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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι  30/1/2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1676 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
  
  
  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου 

Καρπενησίου για το έτος 2018  
( CPV: 79500000-9)  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
  Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της απομαγνητοφώνησης και 

δακτυλογράφησης των πρακτικών συνεδριάσεων  του Δημοτικού συμβουλίου 

Καρπενησίου του έτους 2018 και μέχρι του ποσού 8.200,00 € 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

  Η ηχογράφηση των συνεδριάσεων θα γίνεται με ευθύνη του αρμοδίου υπαλλήλου 

του Δήμου Καρπενησίου  που υποστηρίζει  γραμματειακά το Δημοτικό συμβούλιο 

και θα δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ανάδοχο για την απομαγνητοφώνηση και 

δακτυλογράφηση. 

                                                                    

                                                                      

 
 
  Η συντάκτρια                                                               Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                                Τμήματος Υποστήριξης πολιτικών οργάνων 
 
 
Δήμητρα Τσιούνη                                                                Παπαροϊδάμη Μαρία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι  30/1/2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
  
  
  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Εκτέλεση της εργασίας διαχείρισης πρακτικών του δημοτικού  συμβουλίου 

μεταφορά αρχείων ηλεκτρονική διαχείριση (απομαγνητοφώνηση αρχική 

επεξεργασία μορφοποίηση, σελιδοποίηση) φιλολογική  επιμέλεια, έντυπη και 

ηλεκτρονική έκδοση) του έτους 2018 θα γίνει βάσει των παρακάτω προδιαγραφών. 

Η εργασία θα γίνει από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν 

στην πραγματοποίησή της. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται 

με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. 

 Η εργασία διαχείρισης  των πρακτικών αναλυτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

1.Ηλεκτρονική Διαχείριση πρακτικών ήτοι απομαγνητοφώνηση –αρχική 

επεξεργασία (κατά λέξει καταγραφή των συζητήσεων- αποφάσεων μεταξύ των 

συμβούλων μορφοποίηση ,σελιδοποίηση). 

Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφοποίησης επεξεργασίας και 

σελιδοποίησης του κειμένου θα πρέπει  να εντάσσονται στο κείμενο οι παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 

- Πρόλογος της συνεδρίασης  παρόντες – απόντες  

- Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  

- Θέματα ημερήσιας διάταξης   

- Συζήτηση  και απόφαση  εκάστου θέματος  

- Πίνακας ευρετηρίου με τα ονόματα των ομιλούντων και τις αντίστοιχες σελίδες    

που περιέχονται  οι ομιλίες και παρεμβάσεις τους  
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Διάταξη σελίδας 

-κείμενο : Βασικό 

-Γραμματοσειρά μεγέθους 10-12 

-Απόσταση χαρακτήρων κανονική 

2.Φιλολογική επιμέλεια κειμένου ήτοι Διόρθωση –φιλολογική επιμέλεια των 

απομαγνητοφωνημένων πρακτικών για τη μέγιστη δυνατή αποτύπωση του 

προφορικού λόγου. 

3.Ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο Α4  

4.Βιβλιοδεσία των πρακτικών με σπιράλ, οπισθόφυλλο χαρτόνι Α4 και έμπροσθεν 

διαφάνεια Α4 

Στο εξώφυλλο θα υπάρχει:  

-Οι τίτλοι  της Ελληνικής δημοκρατίας Νομός Ευρυτανίας Δήμος Καρπενησίου 

-Το σήμα του Δήμου μας 

-Η δημοτική περίοδος  πχ 2014-2019 

-Ο αριθμός της συνεδρίασης του ΔΣ ημερομηνία  

5.Ηλεκτρονική έκδοση της συνεδρίασης  σε cd –Rom (με το περιεχόμενο  αυτής σε 

pdf  και  word αρχείο κειμένου και  audio αρχείο). Να αναγράφονται οι ενδείξεις  

που αναφέρονται ανωτέρω για το εξώφυλλο, δεν χρειάζεται να υπάρχει το 

λογότυπο. Κάθε βιβλιοδετημένο τεύχος θα αναγράφονται οι σελίδες και CD –ROM 

θα αφορά μια και μόνο συνεδρίαση. 

Ο μειοδότης ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την εργασία του ως εξής: 

 Αποστολή με e-mail του ηλεκτρονικού αρχείου των απομαγνητοφωνημένων 

επεξεργασμένων και φιλολογικά επιμελημένων πρακτικών στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Δήμου εντός 10 -15 εργάσιμων ημερών από την λήξη της 

συνεδρίασης. 

 Αποστολή  σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή. 

 Βιβλιοδετημένα τεύχη  πέντε (5) 

 Το αργότερο 15 μέρες από τη λήξη της συνεδρίασης. 

 
   Η συντάκτρια                                                     Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                                      Τμήματος Υποστήριξης πολιτικών οργάνων 
 
Δήμητρα Τσιούνη 
                                                                                                Παπαροϊδάμη Μαρία  





 4 

 

                 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι  30/1/2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
  
  
  

 

     ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αρθρο 1ο 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την  ανάθεση της απομαγνητοφώνησης και 

δακτυλογράφησης των πρακτικών συνεδριάσεων  του Δημοτικού συμβουλίου 

Καρπενησίου του έτους 2018. 

 

Αρθρο 2ο 

Η ανάθεση της εργασίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

Των άρθρων 97,169 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 247Α) 

 Του Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016) 

 Άρθρο 3ο 

Η ηχογράφηση θα γίνεται με ευθύνη του δημοτικού υπαλλήλου  που υποστηρίζει 

γραμματειακά το παραπάνω συλλογικό όργανο δημοτικό συμβούλιο και το 

ηχογραφημένο αρχείο θα  δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή  στον ανάδοχο. 

Ακολούθως ο ανάδοχος θα προβαίνει στην απομαγνητοφώνηση δακτυλογράφηση 

και επιμέλεια του κειμένου και θα προσπαθεί ώστε στα απομαγνητοφωνημένα 

κείμενα να απεικονίζονται  ακριβώς οι διάλογοι  των μελών του  συλλογικού 

οργάνου  και να δίνει  ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα του κειμένου από άποψη 

γραμματική συντακτική ,εκφραστική και δομής. 

 

Άρθρο 4ο 
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Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση και προσκόμιση των τιμολογίων , αφού 

προηγούμενα η παρεχόμενη εργασία  έχει παραλειφθεί από την προβλεπόμενη 

επιτροπή. 

 

Άρθρο 5ο 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

κρατήσεις και δεν μπορεί να προκύψει  από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση 

ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

                                                                        

                                                                              

 
     Η συντάκτρια                                                  Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                                         Τμήματος Υποστήριξης πολιτικών οργάνων 
        
Δήμητρα Τσιούνη                                                            Παπαροϊδάμη Μαρία  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ως αμοιβή της εργασίας ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων τριάντα ευρώ με το 
Φ.Π.Α (430,00€), για την «απομαγνητοφώνηση –βιβλιοδέτηση της κάθε 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου» και συνολικό ποσό μέχρι 8.200,00 €. 
 

 
                                                                                

 
     Η συντάκτρια                                                             Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                                           Τμήματος Υποστήριξης πολιτικών οργάνων 
 
Δήμητρα Τσιούνη                                                              Παπαροϊδάμη Μαρία  
 
 
 




