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Ο ∆ήµος , έχει ανάγκη από την παροχή υπηρεσιών για τη

για την τουριστική προβολή 

τουριστικής προβολής του ∆ήµου για το 2022 ,

πλεονεκτήµατα του ∆ήµου µας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Δημιουργία βίντεο 

 
Α/Α 

 
Περιγραφή Υπηρεσιών

1 
Δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Β: Δημιουργία φωτογραφικού υλικού

 
Α/Α 

 
Περιγραφή Υπηρεσιών

1 
Δημιουργία φωτογραφικού 
υλικού 

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Γ: Δημιουργία Αρχείου κειμένων

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσιών  

1 Δημιουργία Αρχείου κειμένων

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                             

ΤΟΠΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τζεβελέκη &    
Κατωπόδη                      

Κώδικας   : 311 00 Λευκάδα                           
                                         
gr                             

              
                Λευκάδα   22
  
                Αριθµ. Πρωτ.: 
 

                   ΠΡΟΣ 
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

∆ήµος , έχει ανάγκη από την παροχή υπηρεσιών για τη δηµιουργία του απαραίτητου υλικού 

 του ∆ήµου Λευκάδας , σύµφωνα µε το ετήσιο

∆ήµου για το 2022 ,προκειµένου να προωθούνται τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα του ∆ήµου µας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υπηρεσιών 

 
CPV 

 
Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος 

οπτικοακουστικού υλικού 
92111220-0 4  806,45€ 

Δημιουργία φωτογραφικού υλικού 

Περιγραφή Υπηρεσιών 

 
 

CPV 

 
Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδος

Δημιουργία φωτογραφικού 

79961000-8 
 

100 32,25€ 

Δημιουργία Αρχείου κειμένων 

 
CPV 

 
Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος

κειμένων 92312213-7 1 2.419,35€

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

22-12- 2022 

. Πρωτ.: 28433 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

δηµιουργία του απαραίτητου υλικού 

του ∆ήµου Λευκάδας , σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα 

προκειµένου να προωθούνται τα συγκριτικά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ενδεικτική Τιμή 
 

 
Ενδεικτικό Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

3.225,80€ 

3.225,80€ 

774.19€ 

3.999,99€ 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδος 

 
Ενδεικτικό Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

3.225,00€ 

3.225,00€ 

774,00€ 

3.999,00€ 

Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος 

 
Ενδεικτικό Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

€ 2.419,35€ 

2.419,35€ 

580,64€ 

2.999,99€ 





 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί α) Η υπ’αριθ.πρωτ.28418/22-12-22 (A∆Α: 
6ΧΜ2ΩΛΙ-ΓΣΦ -Α∆ΑΜ:22REQ011885164/22-12-2022) Απόφαση Ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης και β) Η βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου 
ποσού στον Κ.Α.: 00-6434.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 και τη δέσµευση στο 
οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-1.428 /2022.  
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
από οικονοµικής άποψης , βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
118 του ν.4412/2016 . 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά ,για µια ή περισσότερες οµάδες, είτε για 
το σύνολο όλων των οµάδων 
 
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά εγγράφως  µε κάθε πρόσφορο µέσο, για 
την ανωτέρω προµήθεια µέχρι την 27/12/2022 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 µ.µ. ,στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
Θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία του αποστολέα : Επωνυµία & λοιπά στοιχεία 
Προς: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Προσφορά για: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» 
 
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. απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 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.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού 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 για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης χρηµάτων και 
µεταβίβασης ακινήτων, 
 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016). 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: Μετάφραση του αρχείου κειμένων 

 
Α/Α 

 
Περιγραφή Υπηρεσιών  

 
CPV 

 
Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδος 

 
Ενδεικτικό Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
Μετάφραση του αρχείου 
κειμένων 79530000-8 1 2.016,00€ 2.016,00€ 

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 2.016,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 483,84€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.499,84€ 





δ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία (Γ.Ε.ΜΗ. κ.λπ.) το οποίο έχει 
εκδοθεί έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του, 
 
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι η συµµετοχή δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 
 
στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν  επιβληθεί σε βάρος του φορέα κυρώσεις του 
οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  
 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 

δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης µας όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

η. Άδεια ή αναγγελία ασκήσεως επαγγέλµατος για ατοµική επιχείρηση θεωρηµένο καταστατικό 
για εταιρεία ή καταχώρηση στη ∆.Ο.Υ., από όπου θα προκύπτει η σχετική µε το αντικείµενο της 
σύµβασης επαγγελµατική δραστηριότητα. 
 
θ. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής ,στην οποία θα αναφέρεται: 

• ότι διαθέτει τον απαιτούµενο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία εξοπλισµό και την  ανάλογη 
εµπειρία ώστε να εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες. 

• ότι έλαβε γνώση της µελέτης και την αποδέχεται πλήρως ,καθώς και ότι είναι ενήµερος των 
επιτόπιων συνθηκών, µε εκτίµηση των ιδιαίτερων τυχόν προβληµάτων που αφορούν στην 
εκτέλεση της εργασίας.   

 
ι. Υποχρεωτική συµπλήρωση του εντύπου προσφοράς και αναλυτική τιµολόγηση για κάθε µία 
ΟΜΑ∆Α  ξεχωριστά.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά ,για µια ή περισσότερες οµάδες, είτε για 
το σύνολο όλων των οµάδων 
 

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 την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
     

Συνηµµένα: 
1) Η µε αριθµ.10/2022 Μελέτη του ∆ήµου 
2) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
3) Υπεύθυνη ∆ήλωση 

 

                                                  Με εντολή ∆ηµάρχου 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

   

ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 




