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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή» 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με έδρα την Αθήνα επί της οδού Πινδάρου 2. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η εν λόγω ανάθεση  αφορά την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων 

δημοσιότητας του Κ.Ε.Θ.Ι. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και την επιμέλεια και 

διαχείριση του newsletter του Κ.Ε.Θ.Ι.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Εκθέσεις Πεπραγμένων 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 Το προβλεπόμενο κόστος για την ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να 

ξεπεράσει το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400,00€) 

συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και φόρων. 

 Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 402/27-06-2018/θέμα 4ο - ΑΔΑ: 6ΥΝ8ΟΡ9Ζ-
ΡΑΤ «Απόφαση περί ανάθεσης καθηκόντων βάσει της υπ’αριθμ.πρωτ. 18845/10-05-2018 
ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 1769/Β/2018)» με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την ολοκλήρωση και παράδοση/παραλαβή στο Κ.Ε.Θ.Ι. 
των παραδοτέων όπως αυτά ορίζονται ως ανωτέρω.  Κατά την πληρωμή ο/η ανάδοχος θα 
εκδώσει το κατά νόμο παραστατικό. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Από 15/02/2020 έως 30/04/2020. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω 

υπηρεσίες, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ακόλουθη 
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διεύθυνση: Πινδάρου 2, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ, Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. 

επικοινωνίας: 210-3898022) έως την 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 12.00. 

 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει την 

ένδειξη: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την υπ’αριθμ. πρωτ. 89/05-02-2020  Πρόσκληση 

υποβολής οικονομικής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή» και υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει:  

 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, 
στην οποία ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει όλες 
τις αναγραφόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται.  

 Οικονομική Προσφορά. 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι.(www.kethi.gr). 
 
 

 

 
Για το « Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας»( Κ.Ε.Θ.Ι.)  

 
Παντελής Μαρκογιαννάκης 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης 
 

http://www.kethi.gr/

