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αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 14/2011 πξαθηηθό
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 7εο Ινπιίνπ 2011 , πνπ
πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 94/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «αλάζεζε εξγαζηώλ
απνκαγλεηνθώλεζεο πξαθηηθώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ», κε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό
δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο απηήο.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
ΑΝΑΓΟΥΟ
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1.
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
2.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
2.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.

Απιθμόρ Απόθαζηρ :94
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ:«αλάζεζε
πκβνπιίνπ».

εξγαζηώλ

απνκαγλεηνθώλεζεο

πξαθηηθώλ

Γεκνηηθνύ

ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 7ε ηνπ κελόο ΙνπΛίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε , δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Υειμώναρ Ανδπέαρ
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
5) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ

ΑΠΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ, Ππόεδπορ
2) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ

Λόγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεύσλ αλέιαβε ν θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 όπνπ νξίδεηαη όηη «αλ
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεύεη ν αληηπξόεδξνο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο».
Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ
Βαζίιε, Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο
Σξπθσλνπνύινπ Φαλήο , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθόιανπ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο γηα ην 2ν ζέκα,
έδσζε ην ιόγν ζηελ ππάιιειν Καξάκπεια Νηθόιαν ν νπνίνο ελεκέξσζε ηελ
Δπηηξνπή σο εμήο:
«ηνλ ΚΑ 10-6142.004 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ καο έρεη εγγξαθεί
πίζησζε πνζνύ 7.000,00 € γηα ηελ ‘απνκαγλεηνθώλεζε πξαθηηθώλ Γεκνηηθώλ
πκβνπιίσλ’.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο , κέρξη ηνπ πνζνύ
απηνύ.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2539/97, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2623/98 «Η δεκαξρηαθή επηηξνπή (ε νηθνλνκηθή
επηηξνπή πιένλ), κπνξεί κε απόθαζή ηνπο λα αλαζέηεη, κεηά από πξόρεηξν
δηαγσληζκό, εθαξκόδνληαο αλάινγα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ.
28/80 (ΦΔΚ-11 Α') ή θαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκό, ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο,
κεηαθνξάο ή πξνκήζεηαο, αλ ε αμία θαζελόο από απηά δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ (4.000.000) δξαρκώλ (11.738,81 επξώ) γηα ηνπο Γήκνπο
Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη Θεζ/λίθεο, ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) δξαρκώλ
(8.804,11 επξώ)γηα ηνπο ινηπνύο δήκνπο θαη ηνπ ελάκηζη εθαηνκκπξίνπ (1.500.000)
δξαρκώλ (4.402,05 επξώ)γηα ηηο θνηλόηεηεο θαη ηνπο ινηπνύο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 266 ηνπ π.δ. 410/95. ηα παξαπάλσ πνζά δελ πεξηέρεηαη ν αλαινγώλ ΦΠΑ.
ην Γήκν καο έρνπλ θαηαηεζεί θαη πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ νη αθόινπζεο
πξνζθνξέο , σο πξνο ηα βαζηθά ηνπο ζεκεία:
1) Από ηε ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΔ , κε έδξα Πύξγν , όπνπ γηα 12 ζπλεδξηάζεηο ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλέξρεηαη ζε 6.273,00 € κε ην ΦΠΑ. ηελ ηηκή απηή
πεξηιακβάλεηαη ε απνκαγλεηνθώλεζε , δεκηνπξγία 3 βηβιηνδεηεκέλσλ αληίηππσλ
θαη 1 CD , κε παξάδνζε εληόο 10 εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ ζα παξαιακβάλνπλ
ην ερεηηθό αξρείν.
Σν θόζηνο πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνζθνξάο , δειαδή ε επηβάξπλζε γηα θάζε
επηπιένλ εξγαζία απνκαγλεηνθώλεζεο ησλ 12 πλεδξηάζεσλ αλέξρεηαη ζε 578,10€
κε ΦΠΑ.
2) Από ηε ΓΡΑΦΗ , κε έδξα Ηξάθιεην Κξήηεο. Η πξνζθνξά ηεο
απνκαγλεηνθώλεζεο, αλέξρεηαη ζε 110,00 € πξν ΦΠΑ (135,30€) αλά ώξα
ζπλεδξίαζεο θαη πεξηιακβάλεη δαθηπινγξάθεζε, εθηύπσζε θαη βηβιηνδεζία ζε
πιαζηηθό ζεξκνθνιεηηθό εμώθπιν πέληε (5) αληηγξάθσλ θαη ηα έμνδα απνζηνιήο.
Γελ αλαγξάθεηαη ξεηά ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ έληππνπ αξρείνπ.
ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαγξάθεηαη ην θόζηνο γηα θάπνηα επηπιένλ αληίηππα θαη
εξγαζίεο, δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο.
3) Από ηελ PROMAID πνπ εδξεύεη ζηνλ Πύξγν. Η πξνζθνξά ηεο αλέξρεηαη αλά
ώξα ζπλεδξίαζεο κε ην ΦΠΑ ζε 119,00€. πκπεξηιακβάλεη εξγαζίεο
απνκαγλεηνθώλεζεο , εθηύπσζε θαη βηβιηνδέηεζε ελόο (1) αληίληππνπ, CD
καγλεηνθώλνπ θαη CD ππνινγηζηή. Υξόλνο παξάδνζεο απηώλ , εληόο είθνζη εκεξώλ
από ηε ζπλεδξίαζε.
Γηα θάζε επηπιένλ ηνπ ελόο βηβιηνδεηεκέλνπ αληηηύπνπ ε ηηκή δηακνξθώλεηαη σο
εμήο:
Α. ηηκή βηβιηνδεζίαο 4,00€ αλά ηεκάρην, πξν ΦΠΑ , ήηνη 4,92€ κε ΦΠΑ 23%.
Β. ηηκή εθηππσκέλεο ζειίδαο 0,08€ πξν ΦΠΑ, ήηνη 0,10 € κε ΦΠΑ 23%.
4) Από ηνλ ΚΑΛΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ , κε έδξα επηρείξεζεο Αγξίλην.
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Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλέξρεηαη ζε 100,00€ αλά ώξα ζπλεδξίαζεο ή ηκήκα
απηήο ρσξίο ΦΠΑ (123,00€ κε ην ΦΠΑ). ηελ ηηκή απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
εξγαζίεο απνκαγλεηνθώλεζεο, έλα (1) βηβιηνδεηεκέλν αληίηππν θαη έλα (1) δσξεάλ
CD . Γηα θάζε επηπιένλ ηεύρνο ε ηηκή αλέξρεηαη ζε 5,00€ αλά ηέπρνο ζπλεδξίαζεο
πξν ΦΠΑ (6,15€ κε ην ΦΠΑ 23%). Η παξάδνζε ησλ ηεπρώλ ζα γίλεηαη εληόο 30
εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ ερεηηθνύ αξρείνπ ησλ πξαθηηθώλ.
5) Από EUROPEAN EXECUTIVE SERVICES πνπ εδξεύεη ζηνπ Παπάγνπ. Η
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο αλέξρεηαη ζε 120,00€ αλά ώξα ζπλεδξίαζεο, ρσξίο ην
ΦΠΑ (147,60€ κε ην ΦΠΑ) θαη αλά 30,00€ αλά ηεύρνο , ρσξίο ΦΠΑ (36,90€ κε ΦΠΑ).
ηηο ηηκέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο απνκαγλεηνθώλεζεο, εθηύπσζε κε
δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο θσηνγξαθηθνύ αξρείνπ θαη ζαξσκέλσλ εγγξάθσλ θαη ε
ςεθηαθή απνζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Η παξάδνζε πξαθηηθώλ ζε
ςεθηαθή κνξθή γίλεηαη εληόο 20 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ζπλεδξίαζε.
ηελ πξνζθνξά ηνπο παξέρνληαη νξηζκέλεο δσξεάλ εξγαζίεο όπσο, δεύηεξν
άθνπζκα ζπλεδξίαζεο, ςεθηαθή θσδηθνπνίεζε αξρείσλ, γξαπηέο ζπκβνπιέο ζην
πξνεδξείν, δπλαηόηεηα πξόζβαζεο όισλ ησλ πκβνύισλ ζηα πξαθηηθά κέζσ ηεο
κεζόδνπ «ΔΤΡΔΗ» θαη δσξεάλ πξνζθνξά γηα ηελ εθκάζεζή ηεο θ.α.
Θέηνπλ όξν πιεξσκήο ηνπο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο
εξγαζίαο.
6) Από ηελ ΑΔΛΙΟ πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα.
Οη βαζηθέο εξγαζίεο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο, κεηαμύ άιισλ , θνζηνινγνύληαη σο
εμήο: ηηκή 1,50 € πξν ΦΠΑ (1,845€ κε ΦΠΑ) αλά ζειίδα Α4 γηα ηελ ειεθηξνληθή
δηαρείξηζε
πξαθηηθώλ
(απνκαγλεηνθώλεζε,
επεμεξγαζία,
κνξθνπνίεζε,
ζειηδνπνίεζε, απνζηνιή ειεθηξνληθνύ αξρείνπ εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ) ,
Σηκή 0,90€ πξν ΦΠΑ αλά ζειίδα Α4 γηα εθηύπσζε θσηναληηγξάθσλ (1,11€
πεξίπνπ κε ΦΠΑ) γηα δηόξζσζε θεηκέλσλ (πξναηξεηηθά), ηηκή 0,05€ πξν ΦΠΑ
(πεξίπνπ 0,06 € κε ΦΠΑ) γηα θάζε εθηππσκέλε κνλόρξσκε ζειίδα ζε ςεθηαθή
κνλάδα.
Σηκή 1,50€ πξν ΦΠΑ (1,845€ κε ΦΠΑ) γηα θάζε ζειίδα βηβιηνδεζίαο , δηαζηάζεηο
Α4. Ηιεθηξνληθή έθδνζε γηα θαζέλα CD 1,50€ (1,845€ κε ΦΠΑ). ηελ πξνζθνξά
ηνπο αλαγξάθεηαη ην θόζηνο θαη γηα άιιεο δεπηεξεύνπζεο εξγαζίεο, πνπ κπνξεί λα
εθηηκεζνύλ. Σν κέγηζην ρξνληθό πεξηζώξην παξάδνζεο ηνπ έληππνπ αξρείνπ είλαη 15
εξγάζηκεο κέξεο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο απνκαγλεηνθώλεζεο θαη
λα ςεθίζεη ηε ζρεηηθά πίζησζε».
Ο Πξνεδξεύσλ δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηηο σο άλσ πξνζθνξέο.
Η Οικονομική Επιηποπή
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξoεδξεύνληα θαη έιαβε ππόςε:
ηηο δηαηάμεηο Ν.2539/97, ηνπ Ν. 2623/98 , ηνπ Ν 3852/2010 , ηνπ ΠΓ 28/1980 , ηηο
πξνζθνξέο –ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά , ηελ ηθαλνπνηεηηθή ηηκή, ηελ άκεζε θαη
εγγύηεξε εμππεξέηεζε , ηα άιια ζηνηρεία ησλ θαθέισλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γήκν,
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ κε ηίηιν «απομαγνηηοθώνηζη
ππακηικών Δημοηικών ςμβοςλίων»
ζηελ εηαηξεία PROMAID
κε έδξα
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επηρείξεζεο Πύξγνο Ηιείαο, νδόο Ρήγα Φεξαίνπ αξηζ. 113 (Πάξνδνο Forum) ιόγσ
ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο, ζύκθλσλα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνύλ
εξγαζίεο απνκαγλεηνθώλεζεο θαη πιεθηξνιόγεζεο ζε ππνινγηζηή κε πξόγξακκα
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη παξάδνζε ζε έλα εθηππσκέλν –βηβιηνδεηεκέλν αληίηππν ,
ζε CD καγλεηνθώλνπ θαη CD ππνινγηζηή έλαληη ακνηβήο 119,00€ αλά ώξα
ζπλεδξίαζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ
7.000,00€.
2) Φεθίδεη , εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 7.000,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6142.004
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 γηα ηελ
«απομαγνηηοθώνηζη ππακηικών Δημοηικών ςμβοςλίων».
3) Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.4)
Η πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο ηνπ
Γήκνπ καο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 94/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ
ΥΕΘΜΏΝΑ ΑΝΔΡΕΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΔΗΜΑΡΥΟ
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