
 

 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ K.H.M.ΔΗ.Σ.
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Δράμα  30-9-2022  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                           Αρ. πρωτ.: 39344 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση:Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία   
      66133 Δράμα                
Πληρ.: Β. Καρβουνίδου                                         
Τηλ.:  2521350688                                                                Προς: Λογιστήριο 
                                                             Κοιν.: Τμήμα Προμηθειών    
 
 
Θέμα: «Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου Δράμας». 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η  Σ Η  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 
 
Έχοντας υπόψη: 

 τα άρθρα 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, 
με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')  

 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 

 το άρθρο 97 και την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)  

 την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) 

 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 τις διατάξεις του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

 τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ αρ.201/Α/2011) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων....” 

 Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ αρ.85/τ.Α'/11-04-2012) 
 
  Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.3463/2006 “Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα 
πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή "βίντεο" ή με κάθε άλλο πρόσφορο 

ηλεκτρονικό μέσο .... ” 
 
 Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ αρ.85/τ.Α'/11-04-2012): “Οι 

εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών”.  
 

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση της εύρυθμης τήρησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δήμου Δράμας και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν ισχύ σύμβαση λήγει στις 30/9/2022, θα πρέπει να προβούμε στην ανάθεση των 
εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών των  συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Επιτροπών για το 
χρονικό διάστημα από 1/10/2022 έως 30/09/2024. Το προεκτιμώμενο κόστος για την ανάθεση των 
εν λόγω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι  Ευρώ και 
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σαράντα οκτώ λεπτών  του Ευρώ (10.356,48€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (8.352,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α.)   
      

Η δαπάνη από την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6162.02 
“Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών” του 
προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 με το ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (10.356,48€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. το οποίο κατανέμεται στα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 ως εξής:  
 
 

Κ.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΕΤΟΣ 

10.6162.02 
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. 
Συμβουλίου και Επιτροπών 

1.294,56 
2022 

10.6162.02 
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. 
Συμβουλίου και Επιτροπών 

5.178,24 
2023 

10.6162.02 
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. 
Συμβουλίου και Επιτροπών 

3.883,68 
2024 

  10.356,48€ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
CPV: 79550000-4 Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη 
βοήθεια Η/Υ  
 

         Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
         Βασιλική Καρβουνίδου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένη: Μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
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