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 ΘΕΜΑ  6ο : Έγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης  - 
                     δακτυλογράφησης-επεξεργασίας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Λουτράκι σήμερα την  6η  του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε τακτική,  δια περιφοράς μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
μετά  την  υπ'  αριθ.  4634/02-04-2021 πρόσκληση του  Προέδρου κ.  Γεωργίου  Αλκ.
ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που
απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε
νόμιμα,  καθώς  και  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις της § 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/20064 όπως αντικαταστάθηκαν με
αυτές της § 4 του άρθρου 95 του Ν.4674/2020, και ειδικότερα η § 4ζ.
2. Η υπ' αριθ. 4664/02-04-2021 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η
οποία  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  για  την  ηχογράφηση  -  δακτυλογράφηση
επεξεργασία συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2021 -  2022,  προϋπολογισμού
δαπάνης #13.306,45# € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εξ € #3.193,55#
συνολικής δαπάνης #16.500,00# €. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6142.001  του σκέλους των εξόδων
δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους  με  τίτλο:  "Ηχογράφηση-
δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ ".

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α
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Εγκρίνει την υπ' αριθ. 4664/02-04-2021 Τεχνική έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι:

        Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Με την  παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η  παροχή υπηρεσιών για την
ηχογράφηση - δακτυλογράφηση επεξεργασία συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
2021 - 2022. 

Για την εύρυθμη και  σωστή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δημοτικού  Συμβουλίου  κρίνεται  αναγκαία  η  ανάθεση  παροχής  υπηρεσίας
απομαγνητοφώνησης αυτών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Η  υπηρεσία  αφορά  την  ηχογράφηση,  απομαγνητοφώνηση,  εκτύπωση,
φωτοαντιγραφή  και  βιβλιοδέτηση  των  πρακτικών  κατά  την  διάρκεια  των
συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  καθώς και  την  αποθήκευση  αυτών  σε
ηλεκτρονική μορφή (CD)  32  (τριάντα δύο)  τεμαχίων έκαστης συνεδρίασης και την
παράδοση όλων των υλικών στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α Παροχή υπηρεσίας
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

κατ’
αποκοπή 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΔΑΠΑΝΗ €

1.
Ετήσια Ηχογράφηση -δακτυλογράφηση
πρακτικών συνεδριάσεων  Δημοτικού 
Συμβουλίου

1 13.306,45 13.306,45

Προϋπολογισθείσα   δ α π ά ν η 13.306,45

Φ.Π.Α. 24% 3.193,55

Συνολική δαπάνη 16.500,00

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  10-6142.001  του  σκέλους  των  εξόδων  του
τρέχοντος δημοτικού οικονομικού προϋ/σμού και  επιμερίζεται στα έτη 2021 & 2022
ως ακολούθως:

Στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό #10.488,74 #€. ως όριο πληρωμής & 
Στο επόμενο οικονομικό έτος το υπολειπόμενο ποσό των #6.011,26# €.  

 Σαν αμοιβή του αναδόχου ορίζονται τα παρακάτω ποσά:
α)Για  την  ηχογράφηση  των  πρακτικών,  ανά  συνεδρίαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου, το ποσό των #100,00 #€. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση παραταθεί
μετά τα μεσάνυχτα θα υπάρχει επιβάρυνση 7€/h.

β)Για την ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων, ανά σελίδα, το ποσό των #
1,70 # € ανά σελίδα .

γ)Για την φωτοαντιγραφή, ανά σελίδα, επί όσα αντίγραφα ζητήσει η Δημοτική
Αρχή, το ποσό των  # 0,032 # €.

δ)Για κάθε CD  με θήκη και εξώφυλλο με αρχείο ήχου και αρχείο Πρακτικών   
#1,10 # € ανά τεμάχιο.

ε)Η βιβλιοδεσία με χαρτόνι  160 γραμ. για την τήρηση των πρακτικών  # 0,25 #
€ ανά τεύχος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και το
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας, ειδικότερα  θα
πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι όροι:



- η ηχογράφηση θα γίνεται με ψηφιακές συσκευές ηχοληψίας (ΜΡ3) με  δυνατότητα
συνεχούς  ηχογράφησης  από  14  έως  58  ώρες,  με  συνεδριακό  σύστημα
μικροφώνων εν σειρά.  

- θα  υπάρχει  υποχρεωτικά  και  δεύτερη  εφεδρική  συσκευή  ηχοληψίας  για
ενδεχόμενο βλάβης.

- η ηχογράφηση θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (ηχολήπτες)
- η  απομαγνητοφώνηση  θα  γίνεται  επίσης  από  έμπειρο  προσωπικό  και  θα

επιτυγχάνεται η 
      πιστή απόδοση των συζητήσεων, με ψηφιακό σύστημα μέσω Η/Υ και επιτραπέζια
κασετόφωνα.         
- η επεξεργασία των κειμένων θα γίνεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
- η  εκτύπωση  των  πρακτικών  θα  γίνεται  με  ψηφιακούς  εκτυπωτές  laser και

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας σε χαρτί αρίστης ποιότητας.
- θα είναι δυνατή η παράδοση των πρακτικών σε όποιο αριθμό αντιτύπων ζητήσει η

Δημοτική  Αρχή,  και  μάλιστα  βιβλιοδετημένα  με  ανακυκλωμένο  χαρτονένιο
εξώφυλλο και κολλητά στη ράχη. 

- Επίσης θα γίνεται η παράδοση των πρακτικών σε 32 CD.
- τα  πρακτικά  θα αποστέλλονται  στο  Δήμο εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων ημερών,

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, απ’ την επόμενη της συνεδρίασης του
Δημοτικού  Συμβουλίου  εφ’  όσον  η  συνεδρίαση  διαρκέσει  έως  5  ώρες,  για
επιπλέον  ώρες  συνεδριάσεως  ο  χρόνος  παράδοσης  θα  είναι  αναλόγως
μεγαλύτερος. 

- θα  υπάρχει  άμεση  ανταπόκριση  σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  η  έκδοση  μιας
επείγουσας απόφασης.

- τα πρακτικά θα διατηρούνται επ’ αόριστον σε μαγνητικό αρχείο και θα είναι εφικτή
η ανεύρεση οποιουδήποτε πρακτικού μελλοντικά.

Τα  πρακτικά  θα  αποδίδονται  όπως  ακριβώς  ακούγονται  οι  ομιλίες  στις
μαγνητοταινίες και για τον λόγο αυτό θα πρέπει η διαδικασία να είναι αυστηρή, μέσα
στα πλαίσια του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να είναι
δυνατή η καταγραφή. Αν τα παραπάνω δεν τηρούνται η δεύτερη των συμβαλλομένων
δεν ευθύνεται για τυχόν παραλείψεις ή ασάφειες που θα προκύπτουν.

Ο  ανάδοχος  πρέπει  για  κάθε  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να
ειδοποιείται την ίδια ημέρα με τους δημοτικούς συμβούλους με αποδεικτικό επίδοσης
ή  με  αποστολή  τηλεομοιοτυπικού  εγγράφου  (fax)  στον  τηλεφωνικό  αριθμό  της
εταιρείας.  Αν  προσκληθεί  σε  2  (δύο)  συνεχείς  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  και  δεν  προσέλθει,  κηρύσσεται  έκπτωτος   με  Απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου.

 Σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνείται
ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και κατά
του αναδόχου, ποσού 80,00 € η οποία θα παρακρατείται από το αμέσως επόμενο
της παράβασης ποσόν της αμοιβής του.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οιασδήποτε εργασίας σε υπεργολάβο.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού εντάλματος

από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  στο  όνομα  του  αναδόχου,  μετά  την
παραλαβή των εργασιών και εφόσον η αρμόδια επιτροπή δεν διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την εκτέλεσή της .

Οι  ταινίες  της  ηχογράφησης  θα  φυλάσσονται  μέχρι  την  επικύρωση  των
πρακτικών και ακολούθως θα διαγράφονται. Αν οι ταινίες είναι του Δήμου αυτές θα
επιστρέφονται μαζί με τα πρακτικά και την ευθύνη για την τύχη τους θα έχει ο Δήμος.

Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 όπως αυτές ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις, που επήλθαν με τις διατάξεις



των Ν.3731/08 &  4071/2012 ,  τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010 καθώς και  του  Ν
4412/2016.

Η  επιλογή αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και για
χρονικό  διάστημα  δώδεκα  12  μηνών,  αρχής  γενομένης  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

Οι  πάσης φύσεως φόροι,  εισφορές,  τέλη,  κρατήσεις  υπέρ τρίτων και  πάσα
άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   93/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 

                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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