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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια για την 

απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δήμου Σύμης» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού 
Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σύμης.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 3147/12-10-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 
21REQ011407563 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 
με α/α Α- 283 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: akisymi@yahoo.gr  
 
Από 12/10/2022 ημέρα Τετάρτη, έως και της 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, στα γραφεία του Δήμου. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
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την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 
4782/2021) 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος (τηλ: 2246360413). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα ημέρα Τετάρτη, 12/10/2022 
έως και την ημέρα της διαδικασίας 18/10/2022,  στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 10/10/2022 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 10/10/2022 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
4. Υ.Δ αντί ποινικού μητρώου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 10/10/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Προμήθεια: Απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Σύμης.   
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης και συγκεκριμένα εργασίες απομαγνητοφώνησης, εκτύπωσης βιβλιοδέτησης, 
δέσιμο πρακτικών ανά συνεδρίαση, δέσιμο σε τόμους ανά εξάμηνο και αποθήκευση σε USB, για ένα έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη γιατί ο Δήμος Σύμης δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, δηλαδή προσωπικό και 
μηχανήματα, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκτελέσει την υπηρεσία αυτή. 
 
Η εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας αποτελεί πάγια λειτουργική ανάγκη του Δήμου. 
 
Η εργασία θα εκτελεστεί από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματοποίηση της. 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως τηρούνται 
οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. Η διάρκεια του συμφωνητικού θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής και 
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και για ένα (1) έτος. 
 
Το ύψος της δαπάνης της αναφερόμενης προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.752,02€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 00-6117.007 για το έτος 2022.  

 
Για το παρόν έτος 2022 η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.682,86€ η οποία θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 00-6117.007 
του προϋπολογισμού του Δήμου Σύμης για το έτος 2022.. 
 
Το υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την άνω δαπάνη θα προϋπολογισθεί σε ανάλογο κωδικό του 
προϋπολογισμού για το έτος 2023.     

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχν/γος Μηχ/γος Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 10/10/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προμήθεια: Απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Σύμης.   

 
Βάσει των ακολούθων τεχνικών προδιαγραφών πρόκειται να γίνει, η εκτέλεση της υπηρεσίας τήρησης πρακτικών 
(απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης, βιβλιοδεσία) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της 
Οικονομικής Επιτροπής από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος. 
 
Αναλυτικά  
Α. 

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

  

 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6 20 26 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 6 20 26 

 

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

  

 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 38 50 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12 38 50 

 
Β. Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης ανέρχεται σε 2 ώρες περίπου. 
Γ. Οι σελίδες ανά συνεδρίαση ανέρχονται σε 54 περίπου για το Δ.Σ και 54 για την Ο.Ε. 
1. Η υπηρεσία του Δήμου θα αποστέλλει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λίστα με τους παρόντες και ότι 
άλλο απαιτείται να συμπεριληφθεί στο εκάστοτε πρακτικό, με WeTransfer και όχι με κασέτα 
2. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας 
και ικανά στελέχη, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. 
3. Το τεύχος θα είναι με θυροκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο, το οποίο θα είναι έγχρωμο και θα υπάρχει ο 
λογότυπος του Δήμου Σύμης. 
4. Σε κάθε πρακτικό κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφοποίησης/επεξεργασίας και σελιδοποίησης του 
κειμένου, εντάσσονται στο κείμενο οι παρακάτω θεματικές κατηγορίες: 

• Ευρετήριο θεμάτων 

• Περίληψη της Ημερήσιας Διάταξης 

• Καταγραφή έγκρισης ή μη των θεμάτων (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία με ανάλογη αποτύπωση των 

μειοψηφούντων, αν υπάρχουν 

• Αριθμός Απόφασης εκάστου θέματος  

• Παρόντες – Απόντες της συνεδρίασης 

• Πίνακας υπογραφών 

• Πίνακας ευρετηρίου με τα ονόματα των ομιλούντων στο οποίο θα καταγράφεται πότε έλαβε το λόγο ο 

κάθε ομιλητής και τις αντίστοιχες σελίδες που περιέχονται οι ομιλίες και παρεμβάσεις τους.  

• Αριθμός κασέτας μαγνητοφώνησης 





  

5. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία μας αντίγραφα των πρακτικών ανά συνεδρίαση 
ως εξής: 
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου: 2 αντίγραφα για τα 2 τεύχη ανά συνεδρίαση και 1 αντίγραφο για βιβλιοδέτηση 
τους σε τόμο. Επομένως, συνολικά 3 αντίγραφα. 
Επίσης θα παραδίδονται αντίγραφα των αντίστοιχων συνεδριάσεων σε USB. 
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου: 2  USB 
6. Η επεξεργασία του κειμένου να γίνεται σε μορφή Word – Office. Η απομαγνητοφώνηση – ηλεκτρονική 
επεξεργασία και επιμέλεια του κειμένου θα γίνεται σε σελίδα μεγέθους Α4. 
7. Η απομαγνητοφωνημένη σελίδα θα πρέπει να έχει γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 12, με 2 εκ 
περιθώρια και 3 εκ αριστερά, ανά σελίδα 43 σειρών. Η απόσταση ανά παράγραφο να είναι 1,5 δίστιχο. 
8. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρόχειρων πρακτικών κάθε συνεδρίασης να γίνεται εντός δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών και στο πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου θα υπάρχουν ενσωματωμένες οι εισηγήσεις 
των θεμάτων, οι οποίες θα παραδίδονται στον ανάδοχο κάθε φορά από την υπηρεσία. 
9. Από την στιγμή που το αρμόδιο γραφείο θα παραδώσει στον ανάδοχο τις αποφάσεις του Συμβουλίου και των 
Επιτροπών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει έτοιμα τα τεύχη εντός των επόμενων πέντε(5) 
εργάσιμων ημερών. 
10. Η εκτύπωση των πρακτικών να γίνεται με εκτυπωτές Laser, υψηλής ανάλυσης και χαρτί λευκό 80gr ανά 
τετραγωνικό μέτρο, για την υψηλή ποιότητα. 
11. Η αναπαραγωγή των πρακτικών να γίνεται με φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης και η 
βιβλιοδεσία με θερμοκόλληση, με έγχρωμο εξώφυλλο εμπρός – πίσω και μα διαφάνειες εμπρός - πίσω. 
12. Κάθε συνεδρίαση θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό τεύχος, με τον αντίστοιχο αριθμό κάθε Συνεδρίασης και 
ημερομηνία. 
13. Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021 – 2022 από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης για το πλήθος των συγκεκριμένων συνεδριάσεων κάθε οργάνου με τις συγκεκριμένες 
τιμές τιμολογίου, όπως αυτές θα προσδιοριστούν και ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα παραχθεί ως προς την 
ποσότητα και ποιότητα. Αν αποδειχθεί η εργασία ακατάλληλη αυτή απορρίπτεται ή επιβάλλεται περικοπή της 
υποβαθμισμένης ποιότητας. Αν υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτών των εργασιών και κατά συνέπεια 
καθυστέρηση στην παράδοση, τότε η πληρωμή του αναδόχου θα είναι ανάλογη της παραχθείσας εργασίας 
(αριθμός απομαγνητοφωνημένων συνεδριάσεων και εκτυπωμένων σελίδων). 
14. Στην περίπτωση που ο Δήμος Σύμης, ζητήσει την έκδοση πρακτικών μιας επείγουσας συνεδρίασης, η 
ανταπόκριση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεση, να διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα και σε σύντομο 
διάστημα.     
15. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα πρακτικά της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου μας. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 6.752,02€ € συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ (24%). Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει για το τρέχον έτος 2022 τον κωδικό ΚΑ: 00-
6117.007, ποσού 8.000,00€, πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων. 
Το υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την άνω δαπάνη θα προϋπολογισθεί σε ανάλογο κωδικό 
του προϋπολογισμού για το έτος 2023.     
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχν/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Προμήθεια: Απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σύμης.   

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Απομαγνητοφώνηση Δ.Σ (τα 
αρχεία θα αποστέλλονται 
με WeTransfer και όχι με 
κασέτα) 

Σελίδες 1.404,00 0,98 1.375,92 

Εκτύπωση πρακτικών (2 
αντίγραφα για τα 2 τεύχη 
και 1 αντίγραφο για 
βιβλιοδέτηση σε τόμο) (3 
αντίγραφα συνολικά) 

 
 

Σελίδες 

 
 

4.212,00 

 
 

0,08 

 
 

336,96 

Δέσιμο 2 τεύχη πρακτικών 
ανά συνεδρίαση 

 
Τεύχη 

 
52,00 

 
1,65 

 
69,30 

Δέσιμο πρακτικών σε 
τόμους ανά εξάμηνο 

Τόμος 2,00 42,00 84,00 

USB Τεμάχιο 2,00 9,00 18,00 

 Σύνολο 1.884,18 

ΦΠΑ 24% 452,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.336,38 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Απομαγνητοφώνηση Ο.Ε τα 
αρχεία θα αποστέλλονται 
με WeTransfer και όχι με 
κασέτα) 

Σελίδες 2.700,00 0,98 2.646,00 

Εκτύπωση πρακτικών (2 
αντίγραφα για τα 2 τεύχη 
και 1 αντίγραφο για 
βιβλιοδέτηση σε τόμο) (3 
αντίγραφα συνολικά) 

 
 

Σελίδες 

 
 

8.100,00 

 
 

0,08 

 
 

648,00 

Δέσιμο 2 τεύχη πρακτικών 
ανά συνεδρίαση 

 
Τεύχη 

 
100,00 

 
1,65 

 
165,00 

Δέσιμο πρακτικών σε 
τόμους ανά εξάμηνο 

Τόμος 2,00 42,00 84,00 

USB Τεμάχιο 2,00 9,00 18,00 

 Σύνολο 3.561,00 

ΦΠΑ 24% 854,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.415,64 

 
Για το παρόν έτος 2022 έχουμε: 

Για το Δ.Σ: 
 
Δύο (2) συνεδριάσεις το μήνα, οπότε έως το τέλος του 2022 θα έχουμε έξι (6) συνεδριάσεις. 
Επομένως, για το έτος 2022 η ενδεικτική δαπάνη για την άνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 590,22 €. 
 
 
Αναλυτικά 
 

 





  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Απομαγνητοφώνηση Δ.Σ Σελίδες 324,00 0,98 317,52 
Εκτύπωση πρακτικών (2 
αντίγραφα για τα 2 τεύχη 
και 1 αντίγραφο για 
βιβλιοδέτηση σε τόμο) (3 
αντίγραφα συνολικά) 

 
 

Σελίδες 

 
 

972,00 

 
 

0,08 77,76 

Δέσιμο 2 τεύχη 
πρακτικών ανά 
συνεδρίαση 

 
Τεύχη 

 
18,00 

 
1,65 29,70 

Δέσιμο πρακτικών σε 
τόμους ανά εξάμηνο 

Τόμος 1,00 42,00 42,00 

USB Τεμάχιο 1,00 9,00 9,00 

 Σύνολο 475,98 

ΦΠΑ 24% 114,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 590,22 

 
Για την Ο.Ε: 
 
Τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα, οπότε έως το τέλος του 2022 θα έχουμε δώδεκα (12) συνεδριάσεις. 
Επομένως, για το έτος 2022 η ενδεικτική δαπάνη για την άνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 1.092,64 €. 
 
Αναλυτικά 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Απομαγνητοφώνηση Ο.Ε Σελίδες 648,00 0,98 635,04 
Εκτύπωση πρακτικών (2 
αντίγραφα για τα 2 τεύχη 
και 1 αντίγραφο για 
βιβλιοδέτηση σε τόμο) (3 
αντίγραφα συνολικά) 

 
 

Σελίδες 

 
 

1.944,00 

 
 

0,08 

 
 

155,52 

Δέσιμο 2 τεύχη 
πρακτικών ανά 
συνεδρίαση 

 
Τεύχη 

 
24,00 

 
1,65 

 
39,60 

Δέσιμο πρακτικών σε 
τόμους ανά εξάμηνο 

Τόμος 1,00 42,00 42,00 

USB Τεμάχιο 1,00 9,00 9,00 

 Σύνολο 881,16 

ΦΠΑ 24% 211,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.092,64 
 

Άρα για το παρόν έτος 2022 η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.682,86 € η οποία θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 00-6117.007 

του προϋπολογισμού του Δήμου Σύμης για το έτος 2022.. 

Το υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την άνω δαπάνη θα προϋπολογισθεί σε ανάλογο κωδικό του προϋπολογισμού 
για το έτος 2023.     
 
                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς  Ελευθέριος 
Τεχν/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 
 
 
 
 





  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  

Τμήμα Προμηθειών  

Τηλ.: 2246360413  

Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την: «Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Σύμης» 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 

   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Απομαγνητοφώνηση Δ.Σ (τα 
αρχεία θα αποστέλλονται 
με WeTransfer και όχι με 
κασέτα) 

Σελίδες 1.404,00   

Εκτύπωση πρακτικών (2 
αντίγραφα για τα 2 τεύχη 
και 1 αντίγραφο για 
βιβλιοδέτηση σε τόμο) (3 
αντίγραφα συνολικά) 

 
 

Σελίδες 

 
 

4.212,00 
  

Δέσιμο 2 τεύχη πρακτικών 
ανά συνεδρίαση 

 
Τεύχη 

 
52,00 

  

Δέσιμο πρακτικών σε 
τόμους ανά εξάμηνο 

Τόμος 2,00   

USB Τεμάχιο 2,00   

 Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Απομαγνητοφώνηση Ο.Ε τα 
αρχεία θα αποστέλλονται 
με WeTransfer και όχι με 
κασέτα) 

Σελίδες 2.700,00   

Εκτύπωση πρακτικών (2 
αντίγραφα για τα 2 τεύχη 
και 1 αντίγραφο για 
βιβλιοδέτηση σε τόμο) (3 
αντίγραφα συνολικά) 

 
 

Σελίδες 

 
 

8.100,00 

  

Δέσιμο 2 τεύχη πρακτικών 
ανά συνεδρίαση 

 
Τεύχη 

 
100,00 

  

Δέσιμο πρακτικών σε 
τόμους ανά εξάμηνο 

Τόμος 2,00   

USB Τεμάχιο 2,00   

 Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την 
αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως την ολοκλήρωση 
της σύμβασης, γ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη 
και δ) Η καθαρή αξία περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την 
λειτουργική απόδοση στον χρήστη. 

 

Σύμη, ……/....../2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

 
Ημερομηνία:        20 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Υπογραφ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση για ένα από τους ακολούθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανικού εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ 42) 

β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράςστην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997 σ. 1) και στην παρ. 1 
του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003 σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την ένοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) η οποία κηρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48). 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομακρατικές δραστηριοτητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L της 22.6.2002 σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής. 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςγια την νομιμοποίης εσόδων από παράνομες 
δραστηρίοτητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166). 

στ) παιδική εργασία και αλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΕΕ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011 σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στη εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215)  





  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 




