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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Κοµοτηνή  19 Ιουνίου 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ       
∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ         
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 
              69100 Κοµοτηνή       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/νιά Σκαπαριώτου 
Τηλ.: 25310-22824 
FAX: 2531 0 27777   
 

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015  
 
ΘΕΜΑ: Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κοµοτηνής του ∆ήµου µας.  

 
 

Τεχνική Περιγραφή 
 

Ο ∆ήµος προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών των 

συνεδριάσεων των εν θέµατι αναφεροµένων Συλλογικών Οργάνων που πραγµατοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια των ετών 2013-2015 και θα πραγµατοποιηθούν για το υπόλοιπο του έτους 2015 και έως 

31-12-2015.  

Για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών, ο ∆ήµος Κοµοτηνής δεν διαθέτει την κατάλληλη 

υποδοµή, προσωπικό και εξοπλισµό, ώστε αξιόπιστα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 

επιτελέσει την εργασία αυτή.  

Το Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που θα αναλάβει την εργασία πρέπει να διαθέτει εκπαιδευµένο 

προσωπικό και κυρίως κατάλληλο εξοπλισµό, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο.  

Η εργασία της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών όλων των συλλογικών οργάνων περιλαµβάνει:  

Α) Αποµαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων  

Β) Ηλεκτρονική επιµέλεια- επεξεργασία των πρακτικών  

Γ) Φωτοαντιγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων  

∆) Βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων µε Θερµοκολλητικό πλαστικό εξώφυλλο  

Ε) Εγγραφή σε CD των συνεδριάσεων.  

 
 
 
 



2 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 
α/α Είδος εργασίας  Μονάδα µέτρησης  Τιµή Μονάδας  ποσότητα  ∆απάνη  
1  Αποµαγνητοφώνηση των 

συνεδριάσεων  
Συνεδρίαση  12  239 2868 

2  Ηλεκτρονική επιµέλεια- 
επεξεργασία των 
πρακτικών των 
συνεδριάσεων  

Σελίδα  1,77  8365 14806,05 

3  Φωτοαντιγραφή 
πρακτικών των 
συνεδριάσεων  

Εκτυπώσιµη 
Σελίδα  

0,06  830 49,80 

4  Βιβλιοδεσία των 
πρακτικών των 
συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε  
θερµοκολλητικό πλαστικό 
εξώφυλλο  

Τεύχος  1,00  88  88 

5  Εγγραφή σε CD των 
συνεδριάσεων  

Συνεδρίαση  1,10  553 608,3 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται στο ποσό των 18.420,15 €, ο οποίος 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 22.656,78 € και θα βαρύνει 
µε το ποσό των 17.000 € τον ΚΑΕ 00.6495.02 οικονοµικού έτους 2015, και µε το ποσό των 5.656,78 
τον αντίστοιχο ΚΑΕ οικονοµικού έτους 2016.  
 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην αποµαγνητοφώνηση συνολικά σαράντα (239) περίπου,  
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Κοµοτηνής του ∆ήµου µας για το 
χρονικό διάστηµα των ετών 2013-2015 
 
Άρθρο 2ο : Προϋπολογισµός εργασίας  
 
Το ύψος του κόστους της εργασίας, µε το ΦΠΑ, προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.656,78 ευρώ. 
 
 
Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η ανάθεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:  
των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,  
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,  
το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),  
του Π∆ 28/80 και  
του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 
 
Άρθρο 4ο : Συµβατικά στοιχεία  
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α. Προϋπολογισµός µελέτης  
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β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  
 
Άρθρο 5ο : ∆ιάρκεια σύµβασης  
 
Η διάρκεια της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω 
εργασίας άρχεται από την υπογραφή της και λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
 
Η αναπαραγωγή των πρακτικών να γίνεται µε φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα υψηλής απόδοσης και 
η βιβλιοδεσία µε έγχρωµο θερµοκολλητικό πλαστικό εξώφυλλο εµπρός- πίσω.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει στην υπηρεσία µας δύο (2) φωτοαντίγραφα µε 
θερµοκολλητικό πλαστικό εξώφυλλο, των πρακτικών των συνεδριάσεων του κάθε πολιτικού 
οργάνου.  
Οι συνεδριάσεις των ετών 2013-2014 µπορούν να εκτυπωθούν-φωτοτυπηθούν σε ένα τεύχος ο κάθε 
χρόνος. 
Οι συνεδριάσεις του έτους 2015 που ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί θα εκτυπωθούν – φωτοτυπηθούν 
σε ένα τεύχος.   
Η παράδοση των πρακτικών θα γίνεται επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM), η οποία θα 
περιλαµβάνει την αποµαγνητοφώνηση, την ηλεκτρονική επεξεργασία και επιµέλεια του κειµένου 
σε σελίδα Α4.  
Η παράδοση της ολοκληρωµένης µορφής των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των ετών 2013-
2014 πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
Η παράδοση της ολοκληρωµένης µορφής των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των 
συνεδριάσεων έτους 2015 που πραγµατοποιήθηκαν έως την υπογραφή της συµβάσεως, µεταξύ 
∆ήµου και Αναδόχου, πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30 Νοεµβρίου 2015. 
Η παράδοση της ολοκληρωµένης µορφής των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών έτους 2015 των 
πραγµατοποιηθέντων µετά την υπογραφή συµβάσεως, συνεδριάσεων θα υλοποιείται εντός 
χρονικού διαστήµατος ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσης του σχετικού υλικού από τον 
εντολέα.  
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος Κοµοτηνής ζητήσει την έκδοση πρακτικών µιας επείγουσας 
συνεδρίασης, η ανταπόκριση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άµεση, να διεκπεραιώνεται από τον 
ανάδοχο κατά προτεραιότητα και σε χρονικό διάστηµα το πολύ δύο ηµερών.  
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Ο εντολέας είναι υποχρεωµένος να παραδίδει το σχετικό υλικό ( α)CD µαγνητοφωνηµένων 
πρακτικών, β) πρακτικά συνεδριάσεων, γ) πρόσκληση, δ) πίνακα θεµάτων των συνεδριάσεων) του 
µήνα, µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα.  
 
Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις  
 
Ο Εντολοδόχος, στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εργασίας υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας να 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.  
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Άρθρο 9ο : 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, όπως 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 10ο : Αναθεώρηση τιµών  
 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες.  
 
Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωµής  
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική δαπάνη που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό.  
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου στο 
όνοµα του εντολοδόχου, µετά την παραλαβή των εργασιών και εφόσον η επιτροπή βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης της εργασίας δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την εκτέλεση αυτών.  
Επίσης, οποιοδήποτε πρόβληµα αναφερθεί εγγράφως από το Τµήµα Υποστήριξης Οργάνων του 
∆ήµου και αφορά στην τήρηση των όρων της παρούσας , ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση 
διόρθωσή του.  
 
Άρθρο 12ο : 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 13ο : Επίλυση διαφορών  
 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση και 
τις κείµενες διατάξεις, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. µε συνέπεια ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου . 
 
 

Θεωρήθηκε   Η Συντάξασα  
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης        Προϊσταµένη του Τµήµατος 
∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού        Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
 
 
   Αθανάσιος Τσοχατζής     Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου 
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