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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
     Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία των 

πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης και πιθανώς κάποιας άτυπης συνεδρίασης ενός πολιτικού οργάνου  που θα ζητηθεί 

από το Δήμαρχο. Η μη τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. με απομαγνητοφώνηση συνιστά πειθαρχικό 

αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, (άρθρο 97, παρ. 1 & 2 του 

Ν. 3463/2006). 

     Για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, ο Δήμος Χίου δεν διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή, δηλαδή προσωπικό και μηχανήματα, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να επιτελέσει την εργασία αυτή. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει για αυτό το 

σκοπό άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προπάντων τα κατάλληλα μηχανήματα, ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό και συνάμα αξιόπιστο. Η εργασία της 

απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 

Δήμου περιλαμβάνει :  

α) Την απομαγνητοφώνηση πρακτικών  

β) Την Ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων  

γ) Τη φωτοαντιγραφή των πρακτικών  

δ) Τη βιβλιοδεσία µε πλαστικό εξώφυλλο (θερμοκόλληση)  

     Το ηχητικό αρχείο θα αποστέλλεται στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή mp3 μέσω 

διαδικτύου ή με courier. 

     Η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνεται σε 

γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12, διάστιχο 1,3 και πρέπει να 

παραδίδεται στο Δήμο εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή του ηχητικού από το 

Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από 

το Γραφείο του Δ.Σ. κατ' εξαίρεση απομαγνητοφώνηση ενός  θέματος της συνεδρίασης και ο 



ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα άμεσα. Το απομαγνητοφωνημένο 

κείμενο πρέπει να παραδίδεται εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας ηλεκτρονικά, 

αλλά και δεμένο με θερμοκόλληση σε δύο (2) αντίγραφα. 

     Η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης πρέπει να 

αποστέλλεται στο Δήμο Χίου εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του ηχητικού από 

το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στον ανάδοχο ηλεκτρονικά. 

     Επισημαίνεται ότι : 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της απομαγνητοφώνησης του συνόλου των 

συνεδριάσεων του έτους. 

2. Ο επισυναπτόμενος προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες 

καθότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί επακριβώς ο αριθμός  των συνεδριάσεων 

που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου η κατακύρωση της 

εργασίας θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή στις τιμές μονάδος (ο 

υπολογισμός του μειοδότη θα γίνει με βάση τις τιμές μονάδος επί των ενδεικτικών 

ποσοτήτων). 

3.  Ο προϋπολογισμός είναι δεσμευτικός ως προς το σύνολο της διαθέσιμης 

πίστωσης και μόνο η εξάντληση της συνολικά προβλεφθείσας πίστωσης (με 

βάση τις προσφερόμενες τιμές μονάδος) μπορεί να παύσει την υποχρέωση του 

αναδόχου για απομαγνητοφώνηση του συνόλου των συνεδριάσεων του έτους.    

     Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.938,00 €, συν Φ.Π.Α. 23%  

1.135,74€, δηλαδή συνολική δαπάνη 6.073,74 € με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. Δαπανών 

10-6615.001  προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Απομαγνητοφώνηση 

πρακτικών 
Συνεδρίαση 30 9,00 € 270,00 € 

2. 
Ηλεκτρονική επεξεργασία 

κειμένων 
Σελίδα 

3900 
(130 σελ/συνεδρίαση Χ 

30 συνεδριάσεις) 
1,10 € 4.290,00 € 

3. 
Αναπαραγωγή (εκτύπωση) 

πρακτικών 
Σελίδα 

7.800 
(130 σελ/συνεδρίαση Χ 

30 συνεδριάσεις Χ 2 
αντίγραφα) 

0,04 € 312,00 € 

4. Βιβλιοδεσία πρακτικών Τεύχος 
  60  

(30 Χ2 αντίγραφα) 
1,10 € 66,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4.938,00 

Φ.Π.Α.  
23% 

1.135,74 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

6.073,74 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 
Ο ∆ήµος προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της  Επιτροπής Διαβούλευσης και πιθανώς κάποιας 
άτυπης συνεδρίασης ενός πολιτικού οργάνου  που θα ζητηθεί από το Δήμαρχο. Για την 
αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών, ο ∆ήµος Χίου δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, δηλαδή 
προσωπικό και µηχανήµατα, ώστε αξιόπιστα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να επιτελέσει την 
εργασία αυτή. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει για αυτό το σκοπό άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό 
και προπάντων τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι το επιθυµητό και 
συνάµα αξιόπιστο. 
Η εργασία της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών 
του ∆ήµου περιλαµβάνει: 
Α) Την αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 
Β) Την ηλεκτρονική επεξεργασία των κειµένων 
Γ) Τη φωτοαντιγραφή των πρακτικών 
∆) Τη βιβλιοδεσία µε πλαστικό εξώφυλλο (θερµοκόλληση) 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• του Π∆ 28/80 
• των άρθρων 103 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 247 Α) 
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ  1291/11-08-2010 
τεύχος Β) 
 
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Τεχνική περιγραφή – µελέτη  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Προϋπολογισµός µελέτης 
 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να παραδίδεται στο 
Δήμο εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή του ηχητικού από το Γραφείο του Δημοτικού 
Συμβουλίου στον ανάδοχο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από το Γραφείο του Δ.Σ. κατ' εξαίρεση 
απομαγνητοφώνηση ενός  θέματος της συνεδρίασης και ο ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
αυτό το αίτημα άμεσα. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο πρέπει να παραδίδεται εντός της ανωτέρω 
τασσόμενης προθεσμίας ηλεκτρονικά, αλλά και δεμένο με θερμοκόλληση σε 2 αντίγραφα. 
Η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης πρέπει να αποστέλλεται 
στο Δήμο Χίου εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του ηχητικού από το Τμήμα Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων στον ανάδοχο ηλεκτρονικά. 
 



Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα 
μελέτη εμπρόθεσμα και το αποτέλεσμα να είναι άρτιο. 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα μετά την 
ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. 
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 
 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 8ο : Αναθεώρηση τιµών 
 Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
Άρθρο 9ο : Τίμημα - Τρόπος πληρωµής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 6.073,74 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό θα βαρύνει το προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2016 και τον Κ.Α. 10-6615.001. Η αµοιβή μπορεί να καταβάλλεται τµηµατικά µετά την 
παράδοση των απομαγνητοφηνημένων πρακτικών και των δεμένων τευχών, και την υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλων από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Άρθρο 10ο : 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. 
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
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