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Προϋπολογισμός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

          Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της αποµαγνητοφώνησης των 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Δήμου Αλμωπίας, σε  ειδικευµένη  εταιρεία.  

Η  εταιρεία  θα αναλάβει την υπηρεσία αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και την εγγραφή των περιεχοµένων σε 

ηλεκτρονικό αρχείο, παράδοση εκτυπωµένων αντιγράφων των αποµαγνητοφωνηµένων 

πρακτικών.  
 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ποσού 774,20 €, δηλαδή συνολική δαπάνη 4.000,00 € , που θα βαρύνει τον κωδικό του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου  Αλμωπίας  Κ.Α.Ε. 10.6142.0007 µε  τίτλο:  «Υπηρεσίες  

αποµαγνητοφώνησης  συνεδριάσεων του ∆.Σ». 
 

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές πρόκειται να γίνει η εκτέλεση της 

υπηρεσίας αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας. 

 
1.   Η υπηρεσία θα γίνει από φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που µπορούν να 

ανταποκριθούν στην πραγµατοποίησή της. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει, 
να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισµό προηγµένης τεχνολογίας και ικανά 
στελέχη, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται µε την µεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. 

2.     Η ηχογράφηση θα αποµαγνητοφωνείται σε κείµενο στο οποίο θα γίνεται 
ηλεκτρονική επεξεργασία και επιµέλεια και θα τυπώνεται σε ενιαίο και ξεχωρι-
στό για κάθε συνεδρίαση βιβλίο πρακτικού.  
Ο αριθµός των  εκτυπωµένων  τευχών  των  συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου  θα καθορίζεται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου αναλόγως των 
αναγκών του. 

3.     Μέσω της επιµέλειας του κειµένου θα προστίθεται το ονοµατεπώνυµο των 
οµιλητών, το θέµα που συζητείται, αν πρόκειται για τοποθετήσεις και λοιπά 
κατατοπιστικά στοιχεία που θα συµφωνούνται µε τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

4.      Η εκτύπωση των πρακτικών να γίνεται µε εκτυπωτές υψηλής  ανάλυσης και 
χαρτί λευκό 80 gr, για την άψογη εµφάνισή τους. 

5.      Τα βιβλία πρακτικών θα παραδίδονται στο ∆ήµο σε δύο (2) αντίγραφα 
6.   Το κάθε αντίγραφο των έντυπων πρακτικών θα πρέπει να είναι βιβλιοδετηµένο 

µε εξώφυλλο από χαρτόνι και να φέρει την ονοµασία του ∆ήµου και την ένδειξη 
της ηµεροµηνίας της κάθε συνεδρίασης. 

7.      Κάθε συνεδρίαση θα πρέπει να βιβλιοδετείται χωριστά. 
8.      Το επεξεργασµένο ηλεκτρονικό αρχείο  σε πρόγραµµα κειµενογράφου  όπως   

καταγράφηκε  θα παραδίδεται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή  άλλου 
πρόσφορου µέσου στις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

9.                 Η παράδοση των ηλεκτρονικών αρχείων των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτι-
κών θα πρέπει να γίνεται εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ημερομηνία 
παραλαβής των μαγνητοφωνημένων πρακτικών, αν η συνεδρίαση  διαρκέσει  µέχρι  
4  ώρες.  Για  κάθε  επί  πλέον  ώρα  συνεδρίασης,  η παράδοση µπορεί να 
παρατείνεται για µια ακόµη εργάσιµη ηµέρα.Γι αυτό το λόγο ο ανάδοχος θα πρέπει  
να  μας γνωστοποιήσει  την ημερομηνία παραλαβής των μαγνητοφωνημένων 
πρακτικών εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. ( e-mail, fax κτλ.) 

        10.            Τα  πρακτικά  θα  αποδίδονται  όπως  ακριβώς  ακούγονται  οι οµιλίες στο  
µέσο καταγραφής χωρίς παραλείψεις ή ασάφειες. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Β.   Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και αγαθών 
 

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες και τα αντίστοιχα αγαθά. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
 

 
 
Α/Α 

 
 

Είδος 

 
 

Περιγραφή 

 

Μονάδα 

µέτρησης 

 
 

Μονάδες 

Ενδεικτική 

τιµή/ 
Μονάδα 

 
 

Σύνολο 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 

 
 
 
Αποµαγνη- 
τοφώνηση 

Εκτύπωση 

αποµαγνητο- 

φωνηµένου 

αρχείου 
Βιβλιοδεσία 
αποµαγνητο- 
φωνηµένου 
Αρχείου. 

 
 
  Εγγραφή σε ηλεκτρονικό 
κειµενογράφο επεξεργάσιµης 
µορφής (ενδεικτικά microsoft 
word) του συνόλου   του 
ηχητικού αρχείου κάθε 
συνεδρίασης µε µορφή που 
προσδιορίζεται  στην τεχνική 
περιγραφή. 

Εκτύπωση αντιγράφων 

συνεδρίασης των 

αποµαγνητοφωνηµένων 

αρχείων 
 
Βιβλιοδεσία µε σκληρό 

χαρτόνι των τευχών της 

συνεδρίασης. 

 
 
 
 
 
 

ΩΡΕΣ 

 
 
 
 
 
 

82 

 
 
 
 
 
 

39,339 

 
 
 
 
 
 

3.225,80 

Σύνολο: 3,225,80 

ΦΠΑ 24%:    774,20 

Γενικό  Σύνολο: 4.000,00 

 
 

 
       Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις    
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχες υπηρεσίες.  
      Η δαπάνη αφορά τις υπηρεσίες για ενδεικτικό διάστημα 12 μηνών. Ο ∆ήµος δεν 
έχει υποχρέωση εξάντλησης του  προϋπολογισµού της  παρούσας τεχνικής περιγραφής 
καθώς  δεν  είναι δυνατό να προσδιοριστεί µε ακρίβεια εκ των προτέρων ο αριθµός των 
συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου και η διάρκεια αυτών. 
       Επειδή δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός των ωρών που θα απαιτηθούν για κάθε 
συνεδρίαση,  καθώς  και  του  αριθµού  των  συνεδριάσεων,  ο προϋπολογισµός 
περιλαµβάνει τη µέγιστη δαπάνη που θα απαιτηθεί για 82 ώρες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 

Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο   συγγραφής 
 

         Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης πρακτικών των 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε  ειδικευµένη εταιρεία. Η  εταιρεία  θα  
αναλάβει  την  υπηρεσία α π ο µαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και  την  εγγραφή των περιεχοµένων σε έντυπο κείµενο, 
παράδοση αντιγράφων των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών . 
        Τα πρακτικά θα ηχογραφούνται μέσω του συστήματος καταγραφής και 
μαγνητοφώνησης  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας  και στη συνέχεια θα 
αποµαγνητοφωνούνται από την εταιρεία και  θα  παραδίδονται  στο  ∆ήµο  σε  
ηλεκτρονικά  αρχεία  σε  15 εργάσιµες ηµέρες από την ημερομηνία παραλαβής των 
μαγνητοφωνημένων πρακτικών, αν η συνεδρίαση διαρκέσει µέχρι 4 ώρες. Για κάθε επί 
πλέον ώρα συνεδρίασης, απαιτείται µια ακόµη εργάσιµη ηµέρα. 

 

       Τα πρακτικά θα αποδίδονται όπως ακριβώς ακούγονται οι οµιλίες στο µέσο 

καταγραφής και για το λόγο αυτό πρέπει η διαδικασία να είναι αυστηρή στα πλαίσια του 

Κανονισµού λειτουργίας του Συµβουλίου, ώστε να είναι δυνατή και καθαρή η 

καταγραφή. 

 

Άρθρο 2ο :    Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

 
• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08,2016 τεύχος Α΄),  

του άρθρου 97 του Ν. 3463/06, στο οποίο προστέθηκε παράγραφος 9, με την παρ.3 
του άρθου  9  του Ν.4071/2012 

 
• του άρθρου 209 του  Ν. 3463/2006, στο οποίο προστίθεται παρ. 9 και 10 με την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

 

Άρθρο 3ο :    Συµβατικά   στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
α. Τεχνική περιγραφή –µελέτη 
β. Προϋπολογισµός µελέτης 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
  
Άρθρο 4ο :    Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
 
Η υπηρεσία θα αφορά την απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δ.Σ. έτους 2017 και σε 
περίπτωση μη εξάλειψης του ποσού θα αφορά και την απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων 
Δ.Σ. έτους 2018. 
 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα    βία 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των πρακτικών που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του  ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί 
το από υπαιτιότητα του ∆ήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος 
όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του 





προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια  σε  συνεργασία  µε  το  άλλο  µέρος  για  να  
υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρµοζόµενος  ανάλογα. 
 
Άρθρο 6ο :   Αναθεώρηση   τιµών 

 
Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια 
της υπηρεσίας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 7ο:     Παραλαβή  υπηρεσίας : 
 
Η παραλαβή των πρακτικών θα γίνεται εντός δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµέρα παραλαβής των μαγνητοφωνημένων πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, αν η συνεδρίαση διαρκέσει µέχρι 4 ώρες. Για κάθε επί πλέον ώρα συνεδρίασης, η 
παράδοση µπορεί να παρατείνεται για µια ακόµη εργάσιµη ηµέρα. 

          Εάν  κατά  την  παραλαβή,  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συµβατικές  προδια-
γραφές,  ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση της τυχόν ακατάλ-
ληλης ποσότητας. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
ειδοποίηση του σε αντικατάσταση της, ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί 
στην απόρριψη των παραλαµβανοµένων ειδών ή στη µείωση του τιµήµατος. 

Επίσης σε περίπτωση που οι απομαγνητοφωνήσεις δεν είναι σύμφωνες με τη 
παρούσα  Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
διακοπή  της σύμβασης. 

 
    Άρθρο 8ο:   Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
      Ο ανάδοχος υποχρεούται, στην άριστη εκτέλεση της εργασίας για την αποµαγνη-
τοφώνηση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών, των συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,. 
      Ο ανάδοχος, όταν υπογραφεί η σύµβαση, υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές 
παραγγελίες κατόπιν εντολής της Γραµµατείας ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 9ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

   Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή 
τρίτων  που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το 
Δήμο  

 

Άρθρο 10ο :  Επίλυση   διαφορών 
      
      Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα  µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
                             Αριδαία 28 Ιουνίου   2017 
 
         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                
  Η  Προϊστάμενη Τμήματος                                                         Η Πρ/νη Δ/νση  
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                      Διοικητικών Υπηρεσιών                                     
.                                                                                              & Προγραμματισμού, 
                                                                                         Οργάνωσης & Πληροφορικής                        

 
 
 
 
      ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                 ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
         
 
 

 




