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Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την
βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
Με στόχο την διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών σε επίπεδο τοπικό,
περιφερειακό, πανελλαδικό αλλά και διεθνές, θα γίνεται ψηφιακή καταγραφή των
συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
καθώς και απ’ ευθείας (ζωντανή) μετάδοσή τους. Το σήμα θα διοχετεύεται απ’ ευθείας
στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης, από όπου θα μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) θα μπορούν να αναμεταδίδουν τη λήψη εφόσον
το επιθυμούν ως αυτό έχει.
Κατόπιν, το παραγόμενο υλικό της συνεδρίασης θα αρχειοποιείται κατά ημερομηνία και
συνεδρίαση και θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης προκειμένου να το
παρακολουθούν οι πολίτες οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να έχει τα βασικά εχέγγυα που θα προϋποθέτουν το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε η παρεχόμενη ποιότητα να έχει βασικό στόχο
την αναβάθμιση υπηρεσιών προς τον πολίτη-δημότη. Σημαντικό ρόλο για τα παραπάνω
θα έχουν το βιογραφικό, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης, η εμπειρία κ.α..

Β. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Ψηφιακή καταγραφή εικόνας και ήχου των Δημοτικών συνεδριάσεων για άμεση
επεξεργασία και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.
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β) Καταγραφή 4 έως 6 δημοτικών συνεδριάσεων τον μήνα.
γ) Παροχή ψηφιακού σήματος για απ' ευθείας (ζωντανή) μετάδοση μέσω διαδικτύου
αλλά και σε ΜΜΕ εφόσον τα ίδια το επιθυμούν.
δ) Aρχειοθέτηση των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων (video) στο διαδίκτυο.
ε) Δημιουργία dvd για κάθε συνεδρίαση.
στ) Ζωντανή κάλυψη 12 εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Δ. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
1.

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:


των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08



του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014



του ΠΔ 28/80
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2.

Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
3.

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται κάθε δίμηνο, από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ύστερα από την προσκόμιση τιμολογίου
και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του
προμηθευτού και αφού προηγείται η παραλαβή και ο έλεγχος από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής.
4.
Ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις
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.
5.

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σπάρτη, 4/3/2016
Η συντάξασα

Σανιδά Αικατερίνη
ΠΕ Πληροφορικής
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