Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:8/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:46/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 23 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.6723/18.3.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτριος
9)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.8-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για
την απομαγνητοφώνηση των
Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου».
Εισηγητής :κ. Νίκος Ζαβιτσάνος,
Υπάλληλος του Δήμου
Ο κος Ζαβιτσάνος Νίκος παίρνοντας το λόγο ανέφερε στην Επιτροπή τα
παρακάτω:
«Σας καταθέτω τρείς (3) προσφορές, που περιήλθαν στην υπηρεσία μου,
υποψηφίων για την απομαγνητοφώνηση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για το έτος 2011, των παρακάτω εταιρειών :
1.ΑΕΛΙΟΣ
2.ΚΑΛΠΟΥΡΖΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
3.ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Και παρακαλώ την Επιτροπή για τη λήψη απόφασης μέχρι του ποσού των
20.000,00€ σε βάρος του ΚΑ: 00-6495.002 του προϋπολογισμού».
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη περιπ.δ της παρ.1 του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι
μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/3/11, οι
προϋπολογισμοί των Δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού
του έτους 2010.

Με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ προβλέπεται η δυνατότητα μετά από σχετική απόφαση,
τήρησης με μαγνητοφωνική συσκευή των πρακτικών των συνεδριάσεων των
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ.
Κατόπιν εκφωνεί αναλυτικά τις προσφορές των παραπάνω εταιρειών, (φωτ/φο των
προσφορών έχει δοθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) και καλεί την Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την εισήγηση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Το μέλος της Επιτροπής κα. Σάντα Αικατερίνη αναφέρει ότι δεν πρέπει να
παρθεί απόφαση μόνο με βάση τις οικονομικές προσφορές των εν λόγω εταιρειών
εφόσον απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους, αλλά και με την ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρουν. Προτείνει τη επιλογή της εταιρείας ΑΕΛΙΟΣ , η οποία έναντι των
άλλων εταιρειών προσφέρει:
Α) την ενσωμάτωση δωρεάν στο υπάρχον μικροφωνικό σύστημα φορητή,
ψηφιακή συσκευή (εγγραφέα), με την οποία , γίνεται καταγραφή και αποθήκευση των
Συνεδριάσεων σε κωδικοποίηση που να καθιστά ευέλικτη και απλή την άμεση
αποθήκευση, τη διαδικτυακή μεταφορά των ηχογραφημένων αρχείων από το Δήμο
προς την ΑΕΛΙΟΣ και στη συνέχεια την απομαγνητοφώνηση.
Β) Επίσης η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες της
απομαγνητοφώνησης & έκδοσης πρακτικών Δ.Σ. μη υπερβαίνοντας το ποσό που
ορίζει ο Κ.Δ.Κ. δηλαδή των 20.000,00€ ετησίως, ανεξαρτήτως όγκου εργασιών που
θα πραγματοποιήσει το Δ.Σ. για το διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
Γ) Με την εταιρεία ΑΕΛΙΟΣ υπάρχει προηγούμενη συνεργασία με τον Δήμο
κατά τη διάρκεια της οποίας δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα.
Ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάθεση της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δ.Σ. του Δήμου
Λευκάδας για το έτος 2011, στην εταιρεία ΑΕΛΙΟΣ για όλους τους παραπάνω λόγους
και σύμφωνα με την από 15-2-11 προσφορά της, η οποία έχει ως εξής:
πρόταση (10 τεύχη +1 c.d)
1.Διαδικτυακή μεταφορά αρχείων mp3 από τον Δήμο σε server της ΑΕΛΙΟΣ:
ΔΩΡΕΑΝ
2.Μη φιλολογικά επιμελημένο κείμενο, αποστολή εντός 24 ωρών:ΔΩΡΕΑΝ
3.Ηλεκτρονική διαχείριση πρακτικών(απομαγνητοφώνηση, αρχική επεξεργασία,
μορφοποίηση, σελιδοποίηση):88,00€/ανά ώρα συνεδρίασης
4.Διόρθωση κειμένων (προαιρετικά):31,00€/ανά ώρα συνεδρίασης
5.Φωτοαντίγραφα(10 τεύχη):ΔΩΡΕΑΝ
6.Βιβλιοδεσία(10 τεύχη):ΔΩΡΕΑΝ
7.Επιπρόσθετες διορθώσεις (σε ηλεκτρονική μορφή): ΔΩΡΕΑΝ
8.Ηλεκτρονική έκδοση σε πολυτελές cd-rom: ΔΩΡΕΑΝ
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 00-6495.002 του προϋπολογισμού του έτους
2011 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ ετησίως.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:46/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

