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης ως φορέας υλοποίησης του Ρεθεμνιώτικου 

ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης, καθώς και 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 

ΚΑΝΤΑΔΕΣ 

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ 

ΧΟΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

 ΣΟΧΩΡΑ 

ΚΑΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΓΕΡΑΝΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΡΜΕΝΟΙ) 

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικό ηλεκτρονικό 

μαζί με όλο το πρωτότυπο 

με το τιμολόγιο των υπηρεσιών του και το αργότερο μέχρι τις 20/3/2017. 

Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει video διάρκειας 15 περίπου 

ο υλικό αυτό μαζί με τα μη επεξεργασμένα 

αρχεία της βιντεοσκόπησης θα παραδοθούν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο μέχρι τις 20/3/2017. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να παραδώσουν τον παρακάτω 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

επιλέγοντας τον φθηνότερο ανάδοχο ή να επιλέξει 

εκείνο τον ανάδοχο του οποίου αθροιζόμενες οι προσφορές δίνουν το οικονομικότερο αποτέλεσμα στο 

ΑΔΑ: 6ΗΛΘΟΚΒΚ-ΧΛΤ



Να σημειωθεί ότι ανάδοχος που έχει δώσει επί μέρους προσφορές (για φωτογραφία,  video, μοντάζ 

και αποστολή υλικού) δικαιούται να σημειώσει ότι προσφέρει περαιτέρω έκπτωση επί τοις 100 επί των 

προτεινομένων απ’ αυτόν τιμών , εάν, αναδειχθεί ανάδοχος και των δύο. Στην περίπτωση αυτή η 

προσφορά του εκτιμάται ως το άθροισμα των επί μέρους τιμών επί της οποίας υπολογίζεται η ποσοστιαία 

έκπτωση την οποία έχει προσφέρει. 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την ανάθεση συγκεκριμένης εκδήλωσης, αρκεί να 

ενημερώσει με email εντός 24 ωρών τον ανάδοχο, οπότε αφαιρείται από την τιμολόγηση το ποσό της 

συγκεκριμένης εκδήλωσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει: ασφαλιστική ενημερότητα της 

επιχείρησης, φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης, ασφαλιστική ενημερότητα του νόμιμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης από τον φορέα που είναι ασφαλισμένος προσωπικά και αντίγραφο ποινικού 

μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου. 

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (είτε αυτοπροσώπως 

είτε με πληρεξούσιο εκπρόσωπο για να γίνουν δεκτές), Αρκαδίου 48-50, ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι του 

Παττακού», το αργότερο έως την Τετάρτη 25/1/2017. 

 

 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Κωνσταντίνος Ηλιάκης 

ΑΔΑ: 6ΗΛΘΟΚΒΚ-ΧΛΤ
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