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                               ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  17.03.2023
                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3736

                                    ΠΡΟΣ:
                        ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην   ανάθεση της
υπηρεσίας  «απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  του Δήμου
Δίου – Ολύμπου για το έτος 2023»,  προϋπολογισμού   4.992,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
,  με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης (  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016)  και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.   

 Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους  οικονομικούς φορείς, που ασχολούνται συστηματικά
με την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, επιθυμούν να καταθέσουν  τις προσφορές τους, στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  (τηλ. 2352350-136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ.
Νικολάου  15,  Λιτόχωρο  ΤΚ  60200).  Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  σε  σφραγισμένο  φάκελλο,
αναγράφοντας   εξωτερικά  του  φακέλου  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προσφέροντος,  τη  φράση
“προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία
προθεσμίας υποβολής προσφορών, η οποία είναι η  27.03.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνουν σύμφωνα  με την από 09.02.2023 τεχνική περιγραφή  της εν
λόγω ανάθεσης

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων,  σύμφωνα με το  Ν.4412/2016,  παρακαλούμε,  μαζί  με  την  προσφορά σας,  να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ).  Η
υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  1)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε,  ΙΚΕ και  Ε.Ε ),  τους διαχειριστές,  2)  στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα
πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  ανατεθεί  το  σύνολο  της
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, 4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο.

β.  Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,  (  με αιτιολογία χορήγησης  «για κάθε
νόμιμη χρήση» )

γ.  Ασφαλιστική  ενημερότητα  του  οικονομικού  φορέα   (με  αιτιολογία  χορήγησης   «για
συμμετοχή σε διαγωνισμό» )

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε,
Ε.Ε,  ΙΚΕ  οφείλουν  να  καταθέσουν   πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του  ΓΕΜΗ   (
Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (
Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (   Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την
υποβολή του ) και 





ε. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει ότι: 1) δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) δεν
έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας

  

Περισσότερες  πληροφορίες  και  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  του
εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ.
2352350-155,  2352350-148,  FAX: 2352350-167,  Ε-mail:  promi  @  dion  -  olympos  .  gr,  promi  2@  dion  -
olympos  .  gr  Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θέμα: «απομαγνητοφώνηση πρακτικών»
Κωδικός: 00.6117.0001
Πίστωση: 5.000,00 €

  Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά    την  απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών  των
συνεδριάσεων του Δ.Σ.  του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023
μέχρι 31-12-2023

Η εν λόγω εργασία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 Απομαγνητοφώνηση – δακτυλογράφηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Φιλολογική επιμέλεια και επεξεργασία. 
 Συντακτική επιμέλεια. 
 Ηλεκτρονική επεξεργασία. 
 Σελιδοποίηση. 
 Ευρετήριο θεμάτων. 
 Ευρετήριο ομιλούντων. 

 Αναλυτική περιγραφή και δομή παραγόμενου εγγράφου: 1) Έγχρωμο εξώφυλλο με το λογότυπο
του Δήμου (αν δεν υπάρχει, δημιουργείται), 2) Ονομαστικός κατάλογος Δημοτικών Συμβούλων, 3)
Παρουσιολόγιο  Δημοτικών  Συμβούλων,  4)  Ευρετήριο  θεμάτων  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  5)
Ευρετήριο θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 6) Κυρίως σώμα με τίτλο ανά θέμα διάταξης, 7) Αναγραφή
τίτλου  και  αριθμού  θέματος  πριν  την  συζήτηση  του,  8)  Αναγραφή  της  απόφασης  στην  λήξη
συζήτησης  του  κάθε  θέματος  (Ομόφωνα  /  Κατά  Πλειοψηφία),  9)  Ευρετήριο  ομιλούντων,  10)
Ονομαστική  κατάσταση  Δημοτικών  και  Τοπικών  Συμβούλων  προς  υπογραφή.  11)  Έγχρωμο
οπισθόφυλλο 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Γραμματοσειρά Times New Roman 12,5 ( Άριστη ευκρίνεια και ανάγνωση). 
Πλήρης στοίχιση κειμένου. 
Απόσταση χαρακτήρων κανονική. 
Κεφαλίδα με αναγραφή της ημερομηνίας και αριθμού Συνεδρίασης. 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
 αποστολή ψηφιακών αντιγράφων για κάθε δημοτικό  σύμβουλο ( για κάθε συνεδρίαση )

και 8 εκτυπωμένων αντιγράφων ( για κάθε συνεδρίαση ), βιβλιοδετημένων με πολυτελές
θερμοκολλημένο πλαστικό. 

 Laser εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. 
 Χαρτί λευκό 80γρ άριστης ποιότητας. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
  Παράδοση  απομαγνητοφωνημένων  πρακτικών  δεκαπέντε  (15)  εργάσιμες  ημέρες  από  την





παραλαβή του ηχητικών και συνοδευτικών αρχείων. 

                                                         

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΦΠΑ

1
  απομαγνητοφώνηση των

πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δ.Σ.  Έτους 2023

4.026,00 € 966,24 € 4.992,24 €

Το  ανωτέρω  ποσό  ισχύει  για  ανεξάρτητο  αριθμό  συνεδριάσεων  (  τακτικών  και  έκτακτων  ),
ανεξάρτητης διάρκειας,  για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αριθμός

συνεδριάσεων
κόστος ανά
συνεδρίαση

Συνολικό κόστος

1
  απομαγνητοφώνηση των

πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

22 183 4.026,00 €

Συνολικό κόστος 4.026,00 €

Φ.Π.Α 24% 966,24 €

Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α 4.992,24 €

Το  κόστος  υπολογίστηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  αριθμό  των  συνεδριάσεων  που
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, και λαμβάνοντας
υπόψη προσφερόμενες  τιμές  από οικονομικούς  φορείς  σε  αναθέσεις  προηγούμενων ετών του
Δήμου. 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
( ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ )

2019 23

2020 21

2021 22

2022 23

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

                                                                   
                                                              Λιτόχωρο 09.02.2023

                     H Συντάξασα
 

           

                   Φούντου Φωτεινή 

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
ΔιοικητικώνΥπηρεσιών

 Δεληγιάννη Ολυμπία

 





                                       ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  του Δήμου Δίου –
Ολύμπου για το έτος 2023»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΦΠΑ

1
  απομαγνητοφώνηση των

πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δ.Σ.  Έτους 2023

 
  
 
 
                                 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνουν σύμφωνα  με την από 09.02.2023 τεχνική περιγραφή  της εν
λόγω ανάθεσης 

                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                           ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

                                         ..........................................................................




