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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την ηχογράφηση των Συνεδριάσεων της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

για το έτος 2015 
 

   Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν τεχνική και οικονομική προσφορά με αντικείμενο 

την ηχογράφηση των Συνεδριάσεων της Διοίκησης του Επιμελητηρίου προκειμένου να συντάσσονται τα 

σχετικά πρακτικά.  

 

Περιγραφή Βασικών Όρων : 

• Η προσφορά θα περιλαμβάνει πάγια αμοιβή εργασίας ανά συνεδρίαση .  

• Το αρχείο των πρακτικών θα δίνεται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας σε ηλεκτρονική μορφή. 

      Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα   φορολογικής ενημερότητας και του πιστοποιητικού 

εγγραφής στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι "... τα στοιχεία 

είναι αληθή και ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και 

ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής...". Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι 

ενυπόγραφες 

    Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν κλειστές τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Οι προσφορές θα 

κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κερκύρας, Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα. Για πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα  26610-80575 με την κ. Κουλούρη ή 26610-

39813/14 με την κ. Κόκκοτα. 

 

Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή του υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης έργου με το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας θα γίνει από μια 3μελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων θα επιλέξει 

μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και έχει την χαμηλότερη τιμή.  

Ημερομηνία δημοσιοποίησης/ ανάρτησης:23-1-2015 

Τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30-1-2015 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/12/2015   

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

 

 

 

Γεώργιος Χονδρογιάννης 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

HELLENIC REPUBLIC 

KERKYRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ   

Αριθμ. Πρωτ: 

 


