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ΤΗΝ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων έχοντας υπόψη:
1) Την υπ αριθμ:15/2022 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.
2) Το υπ’ αριθμ.: 16276/22-11-2022 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ22REQ011647963).
3) Την υπ’ αριθμ.: 16277/22-11-2022 έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος για
την πραγματοποίηση της δαπάνης του Δήμου.
4) Τις
υπ΄αρ:
Α-1056/16313/23-11-2022(Ψ5ΔΩΩ92-ΦΤΛ)
Απόφασης
Ανάληψης Υποχρέωσης .
5) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου
Διρφύων– Μεσσαπίων στους ΚΑ: 10-6117.001 με τίτλο: « Αμοιβή για
απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ έτους 2022 , του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων , συνολικού ποσού 5.937,12
6) Την υπ΄αριθμ: 16363/24-11-2022 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της
τεχνικής μελέτης του Δήμου (ΑΔΑ: 60ΣΞΩ92-3ΡΖ).
7) Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.
πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την
απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων έτους 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της
επισυναπτόμενης
μελέτης
των
υπηρεσιών
του
Δήμου,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 5.937,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων
και
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.ddm.gov.gr μαζί με την τεχνική μελέτη.
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης ημέρα Πέμπτη
24/11/2022 έως και την Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 08:00 π.μ. (λήξη
επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων στη διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση
απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα
πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:
1. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
2. Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.»
3. τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την μελέτη των υπηρεσιών
του Δήμου και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών του προϋπολογισμού
της μελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, ύστερα
από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 120 του
Ν.4412/2016.
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις
εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις
εταιρειών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, για την ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο).
 Πρόσφατη εκτύπωση μέσω aade .gr ενεργούς δραστηριότητας
επιτηδεύματος.
 Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
 Εφόσον
πρόκειται
για
νομικό
πρόσωπο,
αποδεικτικά
έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΜΗ και
καταστατικό).
 Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και
αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1). Την Υπ αριθμ: 15/2022 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.
2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

