
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«Δημοσιεύσεις- Καταχωρήσεις σε αθηναϊκό τύπο» 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», 

πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας: «Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις σε Αθηναϊκό Τύπο» 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο 

ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής.  
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 10/2022 

μελέτη του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π. 

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων 

κρατήσεων και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0001 με τίτλο «Δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις σε Αθηναϊκό 

Τύπο» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τμήμα ή για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας στο email: paodil@otenet.gr (πρωτόκολλο του 

Ν.Π.) , μέχρι τη Δευτέρα 18/4/2022. 

Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του 

όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις 

καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι 

αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016. 

β) Έγγραφη βεβαίωση του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου από το επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ή επαγγελματική ένωση ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο 

αποδεικτικό έγγραφο που την πιστοποιεί. 

 Σχετικά με την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης όπως αυτή ζητείται στο αρ.4 της Γενικής 

Συγγραφής της μελέτης μπορείτε να την εκδώσετε ηλεκτρονικά. 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses). 

Ο Πρόεδρος 

 

Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος  

Ελληνική

 

ΠΡΟΣ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ –  

ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Δ/νση : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Τμ. Οικονομικό  

Αρμόδιος : Πολυξένη Παπαδοπούλου    

Τηλ. :210-9940699 

E- mail :paodil@otenet.gr 
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