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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 τις κατωτέρω εργασίες :  
 

1) Την ενημερωτική προβολή εκδηλώσεων που πρόκειται να οργανωθούν 

από τον Οργανισμό  και οι οποίες είναι συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει, 

δηλαδή την πολιτισμική  και αθλητική ανάπτυξη  της πόλης , την 

περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση και δράσεις   και την ψυχαγωγία των μελών 

του, και αποσκοπεί στην ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές, γεγονός που 

αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχή διοργάνωσή τους 

2)Τον σχεδιασμό  και την 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. 

3) Την  υποστήριξη  της οργάνωσης και της υλοποίησης κάθε  είδους 

εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου (π.χ. διαλέξεις, εκδηλώσεις αθλητισμού , 

πολιτισμού , περιβάλλοντος κ.λπ.) με  την οργάνωση  και υλοποίηση  

προγραμμάτων προβολής τους.   

4) Την  σχεδίαση, την  εισήγηση  και την εφαρμογή  προγραμμάτων 

ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Νομικού 

Προσώπου με γενικό στόχο τη σχετική δραστηριοποίηση των πολιτών. 

5) Την   συστηματική παρακολούθηση  δημοσιευμάτων  (έντυπα και 

ηλεκτρονικά) σχετικών με τις δραστηριότητες του Νομικού Προσώπου και την 
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ενημέρωση  σχετικά των  οργάνων διοίκησής του. Την Τήρηση  αρχείου των 

δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Νομικού Προσώπου. 

6) Την Διαχείριση των σχέσεων  του Νομικού Προσώπου με τον ηλεκτρονικό 

και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επιμέλεια  των 

δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου. 

7) Την  καθημερινή κειμενογραφία , ενημέρωση και διαχείριση της 

ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων ( facebook, twitter) του ΔΟΑΠΠΕΧ . Επίσης 

την  δημιουργία περιοδικών ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων ( newsletters) . 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω συνεργάζεται  με την Διεύθυνση και τα 

τμήματα του ΔΟΑΠΠΕΧ. 

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 

α)  η υπ’ αριθ. 1/2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(AΔΑ: Ψ4ΖΛΟΚΡΚ-

1Κ7) 

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-26/3-1-2020 

 

γ) Η δαπάνη είναι λειτουργική σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 

παρ.2 του ν. 3801/2009 και 33 παρ.2 του ν.4129/13 καθώς: 1) σχετίζεται  με την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του ΔΟΑΠΠΕΧ., οι οποίες προάγουν τα 

κοινωνικά, πολιτιστικά , πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών 2) 

συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών 

υποθέσεων και δραστηριοτήτων του ΔΟΑΠΠΕΧ 3) ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή 

προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την 

τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής 

της. 

 

δ)Είναι δυνατή , στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές 

αναγκαιότητας και αποδοτικότητας , η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα , είτε εργασιών ειδικής φύσεως , για την εκτέλεση των οποίων  απαιτείται 

προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία , που δεν διαθέτει, σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση , το ήδη υπηρετούν προσωπικό , είτε εργασιών που 

εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα  του υπηρετούντος προσωπικού τους, το οποίο όμως 

, εν όψει των εκάστοτε υφιστάμενων συνθηκών δεν επαρκεί ή αδυνατεί να 

εκτελέσει. ( Απόφ. υπ’ αριθμ. 197/2014 VII Τμήμα του Ελ. Συν) 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω το 

αργότερο  εως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. 

 



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. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων ( Φορολογική 

ενημερότητα είσπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση 
οφειλών σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση TAXIS NET) 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ.   Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο 

 

 

 

 Ο Διευθυντής 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕΑ’ 
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