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                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
     Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  προτίθεται να αναθέσει την απευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής 
Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του  
ποσού των  δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
   Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν 
στη Διεύθυνση Οικονομικού/ Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας, 4ος όροφος, Σπ. Σαμάρα 
13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 49100, τηλέφωνο 26613-62146/259, καθημερινά από                    
12 Μαΐου 2017 ,  ημέρα Παρασκευή  έως 22  Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 , 
έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την 
απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 
2017 διάρκειας έως 31-12-2017 και  με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι μηνών, όπως τα 
χαρακτηριστικά αυτής αναφέρονται στο Παράρτημα Α'. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά: 

 Βεβαίωση έναρξης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Η 
επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  
Η μη ύπαρξη τέτοιων κωδικών δραστηριότητας, αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου. 

  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τη Διεύθυνση  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  υπό την προϋπόθεση της  προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή 
των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
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1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

3. Βεβαίωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον αριθμό των 
συνεδριάσεων . 

   Τον προμηθευτή θα βαρύνουν: φόρος 8% και κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0873.01.001 του Ε.Φ. 01073 του προϋπολογισμού 
έτους 2017 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .  
   Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη 
εγγεγραμμένη πίστωση. 
   Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. 

   Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στις 23 Μαΐου 2017, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας (4ος όροφος, Σπ. 
Σαμάρα 13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 49100). 
 

 
 

                                                                  Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

 
 

                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  
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                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
 
     
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ 
 
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. 
Δυνατότητα αποστολής draft αρχείου εντός 48 ωρών από την λήψη αρχείου 
ηχογράφησης. 
Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφοποίησης, επεξεργασίας και σελιδοποίησης του 
κειμένου, θα πρέπει να εντάσσονται στο κείμενο οι παρακάτω θεματικές ενότητες: 
- Παρόντες - Απόντες της συνεδρίασης 
- Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 
- Καταγραφή των διαλόγων, ερωτήσεων / θέσεων / τοποθετήσεων ανά θέμα και έγκρισης 
ή μη των θεμάτων (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία με ανάλογη αποτύπωση των 
μειοψηφούντων, 
αν υπάρχουν) 
- 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: Arial 12 
- Απόσταση χαρακτήρων: Κανονική 
- Διάστιχο παραγράφου: Μονό 
- 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 θυροκόλληση) και εκτύπωση εξώφυλλου Α3 από 
χαρτί τύπου "velvet", ή αντίστοιχου, 250 γρ., έγχρωμου. 
Στο εξώφυλλο να υπάρχει: 
• το λογότυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Περιφέρειας. 
• Οι τίτλοι : Ελληνική Δημοκρατία, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με τη δομή που 
περιγράφονται. 
2 
• Η Περιφερειακή Περίοδος που αφορά π.χ. Περιφερειακή Περίοδος 2017 
• Ο αριθμός της συνεδρίασης του ΠΣ και η ημερομηνία διεξαγωγής της με την 
παρακάτω δομή π.χ. Έντυπη Έκδοση της ..ης Συνεδρίασης Π.Σ. Ιονίων Νήσων και 
Ημερομηνία. 
6. Ηλεκτρονική έκδοση της συνεδρίασης σε CD - ROM (με το περιεχόμενο αυτής σε pdf 
αρχείο κειμένου και audio αρχείο). Να αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται 
ανωτέρω για το εξώφυλλο. 
Κάθε βιβλιοδετημένο τεύχος (θα αναγράφονται οι σελίδες) και CD-ROM, να αφορά μία και 
μόνο συνεδρίαση. 
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Παράδοση εργασίας ως εξής: 
 
• Αποστολή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του Ηλεκτρονικού Αρχείου των 
απομαγνητοφωνημένων, επεξεργασμένων και φιλολογικά επιμελημένων πρακτικών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Περιφερειακού Συμβουλίου, εντός δεκαπέντε (15) 
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 Δ.Σ. ως εξής: 
i. Βιβλιοδετημένα τεύχη: τρία (3) 
ii. CD -ROM: οχτώ (8). 
iii. Χρόνος παράδοσης : το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της 
συνεδρίασης. 
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα διετή εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες και 
παρόμοιους Φορείς 
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