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ΠΡΟΚΛΗΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορζα 

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

Ο Οργανιςμόσ μασ ενδιαφζρεται να ανακζςει τισ κατωτζρω εργαςίεσ :  
 
Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1) Σθν ενθμερωτικι προβολι εκδθλϊςεων που πρόκειται να οργανωκοφν 

από τον Οργανιςμό  και οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκει, 

δθλαδι τθν πολιτιςμικι  και ακλθτικι ανάπτυξθ  τθσ πόλθσ , τθν 

περιβαλλοντολογικι ευαιςκθτοποίθςθ και δράςεισ   και τθν ψυχαγωγία των μελϊν 

του, και αποςκοπεί ςτθν ευρφτερθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε αυτζσ, γεγονόσ που 

αποτελεί προαπαιτοφμενο για τθν επιτυχι διοργάνωςι τουσ 

2)Σον ςχεδιαςμό  και τθν ειςιγθςθ  τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ για τθν 

προϊκθςθ τθσ αποςτολισ και των ςτόχων του Νομικοφ Προςϊπου  και τθν  

εφαρμογι των προγραμμάτων και των ενεργειϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν 

υλοποίθςθ τθσ επικοινωνιακισ αυτισ πολιτικισ. 

3) Σθν  υποςτιριξθ  τθσ οργάνωςθσ και τθσ υλοποίθςθσ κάκε  είδουσ 

εκδθλϊςεων του Νομικοφ Προςϊπου (π.χ. διαλζξεισ, εκδθλϊςεισ ακλθτιςμοφ , 

πολιτιςμοφ , περιβάλλοντοσ κ.λπ.) με  τθν οργάνωςθ  και υλοποίθςθ  

προγραμμάτων προβολισ τουσ.   

4) Σθν  ςχεδίαςθ, τθν  ειςιγθςθ  και τθν εφαρμογι  προγραμμάτων 

ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τισ επιδιϊξεισ, ςτόχουσ και υπθρεςίεσ του Νομικοφ 

Προςϊπου με γενικό ςτόχο τθ ςχετικι δραςτθριοποίθςθ των πολιτϊν. 

5) Σθν   ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ  δθμοςιευμάτων  (ζντυπα και 

θλεκτρονικά) ςχετικϊν με τισ δραςτθριότθτεσ του Νομικοφ Προςϊπου και τθν 
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ενθμζρωςθ  ςχετικά των  οργάνων διοίκθςισ του. Σθν Σιρθςθ  αρχείου των 

δθμοςιεφςεων κακϊσ και των ςχετικϊν απαντιςεων του Νομικοφ Προςϊπου. 

6) Σθν Διαχείριςθ των ςχζςεων  του Νομικοφ Προςϊπου με τον θλεκτρονικό 

και ζντυπο τφπο και τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και τθν επιμζλεια  των 

δθμοςιευμάτων και των δελτίων τφπου. 

7) Σθν  κακθμερινι κειμενογραφία , ενθμζρωςθ και διαχείριςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ και των κοινωνικϊν δικτφων ( facebook, twitter) του ΔΟΑΠΠΕΧ . Επίςθσ 

τθν  δθμιουργία περιοδικϊν θλεκτρονικϊν ενθμερωτικϊν δελτίων ( newsletters) . 

8) Σθν ευκφνθ ανάρτθςθσ  ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ μασ , των 

προςκλιςεων προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ , προκθρφξεων , διαγωνιςμϊν και εν 

γζνει όλων των διοικθτικϊν πράξεων/ενεργειϊν που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω ςυνεργάηεται  με τθν Διεφκυνςθ και τα 

τμιματα του ΔΟΑΠΠΕΧ. 

 

Β. ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατζχουν τα κατωτζρω τυπικά προςόντα: 

1. Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

(αναγνωριςμζνο από τον ΔΟΑΣΑΠ), ςτον τομζα των Δθμοςίων ςχζςεων και 

επικοινωνίασ 

2. Δίπλωμα ECDL CORE – Microsoft Windows, Word, Excel,Acces,PowerPoint, 

Internet. 

 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΔΑΠΑΝΗ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ανζρχεται ςε  12 μινεσ, με  ανϊτατθ αποδεκτι 

τιμι προςφοράσ   τα €15.000,00 και ςτο ποςό αυτό περιλαμβάνονται Φ.Π.Α. , 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και κρατιςεισ εργοδότθ και εργαηόμενου.  

 

 

Δ. Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

 

α)  θ υπ’ αρικ. 2/2018  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ(AΔΑ: Ω7ΘΨΟΚΡΚ-

ΟΦ) 

β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι 

πρόταςθσ) ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι 

των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο 

οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-63/2-1-2018 

 

γ) Η δαπάνθ είναι λειτουργικι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 37 

παρ.2 του ν. 3801/2009 και 33 παρ.2 του ν.4129/13 κακϊσ: 1) ςχετίηεται  με τθν 



ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων εκ μζρουσ του ΔΟΑΠΠΕΧ., οι οποίεσ προάγουν τα 

κοινωνικά, πολιτιςτικά , πνευματικά και οικονομικά ςυμφζροντα των δθμοτϊν 2) 

ςυμβάλλει ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τοφτων για τθν προαγωγι των τοπικϊν 

υποκζςεων και δραςτθριοτιτων του ΔΟΑΠΠΕΧ 3) ανταποκρίνεται ςτο ανάλογο ι 

προςικον μζτρο, χωρίσ να υπερβαίνει τα εφλογα όρια που διαγράφονται με τθν 

τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ, εν όψει των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ 

τθσ. 

 

δ)Είναι δυνατι , ςτον βακμό που αυτό επιβάλλεται από τισ αρχζσ 

αναγκαιότθτασ και αποδοτικότθτασ , θ ανάκεςθ ςε τρίτουσ ιδιϊτεσ φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα , είτε εργαςιϊν ειδικισ φφςεωσ , για τθν εκτζλεςθ των οποίων  απαιτείται 

προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία , που δεν διακζτει, ςε κάκε 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ , το ιδθ υπθρετοφν προςωπικό , είτε εργαςιϊν που 

εμπίπτουν μεν ςτα κακικοντα  του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ τουσ, το οποίο όμωσ 

, εν όψει των εκάςτοτε υφιςτάμενων ςυνκθκϊν δεν επαρκεί ι αδυνατεί να 

εκτελζςει. ( Απόφ. υπ’ αρικμ. 197/2014 VII Σμιμα του Ελ. υν) 

 

 

Ε. Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου. 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τουσ διαχειριςτζσ,  

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον 

Διευθφνοντα φμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετική προςφορά για τα ανωτζρω  

μζχρι τισ 2/05/2018  ζωσ ώρα 15:00 . 

 

 Ο Διευθυντής 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕΑ’ 
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