
 
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κοµοτηνή, 23/06/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 21049 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
 
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής 

Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κοµοτηνής του ∆ήµου Κοµοτηνής» 

µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Ο ∆ήµος προσκαλεί για υποβολή προσφορών επιλογής αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη τιµή της δαπάνης παροχής εργασίας µε τίτλο:   

 

«Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Κοµοτηνής» 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των 22.656,78 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει µε το ποσό των 17.000 € τον ΚΑΕ 
00.6495.02 οικονοµικού έτους 2015, και µε το ποσό των 5.656,78 τον αντίστοιχο ΚΑΕ 
οικονοµικού έτους 2016.  
Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 28/80 και τους όρους 
που αναφέρονται στη συνηµµένη υπ’ αριθµ. 51/2015 µελέτη της εργασίας.  
 
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης )  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε 
αντικείµενο της εργασίας.  
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο το αργότερο µέχρι 
την ηµέρα ∆ευτέρα, 29/06/2015 και ώρα 10:00 π.µ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), 
προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της µελέτης της εργασίας.  
β) Οικονοµική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).  
γ) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης.  
Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο 
Κοµοτηνής (Γραφείο Προµηθειών, κ. Ιωάννη Γκουρτσιλίδη) το αργότερο µέχρι την ηµέρα 
∆ευτέρα, 29/06/2015 και ώρα 10:00 π.µ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά 
ή µε εκπρόσωπό τους τα αναφερόµενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες 
πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στον ∆ήµο καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (στο τηλέφωνο: 25313 52448).  
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ  

                                                                                  
  


