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  Καρπενήσι 27/1/2021 
Αριθµ.πρωτ.: 1007 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αποµαγνητοφώνηση -δακτυλογράφηση "κατά λέξει", καταγραφή των 

συζητήσεων των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού συµβουλίου ∆ήµου 

Καρπενησίου για το έτος 2021 

( CPV: 79500000-9) 

 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της αποµαγνητοφώνησης και 

δακτυλογράφησης " κατά λέξει" καταγραφής των συζητήσεων των συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού συµβουλίου Καρπενησίου του έτους 2021 και µέχρι του ποσού 

4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. 

Η ηχογράφηση των συνεδριάσεων θα γίνεται µε ευθύνη του  αρµοδίου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Καρπενησίου που υποστηρίζει γραµµατειακά το 

∆ηµοτικό συµβούλιο και θα δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ανάδοχο για την 

αποµαγνητοφώνηση και δακτυλογράφηση. 

 
 
 
 

Η συντάκτρια Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
Αυτοτελούς Τµήµατος Υποστήριξης 

πολιτικών οργάνων 

 

∆ήµητρα Τσιούνη 

 

Μαρία Παπαροϊδάµη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27/1/2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η Εκτέλεση της εργασίας διαχείρισης "κατά λέξει" καταγραφή -δακτυλογράφηση 

της συζήτησης συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου µεταφορά αρχείων 

ηλεκτρονική διαχείριση (αποµαγνητοφώνηση αρχική επεξεργασία 

µορφοποίηση, σελιδοποίηση, φιλολογική επιµέλεια, έντυπη και ηλεκτρονική 

έκδοση) του έτους 2021 θα γίνει βάσει των παρακάτω προδιαγραφών. 

Η εργασία θα γίνει από φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που µπορούν να 

ανταποκριθούν στην πραγµατοποίησή της. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα 

πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισµό προηγµένης τεχνολογίας ώστε τα 

πρακτικά να αποδίδονται µε την µεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. 

 
Η εργασία διαχείρισης των πρακτικών αναλυτικά θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 
1. Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση πρακτικών ήτοι αποµαγνητοφώνηση –αρχική 

επεξεργασία (κατά λέξει καταγραφή των συζητήσεων- αποφάσεων µεταξύ των 

συµβούλων,  µορφοποίηση ,σελιδοποίηση). 

Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής µορφοποίησης επεξεργασίας και 

σελιδοποίησης  του κειµένου θα πρέπει να εντάσσονται στο κείµενο οι 

παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

- Πρόλογος της συνεδρίασης παρόντες – απόντες 

- Θέµατα εκτός ηµερήσιας     διάταξης 

- Θέµατα ηµερήσιας διάταξης 

- Συζήτηση και απόφαση εκάστου θέµατος 

- Πίνακας ευρετηρίου µε τα ονόµατα των οµιλούντων και τις αντίστοιχες σελίδες 

που περιέχονται οι οµιλίες και παρεµβάσεις τους 
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 ∆ιάταξη σελίδας 

-κείµενο : Βασικό 

-Γραµµατοσειρά µεγέθους 10-12 

-Απόσταση χαρακτήρων κανονική 

2. Φιλολογική επιµέλεια κειµένου ήτοι ∆ιόρθωση –φιλολογική επιµέλεια των 

αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών για τη µέγιστη δυνατή αποτύπωση του 

προφορικού λόγου. 

3. Ασπρόµαυρο φωτοαντίγραφο Α4 

4. Βιβλιοδεσία των πρακτικών µε σπιράλ, οπισθόφυλλο χαρτόνι Α4 και 

έµπροσθεν διαφάνεια Α4 

Στο εξώφυλλο θα υπάρχει: 

-Οι τίτλοι της Ελληνικής δηµοκρατίας Νοµός Ευρυτανίας ∆ήµος Καρπενησίου 

-Το σήµα του ∆ήµου µας 

-Η δηµοτική περίοδος πχ 1-9-2019 έως 31-12-2023 

-Ο αριθµός της συνεδρίασης του ∆Σ και η ηµεροµηνία 

5. Ηλεκτρονική έκδοση της συνεδρίασης σε cd –Rom (µε το περιεχόµενο 

αυτής σε pdf και word αρχείο κειµένου και audio αρχείο). Να αναγράφονται οι 

ενδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω για το εξώφυλλο, δεν χρειάζεται να 

υπάρχει το λογότυπο. Κάθε βιβλιοδετηµένο τεύχος θα αναγράφονται οι σελίδες 

και CD –ROM θα αφορά µια και µόνο συνεδρίαση. 

Ο µειοδότης ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει την εργασία του ως εξής: 

• Αποστολή µε e-mail του ηλεκτρονικού αρχείου των 

αποµαγνητοφωνηµένων επεξεργασµένων και φιλολογικά επιµεληµένων 

πρακτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου εντός 10 ηµερών 

από την λήξη της συνεδρίασης. 

• Αποστολή σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

• Βιβλιοδετηµένα τεύχη πέντε (5) -  Το αργότερο 15 µέρες από τη λήξη της 
συνεδρίασης. 

 
 

Η συντάκτρια Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
Αυτοτελούς Τµήµατος Υποστήριξης 

πολιτικών οργάνων 

 

∆ήµητρα Τσιούνη 

 

Μαρία Παπαροϊδάµη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27/1/2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 
 
 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Αρθρο 1ο 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση της αποµαγνητοφώνησης "κατά λέξει" 

καταγραφής-δακτυλογράφησης των συζητήσεων των συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού συµβουλίου Καρπενησίου του έτους 2021. 

 

Αρθρο 2ο 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

Των άρθρων 97,169 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 247Α) 

Του Ν. 4412/2016«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016) 

 

 Άρθρο 3ο 

Η ηχογράφηση θα γίνεται µε ευθύνη του δηµοτικού υπαλλήλου που υποστηρίζει 

γραµµατειακά το παραπάνω συλλογικό όργανο δηµοτικό συµβούλιο και το 

ηχογραφηµένο αρχείο θα δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή 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 του συλλογικού 

οργάνου και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα του κειµένου από άποψη 

γραµµατική συντακτική, εκφραστική και δοµής. 
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Άρθρο 4ο 

Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση και προσκόµιση των τιµολογίων, αφού 

προηγούµενα η παρεχόµενη εργασία έχει παραλειφθεί από την προβλεπόµενη 

επιτροπή. 

 

 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. 

 
 
 
 

 
Η συντάκτρια Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη 

Αυτοτελούς Τµήµατος Υποστήριξης 

πολιτικών οργάνων 

 

∆ήµητρα Τσιούνη 

 

Μαρία Παπαροϊδάµη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27/1/2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 
 
 

 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ως αµοιβή της εργασίας ορίζεται ενδεικτικά το ποσό των διακοσίων ευρώ µε το 

Φ.Π.Α (200,00€), για την «αποµαγνητοφώνηση- δακτυλογράφηση "κατά λέξει" 

καταγραφή των συζητήσεων των συνεδριάσεων του ∆.Σ –βιβλιοδέτηση της 

κάθε συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το 2021» και συνολικό ποσό 

µέχρι  4.000,00 €. 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝ

ΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗ- 

ΜΕΝΗ ΩΡΑ 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Αποµαγνητοφώνησης 

δακτυλογράφησης "κατά 

λέξει" καταγραφή των 

συζητήσεων των 

συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου 

Καρπενησίου για το έτος 
2021 
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40,3225€ 

 
 

 
3.225,80€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 3.225,80€ 

ΦΠΑ 774,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00€ 

 
 
 
 

Η συντάκτρια Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
Αυτοτελούς Τµήµατος Υποστήριξης 

πολιτικών οργάνων 

 

∆ήµητρα Τσιούνη 

 

Μαρία Παπαροϊδάµη 
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών: «Αποµαγνητοφώνησης -δακτυλογράφησης " κατά 

λέξει" καταγραφή των συζητήσεων των συνεδριάσεων ∆ηµοτικού συµβουλίου 

∆ήµου Καρπενησίου για το έτος 2021» 

Του φυσικού ή νοµικού προσώπου, ή ένωσης προµηθευτών, ή συνεταιρισµού, ή 

κοινοπραξίας         προµηθευτών:………………………………….…………………………………………………………….. 

 
.…………………………………………..…….………………………………………………………………………………………….. 

µε Α.Φ.Μ.: ………………………..………………...…..,∆.Ο.Υ.:………….…………………………….……..……………… 

και έδρα τ……………………..…...…………...……………, οδός…………………….……………..…..…………………. 

αρ.:…………...…..,Τ.Κ. …………………….………………….,τηλ.………………..……...…………………………….……. 

τηλεοµ.…………………..…....……..………,              ηλ.ταχυδρ.:…………………………………………...……………………… 

 Προς: ∆ήµο Καρπενησίου 

Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών: «Αποµαγνητοφώνησης 

δακτυλογράφησης κατά λέξει των συνεδριάσεων ∆ηµοτικού συµβουλίου ∆ήµου 

Καρπενησίου για το έτος 2021», καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας στην τιµή. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗ- 

ΜΕΝΗ ΩΡΑ 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Αποµαγνητοφώνησης 

δακτυλογράφησης "κατά 

λέξει" καταγραφή των 

συζητήσεων των 

συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου 

Καρπενησίου για το έτος 

2021 

 
 

 
4 

 
 

 
20 

 
 

 
80 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 

ΦΠΑ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
Καρπενήσι .................. …-2021 

Ο Προσφέρων 

 

(ονοµατεπώνυµο -Υπογραφή) 

 

 


