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ΘΕΜΑ: Αποµαγνητοφώνηση συνεδριάσεων
Συλλογικών Οργάνων
∆ήµου Κατερίνης
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ:
Ο ∆ήµος Κατερίνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των
εργασιών αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των συλλογικών
οργάνων του, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, ήτοι του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κλπ.
Για την εργασία αυτή ο ∆ήµος Κατερίνης δεν διαθέτει την κατάλληλη
υποδοµή, δηλαδή επαρκές προσωπικό και µηχανήµατα, ώστε
αξιόπιστα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να επιτελέσει την
εργασία αυτή.
Η επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που θα αναλάβει την
εργασία αυτή πρέπει να διαθέτει για το σκοπό αυτό άρτια
εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλα τεχνικό εξοπλισµό ώστε το
τελικό αποτέλεσµα να είναι το επιθυµητό και συνάµα αξιόπιστο.
Ως σήµερα έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις των οποίων τα
πρακτικά δεν έχουν ακόµη αποµαγνητοφωνηθεί
και οι οποίες
αφορούν τα έτη 2012 και 2013.
Η ανάθεση της εργασίας αποµαγνητοφώνησης που αναφέρεται στη
παρούσα µελέτη αφορά το σύνολο των συνεδριάσεων του 2012 και
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2013 στις οποίες δεν έχει γίνει αποµαγνητοφώνηση αλλά και όσες
πραγµατοποιηθούν για το υπόλοιπο του 2013 και το 2014.
Στη µελέτη αυτή λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) στις 24 συνεδριάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου του έτους 2012 ο
συνολικός χρόνος µαγνητοφώνησης ανέρχεται περίπου στις 40 ώρες,
β) για τις 22 συνεδριάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έγιναν ως και
σήµερα για το έτος 2013 ο συνολικός χρόνος µαγνητοφώνησης είναι
περίπου 42 ώρες, ενώ προβλέπεται να γίνουν άλλες τουλάχιστον
πέντε συνεδριάσεις ως το τέλος του έτους, εποµένως εκτιµάται ότι ο
συνολικός χρόνος θα ανέλθει το πολύ στις 60 ώρες για το 2013
γ) µε αυτήν την µελέτη θα µεριµνήσουµε και για την
αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για το 2014. Βάσει των ανωτέρω εκτιµάται
ότι το 2014 θα πραγµατοποιηθούν περίπου 50 ώρες συνεδριάσεων.
δ) το γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθεί να γίνει αποµαγνητοφώνηση
συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ή και άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου στις
οποίες τηρούνται προς το παρόν µόνο πρόχειρα πρακτικά.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 28/80 και του Ν.3463/2006, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εργασία θα αφορά αποµαγνητοφώνηση χρόνου συνεδριάσεων,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και µονάδα µέτρησης θα είναι η µία ώρα
(60 λεπτών).
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ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ευρώ)

Αποµαγνητοφώνηση 1 ώρα
πρακτικών
συνεδριάσεων 2012
Αποµαγνητοφώνηση 1 ώρα
πρακτικών
συνεδριάσεων 2013
Αποµαγνητοφώνηση 1 ώρα
πρακτικών
συνεδριάσεων 2014
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Φ.Π.Α. 23%

4.500
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ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

5.535
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Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2013 καθώς και τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να αυξοµειωθούν µέσα
στα όρια της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποµαγνητοφώνηση παρελθουσών
συνεδριάσεων (των ετών 2012 και 2013) αλλά και των επόµενων
συνεδριάσεων που θα πραγµατοποιηθούν ως το τέλος του 2013
καθώς και το έτος 2014.
Άρθρο 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της ως και την 31-12-2014.
Άρθρο 3
ΟΡΟΙ
Για τις συνεδριάσεις που πρόκειται να γίνουν στο εξής ο ανάδοχος θα
µεριµνά για την παραλαβή από τον ∆ήµο του ηχητικού αρχείου εντός
τριών ηµερών από την ειδοποίησή του και για την παράδοση στο
∆ήµο του ηλεκτρονικού αρχείου των αποµαγνητοφωνηµένων
συνεδριάσεων εντός δεκαηµέρου µε αποδεικτικό παραλαβήςπαράδοσης.
Για τις προγενέστερες της ανάθεσης συνεδριάσεις ο ανάδοχος θα
αναλάβει να διεκπεραιώνει τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις το µήνα
από τη στιγµή που θα παραλάβει τα αντίστοιχα ηχητικά αρχεία, µε
αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει το ηλεκτρονικό αρχείο
αποµαγνητοφώνησης σε µορφή συµβατή µε τις απαιτήσεις των
ηλεκτρονικών υπολογιστών του ∆ήµου.
Τυχόν έξοδα αποστολής που θα προκύψουν από την ανωτέρω
διαδικασία θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που ο ∆ήµος Κατερίνης ζητήσει επειγόντως την
αποµαγνητοφώνηση µίας συνεδρίασης, η ανταπόκριση του αναδόχου
θα πρέπει να είναι άµεση, να διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα
και σε σύντοµο διάστηµα.
Η εργασία του αναδόχου θα ελέγχεται από την αρµόδια υπηρεσία
συνεχώς και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασίας
ή οποιαδήποτε ασυνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεων, που δεν
µπορεί να δικαιολογηθεί από τις συνήθεις συνθήκες ή που δεν
οφείλεται σε ανωτέρα βία, η σύµβαση θα καταγγελθεί άµεσα µε όλες
τις νόµιµες συνέπειες.
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Άρθρο 4
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που
είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και
αποτροπή της επέλευσής 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 και άλλα. 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 5
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης,
επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά σε συνεννόηση µε
την υπηρεσία, µε την έκδοση ισόποσου τιµολογίου µε το σύνολο των
ωρών που έχουν πραγµατοποιηθεί, εντός εξήντα εργάσιµων ηµερών
από την προσκόµιση του τιµολογίου στην οικονοµική υπηρεσία του
∆ήµου. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε το όλους ανεξαιρέτως του
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
Άρθρο 7
ΛΟΙΠΑ
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή
νοµοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν.
Η Προϊσταµένη
του Τµήµατος

Σερετίδου Ζωή

οι

διατάξεις

της

ισχύουσας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης

Περδίκη ∆ήµητρα
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