
 

 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
Καλαµάτα 09.12.2014 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 
Αρ.Πρωτ. 70158 

    

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Αριστοµένους 28 
24100 Καλαµάτα 

   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360804 & 2721360810   

FAX : 2721360805  

EMAIL : c.aleksandrop@kalamata.gr  

 

 

 

ΘΕΜΑ:  
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της υπηρεσίας 
αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών 
οργάνων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

   Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας 
αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων αυτού, για 
το έτος 2015,  καλεί, όποιον ενδιαφέρεται, να αποστείλει την προσφορά του έως την Τρίτη 
16/12/2014 στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αριστοδήµου 22, 24100 – 
Καλαµάτα. 

Το είδος και η περιγραφή  της υπηρεσίας αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 12/2014  µελέτη της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  10.824,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ανάθεση µετά από έρευνα στην αγορά. 
 

 
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«µε εντολή» 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

 
 

 ΜΕΛΕΤΗ  α.α. 12/2014 

 
                

Κ.Α. 00.6117.02    
   
ΕΡΓΑΣΙΑ: Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 

συνεδριάσεων Συλλογικών 
Οργάνων ∆ήµου Καλαµάτας 
(έτους 2015)  

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.824,00 €  µε Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 
 

 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Αποµαγνητοφώνηση 
πρακτικών συνεδριάσεων 
Συλλογικών Οργάνων ∆ήµου 
Καλαµάτας (έτους 2015) 

Aριθµ. Μελέτης : 12/2014 
 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 

Με την παρούσα  µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της αποµαγνητοφώνησης και 

δακτυλογράφησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

λοιπών Επιτροπών από 1/1/2015 µέχρι 31/12/2015, µε δυνατότητα δίµηνης 

παράτασης και σε κάθε περίπτωση µέχρι του συνολικού ποσού της παρούσας 

µελέτης, ήτοι του ποσού των 10.824,00 €,  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

Η ηχογράφηση των συνεδριάσεων θα γίνεται µε ευθύνη του αρµόδιου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Καλαµάτας που υποστηρίζει γραµµατειακά το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο ή τις αντίστοιχες Επιτροπές και το αρχείο θα αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στον ανάδοχο για την αποµαγνητοφώνηση και δακτυλογράφηση. 

 
 
 

 
Καλαµάτα, 3/12/2014 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 Προϊστάµενος  Τµήµατος  ∆ιοικητικής  
Υποστήριξης Συλλογικών  Οργάνων 

 

Θεωρήθηκε 
 
 
 

Αθανασία Ιντζέ  
∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Αποµαγνητοφώνηση 
πρακτικών συνεδριάσεων 
Συλλογικών Οργάνων ∆ήµου 
Καλαµάτας (έτους 2015) 

Aριθµ. Μελέτης : 12/2014 
 

 

 
 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Αποµαγνητοφώνηση και 
δακτυλογράφηση πρακτικών 

συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  

Ώρα 120 40,00 € 4.800,00 € 

2 Αποµαγνητοφώνηση και 
δακτυλογράφηση πρακτικών 
συνεδριάσεων Οικονοµικής 

Επιτροπής  

Ώρα 60 40,00 € 2.400,00 € 

3 Αποµαγνητοφώνηση και 
δακτυλογράφηση πρακτικών 

συνεδριάσεων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  

Ώρα 20 40,00 € 800,00 € 

4 Αποµαγνητοφώνηση και 
δακτυλογράφηση πρακτικών 

συνεδριάσεων λοιπών Επιτροπών 

Ώρα 20 40,00 € 800,00 € 

 Σύνολο  καθαρής αξίας     8.800,00 € 

 ΦΠΑ 23 % 2.024,00 € 

 Γενικό σύνολο δαπάνης  10.824,00 € 

                                                                                  

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 
Καλαµάτα, 3/12/2014 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 Προϊστάµενος  Τµήµατος  ∆ιοικητικής  
Υποστήριξης Συλλογικών  Οργάνων 

 

Θεωρήθηκε 
 
 
 

Αθανασία Ιντζέ  
∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Αποµαγνητοφώνηση 
πρακτικών συνεδριάσεων 
Συλλογικών Οργάνων ∆ήµου 
Καλαµάτας (έτους 2015) 

Aριθµ. Μελέτης : 12/2014 
 

 

 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο : 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην ανάθεση της εργασίας αποµαγνητοφώνησης 
και δακτυλογράφησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των Συλλογικών 
Οργάνων του ∆ήµου Καλαµάτας (∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λοιπών Επιτροπών) από 1/1/2015 

µέχρι 31/12/2015, με δυνατότητα δίμηνης παράτασης και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι του συνολικού ποσού της παρούσας μελέτης,  ήτοι του ποσού των 

10.824,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
 

Άρθρο 2ο : 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 97 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  
 
 

Άρθρο 3ο : 
 

Η ηχογράφηση θα γίνεται µε ευθύνη του δηµοτικού υπαλλήλου που υποστηρίζει 
γραµµατειακά το κάθε συλλογικό όργανο και το ηχογραφηµένο αρχείο θα 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ανάδοχο.  

Ακολούθως ο ανάδοχος θα προβαίνει στην αποµαγνητοφώνηση, 
δακτυλογράφηση και επιµέλεια του κειµένου και θα προσπαθεί, ώστε, στα 
αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα να απεικονίζονται ακριβώς οι διάλογοι των µελών 
των συλλογικών οργάνων και να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα του 
κειµένου από άποψη γραµµατική, συντακτική, εκφραστική και δοµής. 

Στη συνέχεια θα αποστέλλει ηλεκτρονικά το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο στον 
αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου εντός 2 ηµερών για συνεδριάσεις διάρκειας έως 2 
ωρών και εντός 4 ηµερών για συνεδριάσεις διάρκειας άνω των 2 ωρών. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις θα αποµαγνητοφωνείται σε προτεραιότητα το επίµαχο 
τµήµα της συνεδρίασης  και το κείµενο θα αποστέλλεται στο ∆ήµο αυθηµερόν. 
  

 
Άρθρο 4ο :      
 
Για την παροχή της παραπάνω εργασίας η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 
40,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, ανά ώρα συνεδρίασης.  

Η πληρωµή θα γίνεται ανά µήνα, µε την έκδοση τιµολογίου για όλες τις 
συνεδριάσεις του µήνα, αφού προηγουµένως η παρεχόµενη εργασία θα 
παραλαµβάνεται από την προβλεπόµενη επιτροπή. 
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Άρθρο 5ο : 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον 
απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 
 
 
Άρθρο 6ο :  

        
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (αρµόδια τα ∆ικαστήρια Καλαµάτας).                      

 
 

Καλαµάτα, 3/12/2014 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 Προϊστάµενος  Τµήµατος  ∆ιοικητικής  
Υποστήριξης Συλλογικών  Οργάνων 

 

Θεωρήθηκε 
 
 
 

Αθανασία Ιντζέ  
∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 

 
 
 


