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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για δαπάνες για υπηρεσίες προβολής και
διαφήμισης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2020, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο
πίνακα που ακολουθεί.
Έχοντας υπόψη:










Tις διατάξεις του Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν
σήμερα,
To άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016
To άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107
του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση νοείται η
διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας
οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της
επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους
οικονομικούς φορείς. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν
την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής
τους. Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει
να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.
την
με
αριθμό
35/22-01-2020
απόφασης
ανάληψης
υποχρέωσης
(ΑΔΑ:67Ν6ΟΚ1Μ-ΠΑΥ, ΑΔΑΜ:20REQ006368563)
η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 64.02.00.0223 του προϋπολογισμού της
ΚΕΔΗΠ οικονομικού έτους 2020,
την από 13/2020 Τεχνική Μελέτη αλλά και την ανάγκη για την εκτέλεση της
ανωτέρω υπηρεσίας προβολής και διαφήμισης των πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2020,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ

-Αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ,

2

ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥ

-Αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ

3

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

-Αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ

4

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΌΝΕΙΡΟ

-Αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ

5

ΠΑΓΓΑΙΟΡΕΙΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ

-Αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατόπιν έρευνας αγοράς και
διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.
Παρακαλώ κάτω από την προσφορά σας να αναγράφεται το κείμενο:
«Έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη μέσα,
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία των
δεδομένων που υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία,
καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών
μου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ.Παγγαίου και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου
για την επεξεργασία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

