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Α. Τεχνική περιγραφή. 
 
Η µελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για το χρονικό διάστηµα από Μάρτιο έτους 2016 έως Φεβρουάριο έτους 2017. 
Συγκεκριµένα στα πλαίσια της παροχής της υπηρεσίας θα παρασχεθούν τα παρακάτω : 
1. Αποµαγνητοφώνηση και δακτυλογράφηση των ηχογραφηµένων συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, από το σύστηµα ηχητικής εγκατάστασης της αίθουσας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Ηλεκτρονική, φιλολογική και συντακτική επιµέλεια και επεξεργασία των δακτυλογραφηµένων 

πρακτικών σε µορφή αρχείων, γνωστών κειµενογράφων. 
3. Εκτύπωση σε ένα αντίγραφο των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε χαρτί διαστάσεων Α4 

και βάρους 80γρ άριστης ποιότητας και βιβλιοδετηµένο µε πολυτελές θερµοκολληµένο πλαστικό. 
4. Κατεπείγουσα αποµαγνητοφώνηση ολόκληρης συνεδρίασης ή µέρους αυτής µετά από έγκαιρη 

ενηµέρωση και συνεννόηση. 
5. Βιβλιοδεσία του αντιγράφου των πρακτικών της κάθε συνεδρίασης που θα περιλαµβάνει : 

• Έγχρωµο εξώφυλλο 
• Ονοµαστικό κατάλογο συµβούλων 
• Παρουσιολόγιο 
• Θέµατα ηµερήσιας διάταξης 
• Θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης 
• Ευρετήριο θεµάτων ηµερήσιας κι εκτός ηµερήσιας διάταξης  
• Σώµα πρακτικού µε τίτλο ανά θέµα διάταξης  
• Αναφορά στο τέλος κάθε θέµατος στην ψηφοφορία  
• Αναγραφή τίτλου, αριθµού θέµατος και απόφασης πριν τη συζήτηση του θέµατος 
• Ευρετήριο οµιλούντων 
• Ονοµαστική κατάσταση ∆ηµοτικών και Τοπικών Συµβούλων προς υπογραφή 
• Έγχρωµο οπισθόφυλλο 

6. Παράδοση ψηφιακού δίσκου ο οποίος θα περιέχει: 
• το ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης (mp3). 
• αρχείο πρακτικών σε µορφή pdf. 
• αρχείο πρακτικών σε µορφή επεξεργάσιµου αρχείου. 

7. Μεταφόρτωση αρχείων µε χρήση server και αποστολή αυτών µε e-mail. 
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Β. Προϋπολογισµός. 
 

Η αµοιβή για την παροχή υπηρεσίας αποµαγνητοφώνησης συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν θα 
ξεπερνά τις τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ µε ΦΠΑ (4.600,00€) και θα γίνεται µετά την έκδοση τεσσάρων 
ισόποσων τιµολογίων για κάθε τρεις ηµερολογιακούς µήνες σε συνάρτηση µε την εκτέλεση των εργασιών. 
Εποµένως, ποσό ύψους 3.840,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2016 και ποσό ύψους 760,00€ θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2017. 
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