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ΑΠΟΦΑΣΗ
Εκτέλεσης παροχής με απευθείας ανάθεση

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

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 Oικονομικών  Υπηρεσιών.

9. Την με αριθμ.  και με αριθμ. πρωτ. 6718 /2014 απόφαση Προέδρου, που αφορά στη διενέργεια με 

απευθείας ανάθεση υπηρεσιών.

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

11. Την οικονομική προσφορά της κας  Ελευθερίας Φύγκα του Αναστασίου, (PRB) Υπηρεσίες Δημοσίων 

Σχέσεων & Επικοινωνίας..

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ.  7666 /2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΔΑ: Β8Ξ6ΟΞΤΩ-ΔΣΤ



Β. Κατακυρώνει την απ ευθείας ανάθεση στην κα Ελευθερία  Φύγκα του Αναστασίου, (PRB) Υπηρεσίες 
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας.υπηρεσιών 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) παιδικούς σταθμού, καθώς και την παράδοση τριών μελετών– στρατηγικά reports- που θα περιλαμβάνουν:
• Κατάρτιση πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής

• Προσδιορισμός και ανάλυση στοχοθετούμενων κοινών

• Προσδιορισμός στόχων επικοινωνίας

• Δημιουργία κεντρικών μηνυμάτων

• Κατάλογο με προτεινόμενες ενέργειες

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στις 19.600€ (χωρίς ΦΠΑ). Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports. Η 
διάρκεια του έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.

Η πληρωμή του παρόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την παροχή των 
υπηρεσιών και την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού αποδεικτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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