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Χαλκίδα  9 Μαϊου 2019 

Αρ. πρωτ. 1951 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

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

 
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται ,δυνάμει των διατάξεων του Ν.4412/2016, να αναθέσει : 
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ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15-5- 
2019 ΕΩΣ 30-9-2019 

 
 

ΥΠΗΡ 
 
 

1 
 
 

4596,78 

  1) Σχεδιασμός  και  εισήγηση 

της επικοινωνιακής πολιτικής για την 

προώθηση της αποστολής και των 

στόχων του Νομικού Προσώπου και 

την εφαρμογή των προγραμμάτων και 

των ενεργειών που είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της επικοινωνιακής 

αυτής πολιτικής. 

2) Υποστήριξη της οργάνωσης 

και της υλοποίησης κάθε είδους 

εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου 

(π.χ. διαλέξεις, εκδηλώσεις αθλητισμού 

, πολιτισμού , περιβάλλοντος κ.λπ.) και 

οργάνωση και υλοποίηση 

προγραμμάτων προβολής του έργου 

και των υπηρεσιών που παρέχει το 

Νομικό Πρόσωπο. 
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  3 )Σχεδίαση, εισήγηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων 

ενημέρωσης των πολιτών για τις 

επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του 

Νομικού Προσώπου με  γενικό  στόχο 

τη σχετική δραστηριοποίηση των 

πολιτών. 

4 )Συστηματική παρακολούθηση 

δημοσιευμάτων (έντυπα και 

ηλεκτρονικά) σχετικών με τις 

δραστηριότητες του Νομικού 

Προσώπου και την  ενημέρωση 

σχετικά των οργάνων διοίκησής του. 

Τήρηση αρχείου των δημοσιεύσεων 

καθώς και των σχετικών απαντήσεων 

του Νομικού Προσώπου. 

5) Διαχείριση των σχέσεων του 

Νομικού Προσώπου με τον 

ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

επιμέλεια των δημοσιευμάτων και των 

δελτίων τύπου. 

6)Καθημερινή κειμενογραφία , 

ενημέρωση και διαχείριση της 

ιστοσελίδας και των κοινωνικών 

δικτύων ( facebook, twitter) του 

ΔΟΑΠΠΕΧ . Επίσης δημιουργία 

περιοδικών ηλεκτρονικών 

ενημερωτικών  δελτίων  (  newsletters) 

.7)Επιμέλεια των ενημερωτικών 

εκδόσεων ή εκπομπών του Νομικού 

Προσώπου στα ΜΜΕ. 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
                       5700,00 



Η ανώτερη αποδεκτή τιμή ανέρχεται στα 5700 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% 
 

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ. 1/2019 (ΑΔΑ: 63ΒΡΟΚΡΚ-ΓΟΘ)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

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

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 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-28 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε την οικονομική σας προσφορά το αργότερο μέχρι 
την Τρίτη 14 Μαϊου 2019. 

 
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΄ 


