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Σίηινο

Βηληενζθόπεζε ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

10.000,00 (ζπκπ. ΦΠΑ)

CPV

92100000-2
(Κινηματογραυικές σπηρεσίες και σπηρεσίες βιντεοταινιών )

KA Δμόδσλ

00-6117.006
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Γ. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
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Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Με

ηελ

παξνχζα

κειέηε

πξνβιέπεηαη

ε

αλάζεζε

ηεο

παξνρήο

ππεξεζηψλ

γηα

ηελ

βηληενζθόπεζε – δσληαλή κεηάδνζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έλα έηνο.
Με ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε επίπεδν ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ,
παλειιαδηθφ αιιά θαη δηεζλέο, ζα γίλεηαη ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλεδξίαζεο θαζώο θαη απ’ επζείαο (δσληαλή) κεηάδνζή ηνπο. Σν ζήκα ζα δηνρεηεχεηαη
απ’ επζείαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο, απφ φπνπ ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ φινη
νη ελδηαθεξφκελνη.
Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) ζα κπνξνχλ λα αλακεηαδίδνπλ ηε ιήςε εθφζνλ ην
επηζπκνχλ σο απηφ έρεη, απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Καηφπηλ, ην παξαγφκελν πιηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ζα αξρεηνπνηείηαη θαηά εκεξνκελία θαη
ζπλεδξίαζε θαη ζα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο πξνθεηκέλνπ λα ην
παξαθνινπζνχλ νη πνιίηεο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα έρεη ηα βαζηθά ερέγγπα πνπ ζα πξνυπνζέηνπλ ην θαιχηεξν
δπλαηφ απνηέιεζκα, έηζη ψζηε ε παξερφκελε πνηφηεηα λα έρεη βαζηθφ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε
ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε-δεκφηε. εκαληηθφ ξφιν γηα ηα παξαπάλσ ζα έρνπλ ην βηνγξαθηθφ,
ηα πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε εκπεηξία.
Η αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ζχζηεκα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ Ν. 4782/2021.
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 8.064,52 επξψ πιένλ
Φ.Π.Α. 24% 1.935,48 επξψ, δει. ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.000,00 επξώ θαη ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α. 006117.006

κε

ηίηιν

«Ακνηβή

γηα

βηληενζθόπεζε

ζπλεδξηάζεσλ

ηνπ

Γεκνηηθνύ

πκβνπιίνπ θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 13/07/2021
Η Πξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο θ.α.α.

πάξηε 13/07/2021
Η πληάμαζα Πξντζηάκελε Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη
Γηαθάλεηαο

Αηθαηεξίλε αληδά
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

Ηιίαο Αξγείηεο
ΠΔ Γεσπφλσλ
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Β. ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
1. Φεθηαθή θαηαγξαθή εηθφλαο θαη ήρνπ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα
άκεζε επεμεξγαζία θαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα.
2. Φεθηαθή θαηαγξαθή εηθφλαο θαη ήρνπ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
άκεζε επεμεξγαζία θαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα
3. Παξνρή ςεθηαθνχ ζήκαηνο γηα απ' επζείαο (δσληαλή) κεηάδνζε κέζσ δηαδηθηχνπ.
4. Aξρεηνζέηεζε ησλ παξαγφκελσλ ςεθηαθψλ αξρείσλ (video) ζην δηαδίθηπν.

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 13/07/2021
Η Πξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο θ.α.α.

πάξηε 13/07/2021
Η πληάμαζα Πξντζηάκελε Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη
Γηαθάλεηαο

Αηθαηεξίλε αληδά
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

Ηιίαο Αξγείηεο
ΠΔ Γεσπφλσλ
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Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Βηληενζθφπεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο

Μνλ.
Μέηξ.
Καη’ απνθ.

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

ύλνιν θαζαξήο αμίαο

8.064,52

ΦΠΑ 24%

1.935,48

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο

10.000,00

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 13/07/2021
Η Πξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο θ.α.α.

πάξηε 13/07/2021
Η πληάμαζα Πξντζηάκελε Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη
Γηαθάλεηαο θ.α.α.

Αηθαηεξίλε αληδά
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

Ηιίαο Αξγείηεο
ΠΔ Γεσπφλσλ
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Γ.  Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν
1. Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 Σνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεχρνο Α') Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο
 Σνπ

N.3852/10

(ΦΔΚ

87/07.06.2010

ηεχρνο

Α'):

Νέα

Αξρηηεθηνληθή

ηεο

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
 ηνπ Ν. 4412/2016
 ηνπ Ν. 4782/2021
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
α)

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα &

β)

Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο Τπνςεθίσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά

Οη αλσηέξσ πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
(η) πηπρία ΑΔΙ, ΣΔΙ, ΙΔΚ, ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή
(ηη) πηζηνπνηήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζθελνζεζίαο, ερνιεςίαο, κνληάδ, επεμεξγαζία
εηθφλαο.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή. ηελ
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα (α) αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ
κέινπο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο γηα ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ (β) λα πξνζδηνξίδεηαη
ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο (γ) λα
παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο.
Οη δηαγσληδφκελνη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή:
Α) ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο ζηειέρσζήο ηεο, ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θαη
ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη
Β) ησλ βηληενζθνπήζεσλ θαη ησλ δσληαλψλ κεηαδφζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη σο ηελ
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
3. Υξόλνο εθηέιεζεο
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
4. Αλαζεώξεζε ηηκώλ
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.

[5]

5. Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν
Η δαπάλε γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη δηαλνκή κέζσ internet ηεο δσληαλήο κεηάδνζεο ησλ
ζπκβνπιίσλ (δει. live streaming, δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο απφ απεξηφξηζην
αξηζκφ ζεαηψλ, δπλαηφηεηα θηινμελίαο ηνπ live player (embed θψδηθα))
6. Σξόπνο πιεξσκήο
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη αλά κήλα, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η
πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ
εμνθιήζεσο φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηνχ θαη αθνχ πξνεγείηαη ε
παξαιαβή θαη ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο.
7. Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ
ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
8. Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 13/07/2021
Η Πξντζηακέλε
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο θ.α.α.

πάξηε 13/07/2021
Η πληάμαζα Πξντζηάκελε Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη
Γηαθάλεηαο

Αηθαηεξίλε αληδά
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

Ηιίαο Αξγείηεο
ΠΔ Γεσπφλσλ
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