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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
Ο  Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνκαγλεηνθψλεζεο 
θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, έηνπο 2018 πνπ 
απνηειείηαη απφ 47 πξαθηηθά θαη έηνπο 2019 πνπ απνηειείηαη απφ 46 πξαθηηθά θαη ηελ παξάδνζε 
απηψλ ζε 55 CD. Δπίζεο ηελ παξάδνζε ελφο αληηγξάθνπ ησλ Πξαθηηθψλ βηβιηνδεηεκέλνπ κε δέξκα 
αλά 500 ζειίδεο πεξίπνπ. 
 
Περιγραθή  σπηρεζιών/εργαζιών – Ενδεικηικός προϋπολογιζμός: 

 

ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

Πάγηα έμνδα 
δηαρείξηζεο  πλεδξίαζε 93 10 930 

Απνκαγλεηνθψλεζε- 
ειεθηξνληθή  
επεμεξγαζία Ώξα 210 20 4200 

Γαθηπινγξάθεζε 
(Παξφληεο-απφληεο, 
Η.Γ.,ηειεπηαία 
ζειίδα πξαθηηθνχ, 
επξεηήξην)  ειίδα 380 1,00 380 

Δπεμεξγαζία ζειίδαο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο 
γηα εηζαγσγή  
πεξηερνκέλσλ θαη 
αξηζκψλ απνθάζεσλ ειίδα 300 0,50 150 

Βηβιηνδεζία κε δέξκα 
(αλά 500 πεξίπνπ 
ζειίδεο) Σφκνο  28 24 672 

CD κε αζπξφκαπξε 
απηνθφιιεηε εηηθέηα 
θαη 
πιαζηηθή ζήθε  Σεκάρην 55 1.5 82,50 

  ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 6.414,50 € 

  ΦΠΑ 24 % 1.539,48 € 

  ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.953,98 € 

 
 
 



 
 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 7.953,98 επξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% έρεη εθδνζεί α) ε ππ΄αξηζκ. 691/2019 απφθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε (ΑΓΑ: Ω1ΒΔΩΛΞ-ΘΘ0) θαη β) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε 
δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 
θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 373/2020. 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζρεηηθή θιεηζηή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ  
ππεξεζία έσο ηελ 13/03/2020 ημέρα Παραζκεσή, ώρα: 15.00 μ.μ. ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 
Γήκνπ Λαξηζαίσλ (1νο φξνθνο), πξνο Σκήκα Γηεθπεξαίσζεο Πξνκεζεηψλ θαη Απνζήθεο ηνπ 
Γήκνπ Λαξηζαίσλ κε ηελ έλδεημε: «Πξνζθνξά γηα απνκαγλεηνθψλεζε θαη επεμεξγαζίαο 
πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ» Ίσλνο Γξαγνχκε 1, Σ.Κ. 41222, ηει.2413-500327. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.953,98 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη θφξσλ, ελψ ε πιεξσκή 
ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ θαη εληαικάησλ πιεξσκήο. 

 
Σν θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
2. Η ηήξεζε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 
3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη. 
4. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο απνξξίπηεηαη. 
5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε. 
Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνλ Γήκαξρν βάζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή 
ζα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ αλάζεζε, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) 
ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γχλαηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 
κεηξψνπ σο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο (Η ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εθ 
κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπη. 79Α ηνπ Ν.4412/2016). 
β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (γηα ζπκκεηνρή ζε Γηαγσληζκφ). 
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (1.πεξί απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ απφ ην Ι.Κ.Α θαη 2.πξνζσπηθήο 
αζθάιηζεο-ΔΦΚΑ, άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 
 
αο ελεκεξψλνπκε φηη ε απνζθξάγηζε ζα γίλεη ηελ Σξίηε 17/03/2020 θαη ψξα 10.00 ζην Σκήκα 
Γηεθπεξαίσζεο Δληαίσλ Πξνκεζεηψλ θαη Απνζήθεο. 
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