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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ          
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
               Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                               

Ταχ. Δ/νση     :  Ναυπλίου 57 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κωδ.        :  22132, Τρίπολη
Πληροφορίες :  Ι. Γεωργόπουλος                                  
Τηλέφωνο       :  2713 611611                 
E-mail :  georgopoulos@arcadia.gr                            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Ανάθεση 
υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων και απομαγνητοφώνησης των 
πρακτικών για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου", με εκτιμώμενη αξία έως 37.200,00 ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 
36/Α/09-03-2021) και ειδικότερα το άρ. 53 παρ. 3α του δεύτερου,

3. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

5. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει,
6. Του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,   όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει,
7. Του  Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/τ. Α/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
8.  Tης με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

9. Το με Α.Π.: 206559/17-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010775436) Τεκμηριωμένο Αίτημα διατάκτη και την με Α/Α 
1841 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Π.: 206952/20-06-2022, ΑΔΑ: 6Ψ7Ν7Λ1-05Β, ΑΔΑΜ: 
22REQ010777691), 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε οικονομική προσφορά, με ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών προσμετρουμένων από 
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη 
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διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 53, παρ.3α, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), 
για την «Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων και 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου", με εκτιμώμενη αξία έως 37.200,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 
51313000-9 (Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου)
79822300-5 (Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας), 

Ο διαγωνισμός αποτελείται από ένα (1) τμήμα και οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισμού, για το σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης. Η υποβολή συνολικής προσφοράς αποσκοπεί στην  
λειτουργικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της σύμβασης και στη βέλτιστη λογιστική της απεικόνιση ως 
προς την διαδικασία των πληρωμών.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες της Αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης χωρίς υπέρβαση του συμβατικού 
τιμήματος, ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την Οικονομική τους προσφορά υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη στην Υπηρεσία μας (είτε εντύπως στο Τμήμα Γραμματείας, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, 
ισόγειο, είτε σκαναρισμένη στα e-mail: georgopoulos@arcadia.gr, giavi@arcadia.gr), σύμφωνα με το 
Παράρτημα της παρούσας.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνολικό τίμημα για την συγκεκριμένη υπηρεσία, το 
οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί 
το προϋπολογισθέν ποσό. 
Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (αναλυτική περιγραφή της 
κοστολόγησης), η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 
δαπανών του αναδόχου.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης 
της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις και τα οικονομικά μεγέθη 
που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους 
στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια, ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση 
δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που 
προκύπτουν από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα.

mailto:georgopoulos@arcadia.gr
mailto:giavi@arcadia.gr
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι την 30/06/2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ. 
Η προσφορά, μπορεί να αποσταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνεται 
από την ως άνω Υπηρεσία, όπου και θα πρωτοκολλείται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτή θα 
περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ειδάλλως 
θεωρείται εκπρόθεσμη και απορρίπτεται.. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 
την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι :

• Η προσφορά αφορά το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (η τιμή είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης) και είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή και την ζητούμενη ποσότητα. 
Ισχύει για 90 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

• Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι συναφές (ΚΑΔ δραστηριότητας).
• Αποδέχομαι όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1&2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 
9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους – μέλους.

3. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους (άρθρο 80 
παρ.2 του Ν.4412/2016) και
3α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση).

4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί (και υπογραφεί ψηφιακά) μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 τουΝ.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 
43 του Ν.4605/2019).

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου: 
www.ppel.gov.gr, 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

http://www.ppel.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1

Ηχητική κάλυψη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (για τις συνεδριάσεις του ΠΕ.ΣΥ απαιτούνται πενήντα τρία (53) μικρόφωνα).

Έξι (6) ηχεία , μία (1) κονσόλα, δέκα έξι (16) κανάλια και ένας (1) τελικός ενισχυτής 4χ1000 
watt.

2 Ηχογράφηση των συνεδριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή.

3 Βίντεο-προτζέκτορας 5.500 Ansilumen και οθόνη 3x2.5m

4 Laptop

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.
Απομαγνητοφώνηση και στοιχειοθέτηση σε Η/Υ προηγμένης τεχνολογίας, η κάθε σελίδα να 
περιλαμβάνει 50 περίπου γραμμές x 80 περίπου χτυπήματα ανά γραμμή, και να τηρούνται πλήρως οι 
κανόνες σύνταξης κειμένου (στοίχιση- διάστιχα- παράγραφοι).

2. Εκτύπωση (Α4, Α3) ενός αντιτύπου πρακτικού ανά συνεδρίαση μόνο των απομαγνητοφωνημένων 
πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Βιβλιοδεσία σε (σπιράλ) ενός αντιτύπου πρακτικού ανά συνεδρίαση μόνο των 
απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Παραλαβή των αρχείων ήχου από την αρμόδια Γραμματεία του κάθε συλλογικού οργάνου την ημέρα 
της συνεδρίασης και παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών εντός επτά (7) ημερών.

5. Συνεργασία με τον/την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής και 
τις Γραμματείες αυτών και πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις τους.

6. Τήρηση αρχείου κασετών, δισκετών & C.D. των συνεδριάσεων, τις οποίες θα παραδίδει στην αρμόδια 
Γραμματεία με τη λήξη της συμβατικής περιόδου.

7.

Πλήρης απεικόνιση στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των διαλόγων των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς επαναλήψεις και πολυλογίες (καταγραφή και 
περίληψη των απόψεων των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, υπηρεσιακών παραγόντων κ.λπ. μη 
μελών των συλλογικών οργάνων).
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8. Ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα του κειμένου από άποψη γραμματική, συντακτική, εκφραστική και 
δομής.

9. Αποστολή με e-mail στις αρμόδιες Γραμματείες των συλλογικών οργάνων των απομαγνητοφωνημένων 
πρακτικών των συνεδριάσεων.

10. Εκτύπωση (Α4, Α3) και βιβλιοδεσία (σπιράλ) ενός αντιτύπου πρακτικού ανά συνεδρίαση μόνο των 
απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

11. Τα πρακτικά να αποδίδονται με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα και με δυνατότητα ψηφιακής 
αποτύπωσης των πρακτικών, με ηλεκτρονικό και λογισμικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας.

12.
Η εκτύπωση των πρακτικών να γίνεται με εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης και σε χαρτί λευκό 80 γραμ. 
για την άψογη εμφάνιση τους και η αναπαραγωγή των πρακτικών να γίνεται σε φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα υψηλής απόδοσης.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ.:
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
e-mail :
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ

24%

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ

1 4ωρη συνεδρίαση ΠΕ.ΣΥ. και Ο.Ε.

2 Κόστος επιπλέον ώρας συνεδρίασης

     Ηχητική κάλυψη και 

      ηχογράφηση συνεδριάσεων 

      Περιφερειακού Συμβουλίου 

     και Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα 

     με την περιγραφή στο Παράρτημα Ι)

3 Ματαίωση συνεδρίασης

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ    ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ   

ΦΠΑ ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών (σύμφωνα με 
την περιγραφή στο Παράρτημα Ι) Σελίδα

Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.
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       Ημερομηνία:………………………………

              Για τον υποψήφιο ανάδοχο

                 Σφραγίδα / υπογραφή
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