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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 
 

 

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παρακολούθηση της 
ιστοσελίδας του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. σε θέματα ενημέρωσης του κοινού για τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις που ξεκινούν από : 

Κυριακή 12-02-2017 (Εκδηλώσεις παραδοσιακής Αποκριάς στο Στρογγυλό 
της Παραλίας) 

Τσικνοπέμπτη 16-02-2017 (Παραδοσιακά τσικνίσματα μα χορό και 
τραγούδι γύρω από φωτιές ) 

Κυριακή 19-02-2017 («Τα Γαϊτανάκια του Ευρίπου» κατά μήκος της 
παραλίας με ακτοντάδες χορευτές που δίνουν το δικό τους χρώμα 

Σάββατο 25-02-2017 (Παρέλαση Καρναβαλιστών  
Συναυλία στο Στρογγυλό της Παραλίας 
«Λευκή Νύχτα» και party στους εμπορικούς δρόμους της πόλης 
Κυριακή 26-02-2017 (Παιδικό πάρτυ με δρώμενα στην Πλατεία Αγ. 

Νικολάου  
Συναυλία με διάφορα σχήματα στο στρογγυλό της παραλίας 
«Τιτανομαχία στον Ευβοϊκό» Μοναδικό Υπερθέαμα στο Στενό του Ευρίπου  
Συναυλία με τους REC 
Καθαρά Δευτέρα 27-02-2017 (Παραδοσιακά κούλουμα και γλέντι με 

σαρακοστιανά εδέσματα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες)  
 
Ο Συνεργάτης υποχρεούται να παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις άνευ 

συγκεκριμένου ωραρίου ώστε να καλύπτει με φωτογραφίες και δελτία τύπου τη 
ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ καθώς και τα λοιπά ΜΜΕ.  

Απαιτείται γνώση ασφαλούς  χειρισμού  της ιστοσελίδας του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.   
 

  Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ. 18/2017  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(AΔΑ: ΩΔ7ΖΟΚΡΚ-

ΓΨΓ) 
β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
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των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-92 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω  
μέχρι τις 10/02/2017 στις 15:00 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
 Ο Διευθυντής 

 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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