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Αχαρνές, 15/12/2014

                      Αριθμ. πρωτ.:7679

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 15η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00  π.μ.,  στην  έδρα  του  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ,  οι  κάτωθι 

υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Δημήτριος Γιαννκόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου, που θα αποκαλείται 

εφεξής ο «Εργοδότης»

 και

2. η   κα.  Ελευθερία  Φύγκα  του  Αναστασίου  (PRB),Υπηρεσίες  Δημοσίων  Σχέσεων  & 

Επικοινωνίας με ΑΦΜ 073172773 και   ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ , με έδρα στην οδό Κερκύρας 

138 – 140, 11363 ΑΘΗΝΑ, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «Ανάδοχος», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006.

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.

3. Τις  Διατάξεις  της  παρ.  4,  του  άρθρου  209,  του  Ν.  3463/2006,  όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.

5. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.

6. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.

7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

8. Την με αριθμ. 14/2014 μελέτη της Δ/νσης  Υπηρεσιών.

9. Την με αριθμ.  127/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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10. Την με αριθμ. πρωτ.   6718/2014 απόφαση Προέδρου, που αφορά στη διενέργεια 

με απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  διάδοσης των κοινωνικών πολιτικών 

μέσω  της  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  δημοτών,  κατοίκων, 

επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: 

α) βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, β) προαγωγή του αθλητισμού, 

γ) παιδικούς σταθμού,  καθώς και την παράδοση τριών μελετών– στρατηγικά 

reports,

11. Την με αριθμ. πρωτ.  6663/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

12. Την οικονομική προσφορά της κας Ελευθερίας Φύγκα.

13. Το  με  αριθμ.  πρωτ.    7666/2014  πρακτικό  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Προσφορών.

14. Την με αριθμ. πρωτ.7675 /2014 απόφαση Προέδρου, που αφορά στην απευθείας 

ανάθεση  των  υπηρεσιών   διάδοσης  των  κοινωνικών  πολιτικών  μέσω  της 

ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  δημοτών,  κατοίκων,  επαγγελματιών 

και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: α) βοήθεια και 

φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας,  β) προαγωγή του αθλητισμού,  γ) παιδικούς 

σταθμού, καθώς και την παράδοση τριών μελετών– στρατηγικά reports, στην 

κα Ελευθερία Φύγκα.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων τις υπηρεσίες διάδοσης των κοινωνικών πολιτικών μέσω 

της  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  δημοτών,  κατοίκων,  επαγγελματιών  και 

σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: α) βοήθεια και φροντίδα ατόμων 

τρίτης ηλικίας, β) προαγωγή του αθλητισμού, γ) παιδικούς σταθμού, καθώς και την παράδοση 

τριών μελετών– στρατηγικά reports,  ποσού 19.600€ (χωρίς ΦΠΑ). στην κα Ελευθερία Φύγκα.

 Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης, με τους κατωτέρω όρους:

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των  19.600€ (χωρίς ΦΠΑ).,  το οποίο θα εξοφληθεί 

μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  του 

«Εργοδότη»  που θα συντάξει  και το σχετικό  πρωτόκολλο και  την έκδοση του αντίστοιχου 

Παραστατικού από τον «Πάροχο». 

Άρθρο 1.

Οι υπηρεσίες , σχετικά με την  εκτέλεση εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80.

Η  Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών  (ΔΗ.Φ.Α.)  θέτει  στο  επίκεντρο  του  σχεδιασμού  και  των 

υπηρεσιών της τον Άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες όπως 

τείνουν  να  παγιωθούν  λόγω  της  οικονομικής  ύφεσης,  καθιστούν  αναγκαία  την  ανάπτυξη 
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κοινωνικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά, 

οι νέοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και για το λόγο ότι δεν διαθέτει η ίδια εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις 

δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία 

η  ανάθεση  εργασιών  για  τη  διάδοση  των  κοινωνικών  πολιτικών  μέσω  της  ενημέρωσης  και 

ευαισθητοποίησης των δημοτών,  κατοίκων,  επαγγελματιών και  σχολικών κοινοτήτων όλων των 

ζητημάτων  που  αφορούν:  α)  βοήθεια  και  φροντίδα  ατόμων  τρίτης  ηλικίας,  β)  προαγωγή  του 

αθλητισμού, γ) παιδικοί σταθμοί. 

Θα παραδοθούν τρεις μελέτες – στρατηγικά reports που θα περιλαμβάνουν:

• Κατάρτιση πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής

• Προσδιορισμός και ανάλυση στοχοθετούμενων κοινών

• Προσδιορισμός στόχων επικοινωνίας

• Δημιουργία κεντρικών μηνυμάτων

• Κατάλογο με προτεινόμενες ενέργειες

Άρθρο 2

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει 

ή  να  εκχωρεί  σε  τρίτους  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  την 

παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.

Άρθρο 3.

Η σύμβαση θα ισχύσει μέχρι τις 30/06/2015.

Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Άρθρο 4.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αριθμ. 14/2014 μελέτη.

2. Η προσφορά του «Αναδόχου».

Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        Για τον «Εργοδότη»    Για τον «Ανάδοχο»
   Ο Πρόεδρος

 Δημήτριος Γιαννακόπουλος                                     Ελευθερία Φύγκα
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