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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15 

Ταχ. Κώδικας: 81100 

Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτου 

Τηλέφωνο: 22513 53601 

Fax: 22510 37727 

 

Μυτιλήνη,  17-9-2019 

ΑΡ.  ΠΡΩΤ. : 58233/5316 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την εκτέλεση εργασίας διαχείρισης πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου», όπως ισχύει. 

3. To N. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

4. το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 
5. το Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους». 
6. την αρ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων». 

7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, <<περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Ευθύνης>>. 

8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

9. Την αριθμ. 156/2018  (ΑΔΑ 7ΧΤΘ7ΛΩ-Δ94) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Οικονομικού Έτους 
2019 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

10. Την με αριθμ. πρωτ.77655/21-12-2018 (ΑΔΑ ΨΧΕ5ΟΡ1Ι-3ΟΘ) απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επικυρώνεται η νομιμότητα της αριθμ. 156/2018 απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

11. Την αριθμ. 771/12-9-2019 βεβαίωση εγγεγραμμένης πίστωσης 

Προσκαλούνται 
 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης,  

να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 23-9-2019 και ώρα 14:00μ.μ. 

στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

επί της Ανδρομέδας 15 3
ος

 όροφος  . 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.,  και  κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάση τιμής. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα βαρύνουν το οικονομικό έτος 2019 αφορούν τους μήνες 

Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο 2019 έως και  το ποσό των 3.000,00 ευρώ και  για όλο το οικονομικό έτος 

2020 έως και το ποσό των 12.000,00 ευρώ. 

 

Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 25-9-2019 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 

π.μ. από την Ειδική Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης  η οποία θα 

ορισθεί κατά νόμο με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, στα γραφεία της  Δ/νσης Οικονομικού – 

Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ανδρομέδας 15, 3ος όροφος,  Μυτιλήνη. 

Λόγω του ειδικού αντικειμένου της σύμβασης, η ανωτέρω Ειδική Επιτροπή Διενέργειας 

Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης θα αποτελέσει και την Επιτροπή Παραλαβής του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η:  

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Ανδρομέδας 15, 3
ος

 όροφος, Μυτιλήνη 

 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου τηλ . 

2251353601 κα Μωραΐτου Κοσμία.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η εκτέλεση εργασίας διαχείρισης πρακτικών του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  , σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

 

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και 

αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. 

 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

    Οι  προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται  με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με φυσική 

παρουσία είτε με αποστολή του σχετικού φακέλου, από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο 

φάκελο στον οποίο θα αναγράφοντα εξωτερικά: 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής 

3. Τα στοιχεία του αποστολέα 
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Στον σφραγισμένο φάκελο υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους η έγγραφη 

Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Με την προσφορά, θα υποβληθούν συνημμένα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που να 

καταδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων προκειμένου να υλοποιήσουν τις 

ζητούμενες εργασίες. 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής δύναται να προσκομισθούν είτε γνήσια, είτε απλά 

φωτοαντίγραφα συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η 

ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων, φέροντας το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Η προσφορά που θα γίνει αποδεκτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

Ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει, 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, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση 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. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις 

Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. 

 

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η 

προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα 

χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση  εργασίας διαχείρισης πρακτικών του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 15 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 
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4.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου και να εξασφαλίζει την παροχή έγκαιρης και αρίστης ποιότητας υπηρεσιών οι οποίες 

συνιστούν και τους όρους της παρούσης.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις ανωτέρω εργασίες.  

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου προϋπολογίζεται έως και 

του ποσού των 15.000,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο με ύστερα από την έκδοση σχετικού 

δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την 

αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη καθ ́ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες ανεξαιρέτως τις νόμιμες 

κρατήσεις  που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Λέσβου έτους 2019, Φορέας 0072, ΚΑΕ 

0879.0001  

Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης εκδόθηκε η αριθμ. Πρωτ. 771/12-9-2012 βεβαίωση 

εγγεγραμμένης πίστωσης. 

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

H παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στο Επιμελητήριο Λέσβου και θα 

χορηγείται από την Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας 

Λέσβου, 2ος  όροφος, Ανδρομέδας 15, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη. 

                                                                                 
 

                                                                                              Η Αντιπερειφερειάρχης  

                                                                                       Οικονομικού και Πολιτισμού  

 

                                                                                         ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Συνημμένα : 

- Τεχνικές Έκθεση - Προδιαγραφές  

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΒΑ 

 

 

  
Η εκτέλεση της εργασίας διαχείρισης πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου {διαδικτυακή μεταφορά αρχείων, ηλεκτρονική διαχείριση 

(αποηχογράφηση, αρχική επεξεργασία, μορφοποίηση, σελιδοποίηση), φιλολογική επιμέλεια, 

έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση} θα γίνει βάσει των ακόλουθων προδιαγραφών: 

 

Η εργασία θα γίνει από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν στην 

πραγματοποίησή της. 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό προηγμένης 

τεχνολογίας, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με απόφαση 

Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών 

και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά, στον 

ανάδοχο εκείνον ο οποίος θα προσφέρει τη συμφερότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Ο φάκελος προσφοράς υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο σφραγισμένο, ο 

οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος 

εταιρείας, κλπ). 

-    Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

-    Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

-    Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα εργασιών απορρίπτεται. 

- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

τις τεχνικής έκθεσης απορρίπτεται. 
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Η εργασία αποηχογράφησης των πρακτικών, αναλυτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 

 

1. Διαδικτυακή Μεταφορά Αρχείων, ηχογραφημένων σε ψηφιακούς εγγραφείς της Περιφέρειας με 

αποστολή σε server του αναδόχου. 

 

2. Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρακτικών, ήτοι αποηχογράφηση - αρχική επεξεργασία (κατά λέξει 

καταγραφή των συζητήσεων – αποφάσεων μεταξύ των συμβούλων, μορφοποίηση, σελιδοποίηση.  

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφοποίησης, επεξεργασίας και σελιδοποίησης του κειμένου, θα 

πρέπει να εντάσσονται στο κείμενο οι παρακάτω θεματικές ενότητες: 

- 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 αναζήτησης θεμάτων 

- Πίνακας υπογραφών 

- Πίνακας ευρετηρίου με τα ονόματα των ομιλούντων και τις αντίστοιχες σελίδες που περιέχονται οι 

ομιλίες και παρεμβάσεις τους. 

 

Διάταξη Σελίδας: 

- Κείμενο: Βασικό 

- Γραμματοσειρά: μεγέθους 10 -12 

- Απόσταση χαρακτήρων : Κανονική 

- Διάστιχο παραγράφου και περιθώρια: τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή παρουσίαση του 

κειμένου. 

 

3. Φιλολογική επιμέλεια κειμένου, ήτοι διόρθωση – φιλολογική επιμέλεια των απομαγνητοφωνημένων 

πρακτικών για τη μέγιστη δυνατή αποτύπωση του προφορικού λόγου. 

 

4. Ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο Α4 σε ψηφιακή μονάδα με χαρτί τύπου “business”, ή αντίστοιχου, 80 

γρ. 

 

5. Βιβλιοδεσία με ράχη κολλητή (όχι θερμοκόλληση) και εκτύπωση εξώφυλλου Α3 από χαρτί τύπου 

“velvet”, ή αντίστοιχου, 250 γρ., έγχρωμου. 

 Στο εξώφυλλο θα υπάρχει: 

 το λογότυπο της της Περιφέρειας, 

 Οι τίτλοι : Ελληνική Δημοκρατία, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

με τη δομή που περιγράφονται. 

 Η Περιφερειακή Περίοδος που αφορά π.χ. Περιφερειακή Περίοδος 2019 

 Ο αριθμός της συνεδρίασης του Π.Σ. και η ημερομηνία διεξαγωγής της με την παρακάτω δομή 

π.χ. Έντυπη Έκδοση της ..
ης

 -Ειδικής- Συνεδρίασης Π.Σ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κυριακή, 

1 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

6. Ηλεκτρονική έκδοση της συνεδρίασης σε CD–ROM (με το περιεχόμενο αυτής σε pdf αρχείο 

κειμένου & audio αρχείο). Να αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω για το εξώφυλλο, δεν 

χρειάζεται να υπάρχει το λογότυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Κάθε βιβλιοδετημένο τεύχος (θα αναγράφονται οι σελίδες) και CD-ROM, θα αφορά μία και μόνον 

συνεδρίαση. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την εργασία του ως εξής: 
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 Αποστολή (με e – mail) του Ηλεκτρονικού Αρχείου των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών (σε 

ανεπεξέργαστη μορφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 

από τη λήξη της συνεδρίασης ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών αν διάρκεια της συνεδρίασης υπερβαίνει 

σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες. 

 Αποστολή (με e – mail) του Ηλεκτρονικού Αρχείου των απομαγνητοφωνημένων, 

επεξεργασμένων και φιλολογικά επιμελημένων πρακτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας, 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της συνεδρίασης. 

 Αποστολή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ως περιγράφεται ανωτέρω υπό 4., 5. και 6.) των 

πρακτικών των συνεδριάσεων του Π.Σ. ως εξής: 

i. Βιβλιοδετημένα τεύχη: τρία (3)  

ii. CD –ROM: ένα (1). 

 

Θα γίνει έκδοση  τιμολογίων (ανά τρίμηνο) αξίας, με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

αποστολής (e-mail) των εργασιών και η πληρωμή του θα πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την 

υποβολή του τιμολογίου στην Περιφέρεια. 

 

Σημείωση:  

Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες παρασχεθείσες στο τέλος κάθε χρήσης, επειδή αυτές πρέπει να 

τιμολογούνται εντός της χρήσης την οποία αφορούν σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., η τιμολόγηση θα γίνεται με 

την πρώτη αποστολή του απομαγνητοφωνημένου κειμένου των πρακτικών, εντός δηλαδή είκοσι 

τεσσάρων (24 ωρών) από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

ΑΦΜ – ΔΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ -

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

Εργασία διαχείρισης πρακτικών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

ΜΙΑ (1) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

Σύνολα  

 Φ. Π. Α. ……%  

Σύνολο προσφοράς  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ            


