
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          

ΓΕΝΙΚΗ  ∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ        

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  &        

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ                            ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   16-6-2019 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  80109 

& ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                    

Πληρ. : Β. Τριχά 

Τηλ. : 231331 7537    
                               

                                                         Προς :                                                               

                                                                                           ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ : 17-7-2019  

 

ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
  
 Σας παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της παραπάνω ηµεροµηνίας, 
µε στοιχεία των έξι (6) χωρίς πλαίσιο την περίληψη διακήρυξης, που αφορά στη διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων, ταυτόχρονης και 
επακόλουθης διερµηνείας και µεταφράσεις – υπερτιτλισµοί του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, πρ/σµού 

δαπάνης 35.161,07 € συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 24%. 

 
Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης :  

(ΑΟΕ 373/11-7-2019  Α∆Α: 602ΣΩΡ5-ΤΛΜ) 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                 

Μπαζµαδέλης  Γεώργιος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Αδαµόπουλος Βασίλειος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Λεωτον Γεώργιος ΜΕΛΟΣ 
            

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ             

                   

Χοντολίδου Αθηνά ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Λαζαρίδου Σταυρούλα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Παπαδοπούλου  
Κελίδου 

Λεµονιά ΜΕΛΟΣ 

                     
Συνηµµένα :  

Περίληψη διακήρυξης 
Εσωτερική διανοµή : 
- ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
- Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών  
 
       

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

       

   

 

 ΆΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                   

 

                                           

                                                                                         
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

 Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, µειοδοτικό  διαγωνισµό, µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανά τµήµα του ενδ/κού πρ/σµού, για την 
ανάθεση υπηρεσιών µετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης 
διερµηνείας και µεταφράσεις – υπερτιτλισµοί του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  πρ/σµού δαπάνης 
35.161,07 € συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 24%, µε CPV: 79530000-8 «Υπηρεσίες 
Μετάφρασης»,  σύµφωνα και µε την υπ’ αριθ. 373/11-7-2019  Α.Ο.Ε. 
 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασ. Γεωργίου A΄ 
1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ηµιώροφος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον 
της αρµόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 187/20-3-2019 Α.Ο.Ε.,  
στις 29-7-2019   ηµέρα ∆ευτέρα µε  ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 

π.µ. και ώρα λήξης :  10:30 π.µ. 

 Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδροµικά  στο Τµήµα Γενικού 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µέχρι και την 
ώρα έναρξης της συνεδρίασης. 
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  µε  την κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος 
και  κάθε  νόµιµη κράτηση. 
 Τα στοιχεία του διαγωνισµού αναρτώνται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σε τοπική ηµερήσια 
εφηµερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.  
 Πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τµήµατος Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, κ. Βασιλική Τριχά,  τηλ. 2313 317 537. 
    

 
 

                                       Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

        

 

 

 

                ΆΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 
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