
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ.  6/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

υπηρεσίας  «Ηχογράφηση-Aπομαγνητοφώνηση και έκδοση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου για 

το 2015» , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα, Τεχνική Περιγραφή 

που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων, δηλώνοντας την τιμή που 

προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις 

τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :   Πέμπτη  2 . 4 . 2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή.  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή. 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου 

(Απευθείας ανάθεση) η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας θα κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή 490,00 €.  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο σχετικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας της 

επιχείρησης  . 

 

 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 

2. Έντυπο   προσφοράς 

 

                                                                                                                          Κύθηρα  26  . 3 . 2015 

 

                                                                                                                         Εκ του Δήμου Κυθήρων 



        ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

         ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
  __________________ 

 

                       

 

Κύθηρα     3 / 3 / 2015 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.             ΔΥ 

                                     

                                     

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την 
περιγραφή των εργασιών που αφορούν στην Ηχογράφηση-Aπομαγνητοφώνηση και έκδοση 
Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου για το 2015. 
Προϋπολογισμός δαπάνης για το 2015 με το Φ.Π.Α   12.000,00 EΥΡΩ 
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού :       00.6142.01 
Πηγή χρηματοδότησης :        Εξ Ιδίων Πόρων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
          Σκοπός των εργασιών είναι η τήρηση των  πρακτικών των συνεδριάσεων                                  
( απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) του Δημοτικού Συμβουλίου 
 του Δήμου Κυθήρων για το 2015. 
          Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μον. Μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

σε ευρώ 

Δαπάνη 

σε ευρώ 

1 Ηχογράφηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25 40 1.000 

2. Απομαγνητοφώνηση. ΑΝΑ ΩΡΑ 60 60 3.600 

3. 
Ηλεκτρονική Διαχείρηση (Στοιχειοθέτηση σε Η/Υ 

των πρακτικών και ψηφιακή αποτύπωσή τους 
ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1.800 1 1.800 

4. Εκτύπωση των πρακτικών σε Α4 ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 36.000 0.06 2.160 

5. Βιβλιοδεσία 
ΑΝΑ 

ΤΕΥΧΟΣ 
500 2.35 1.176 

6. CD ANA CD 20 1 20 

 

 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

9.756 

    ΦΠΑ 

23% 
2.244 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
12.000 



Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω : 
1.        Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο, πλήρη ηλεκτρονικό και λογισμικό 
εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται με την μεγαλύτερη 
δυνατή πιστότητα και με δυνατότητα ψηφιακής αποτύπωσης των πρακτικών σε CD  
2.     Ο μειοδότης υποχρεούται να κάνει την ηχογράφηση με δική του παρουσία ή 
ειδικευμένου συνεργάτη στα Δημοτικά συμβούλια (τακτικά και έκτακτα ) με σύγχρονα 
μηχανήματα και όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. 
2. Η Παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών θα οριστεί μετά από 
συνεννόηση των συμβαλλόμενων  . 
3. Η εκτύπωση των πρακτικών να γίνεται με εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης και σε χαρτί 
λευκό 80 γραμ. για την άψογη εμφάνιση τους. 
4. Η αναπαραγωγή των πρακτικών να γίνεται με φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής 
απόδοσης. 
5. Η βιβλιοδεσία θα γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δοθεί από το Δήμο 
Κυθήρων . 
6. Η ποσότητα των αντιτύπων των πρακτικών του Δημοτικού  Συμβουλίου θα είναι 19 
αντίτυπα για κάθε συνεδρίαση . 
7. Αν ο Δήμος Κυθήρων ζητήσει την έκδοση πρακτικών μιας επείγουσας συνεδρίασης, η 
ανταπόκριση του μειοδότη να είναι άμεση. 
 
Η  σύνταξη  της  παρούσης    γίνεται  βάσει  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  στην  
παρούσα  περιγραφή  η  οποία  προσδιορίζει  τις  εργασίες  που  θα  γίνουν   σύμφωνα με τις  
διατάξεις: 
1.To άρθρο 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247Α) 
2.Το  άρθρο 133 παρ. 1 του Ν.4270/2014 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η με απευθείας 

ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

3.Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
κοινοτήτων »  
3.Τις διατάξεις   της  παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Νόμου 3731/2008(ΦΕΚ 263Α)  
4.Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 
5.Της Υπουργικής απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προιόντων ,παροχή υπηρεσιών  ή  εκτέλεση έργων» 
6. Το Ν 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις».          
 

                                                                          
 
                 Κύθηρα     3 / 3 / 2015 
                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                        ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                                                              ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE 

          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                            Δήμου Κυθήρων 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δήμο Κυθήρων 

 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Ηχογράφηση-Aπομαγνητοφώνηση και έκδοση Πρακτικών Δημοτικού 

Συμβουλίου για το 2015»,  όπως ακριβώς αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Περιγραφή,   

προσφέρω το ποσό των : 

 

Τίτλος  δαπάνης Προφερόμενο ποσό σε €  

Ηχογράφηση-Aπομαγνητοφώνηση και έκδοση 

Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου για το 2015 
 

 

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται :   ΦΠΑ , ασφαλιστικές εισφορές και  κρατήσεις. 

 

                                                          Κύθηρα            . 3 . 2015 

 

                                                                        Ο Προσφέρων 

 

 

                                                                               (σφραγίδα & υπογραφή)  


