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Μ Ε Λ Ε Τ Η    

«Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,  

έτους 2018»  

CPV:   79 55 00 00 - 4                                             

 

 

 

  

 

Προϋπολογισμός 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 4.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 960,00 

Αξία με ΦΠΑ 4.960,00 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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Τεχνική Έκθεση 

 

  Η παρούσα μελέτη αφορά  την Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 
2018, από ιδιώτη. 

Υποχρεώσεις Δήμου: 

1. Ο Δήμος υποχρεούται στην  ηχογράφηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου με δική του 
ευθύνη και δαπάνες. 

2. Μετά τη συνεδρίαση θα στέλνει στον ανάδοχο με δικά του έξοδα, με ταχυμεταφορά ή με 
συστημένη ταχυδρομική επιστολή τις κασέτες ή  CD ή D.V.D., μαζί με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, τη λίστα των παρόντων, καθώς και ότι άλλο πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχετικό 
πρακτικό. 

Υποχρεώσεις αναδόχου: 

Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου κασέτας διάρκειας μίας (1) ώρας, εντός διαστήματος  τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του υλικού. 
2. Τα πρακτικά γράφονται σε πρόγραμμα Η/Υ MICROSOFT – WORD, με ακρίβεια ως προς την απόδοσή 
τους. 
3. Αποτύπωση του περιεχομένου των ανωτέρω σε δισκέτα ή CD ή αποστολή του αρχείου  με E-mail στο 
Δήμο Τρικκαίων, με φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου.  
4. Ο χρόνος απομαγνητοφώνησης θα αυξάνεται ανάλογα για κασέτες μεγαλύτερης διάρκειας της μίας 
(1) ώρας.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας αυτής υπολογίζεται σε  4.960,00 €,  συμπ/νου του ΦΠΑ        
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6117.0001 του προϋπ/σμού  οικον. έτους 2018 και 2019 , ως εξής: 

Οικον. έτος 2018:   2.500,00 €   -  Οικον. έτος 2019:  2.460,00 € .  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίου πόρους. 

Η υπηρεσία 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 άρθρου 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 

 

Προμέτρηση 

ΈΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

2018 40 4 160 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μονάδα 
μέτρησης 

Σύνολο 
Ωρών 

Τιμή ανά ώρα 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Απομαγνητοφώνηση  Πρακτικών     
Δημοτικού Συμβουλίου, έτους  2018 

Ώρες 160 25,00 4.000,00 

 
Φ.Π.Α.   24% 960,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.960,00 
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο  :     Αντικείμενο συγγραφής 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για  την Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, 
έτους 2018, από ιδιώτη. 

 Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει 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 άρθρου 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 

 Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
β.  Προϋπολογισμός μελέτης  
γ.  Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 2ο  :     Τρόπος πληρωμής 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
έκδοση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών  από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με 
το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5  «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 
Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ.  

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 
 

Άρθρο 3ο  :     Υποχρεώσεις Δήμου - Αναδόχου 

Υποχρεώσεις Δήμου  
Ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή  των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα γίνει από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής  και στην καταβολή της αμοιβής. 

Υποχρεώσεις  αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 
 

Άρθρο 4ο  :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η κάθε συνεδρίαση μέχρι τέσσερις (04) ώρες θα παραδίδεται το αργότερο σε  12 εργάσιμες ημέρες                     
(3 ημέρες ανά ώρα), από την ημερομηνία παραλαβής των κασετών ή CD ή DVD από το Δήμο. 
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Άρθρο 5ο:  Παρακολούθηση της σύμβασης 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών  , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 6ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 7ο  :     Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   
   
Άρθρο 8ο : Λύση της σύμβασης 
Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. 

Άρθρο 9ο  :     Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016   και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας. 
 
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 12/2/2018 

Η συντάξασα  
 
 
 

Εξάρχου Μαρίκα 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Τρίκαλα, 12/2/2018 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
 
 
 

Ευθυμίου Παναγιώτα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 12/2/2018 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
 

Σιακαβάρας Ιωάννης 

 
 
 
 

  
 

 
 


