
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στι̋ Αχαρνέ̋ σήµερα 27, του µηνό̋ Αυγούστου, του έτου̋ 2018, ηµέρα Äευτέρα και 

ώρα 10:00 π.µ., στο Äηµοτικό κατάστηµα, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

1. Ο κο̋ Ιωάννη̋ Κασσαβό̋, µε την ιδιότητα του Äηµάρχου, που θα αποκαλείται εφεξή̋ 

«Εργοδότη̋» και 

2. O κο̋ Νικόλαο̋ Τσακίρη̋, µε Α.Φ.Μ.: 117428398, Ä.Ο.Υ.: Ψυχικού και έδρα στην οδό 

Κατρανή 18, Τ.Κ.: 115 24 Νέα Φιλοθέη – Αθήνα, κάτοχο̋ του µε αρ. ΑΙ 600336/ Äελτίου 

Αστυνοµική̋ Ταυτότητα̋, που θα αποκαλείται εφεξή̋ στην παρούσα «Πάροχο̋», 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτο̋ των συµβαλλοµένων, µε την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντα̋ υπόψη : 

1. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Ä.Κ.Κ), όπω̋ ισχύουν. 

2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010. 

3. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

4. Τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρω̋ των άρθρων 116, 118 και 120. 

5. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016. 

6. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ µε αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφαση̋ του Υπουργού 

Οικονοµία̋ και Ανάπτυξη̋. 

7. Την µε αριθµ. 540 και µε αριθµ. πρωτ. 34114/03-08-2018 απόφαση Äηµάρχου, µε την 

οποία ορίζεται ω̋ Αναπληρώτρια Äήµαρχο̋ η κα Λουίζα Κοσµίδου. 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 23844/07-06-2018 έγγραφο του Αυτοτελού̋ Τµήµατο̋ Υποστήριξη̋ 

Πολιτικών Οργάνων, που αφορά στην ανάγκη αποµαγνητοφώνηση̋ και επιµέλεια̋ 

έκδοση̋ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Äηµοτικού Συµβουλίου. 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 24242/11-06-2018 έγγραφο στo  Τµήµα Σύνταξη̋ Μελετών και 

Τευχών Äηµοπράτηση̋ τη̋ Ä/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη µελέτη̋. 

10. Την µε αριθµ.   35/2018 µελέτη τη̋ Ä/νση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών. 

11. Το µε αριθµ. πρωτ. 25151/14-06-2018 αίτηµα στο Τµήµα Προϋπολογισµού – 

Απολογισµού & Οικονοµική̋ Πληροφόρηση̋ για έκδοση απόφαση̋ ανάληψη̋ 

υποχρέωση̋. 

12. Την µε αριθµ. 279/2018 απόφαση τη̋ Οικονοµική̋ Επιτροπή̋, που αφορά στην ψήφιση 

πίστωση̋ συνολικού ποσού 10.075,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %, για την 

αποµαγνητοφώνηση και επιµέλεια έκδοση̋ των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Äηµοτικού Συµβουλίου, σε βάρο̋ του Κ.Α. 10-6615.002, προϋπολογισµού εξόδων του 

Äήµου, οικονοµικού έτου̋ 2018. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

,ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝ1Ν 

,/νση Οικ. Υπηρεσιών 

Τµήµα Προµηθειών 

Τηλ.:  20 245469 

Fax:     20 245369 
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13. Την µε αριθµ. Α-307/2018 απόφαση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ (Α.Ä.Α.: 667ΤÙΨ8-4ÄΞ). 

14. Την µε αριθµ. 399 και µε αριθµ. πρωτ. 29164/04-07-2016 απόφαση Äηµάρχου, που 

αφορά στη διενέργεια τη̋ ανωτέρω υπηρεσία̋ µε απευθεία̋ ανάθεση και στην 

έγκριση τη̋ ανωτέρω µελέτη̋. 

15. Την µε αριθµ. πρωτ. 29688/09-07-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντο̋, για αποστολή 

οικονοµοτεχνική̋ προσφορά̋. 

16. Τον µε αριθµ. πρωτ. 30554/12-07-2018 φάκελο προσφορά̋ του κου Νικολάου Τσακίρη. 

17. Την µε αριθµ. πρωτ. 30575/12-07-2018 φάκελο προσφορά̋ του κου Λάζαρου Σερδαρίδη. 

18. Το µε αριθµ. πρωτ. 32449/25-07-2018 πρακτικό αξιολόγηση̋ του αρµοδίου υπαλλήλου. 

19. Την µε αριθµ. 485 και µε αριθµ. πρωτ. 32807/27-07-2018 απόφαση Äηµάρχου που αφορά 

στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην απευθεία̋ ανάθεση τη̋ 

αποµαγνητοφώνηση̋ και επιµέλεια̋ έκδοση̋ των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Äηµοτικού Συµβουλίου, στον κο Νικόλαο Τσακίρη. 

20. Την µε αριθµ. πρωτ. 34258/06-08-2018 πρόσκληση υπογραφή̋ σύµβαση̋ προ̋ τον κο 

Νικόλαο Τσακίρη. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συµβαλλοµένων «Πάροχο», την  αποµαγνητοφώνηση και επιµέλεια έκδοση̋ 

των πρακτικών των συνεδριάσεων του Äηµοτικού Συµβουλίου, συνολικού ποσού 6.820,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 % µε του̋ κατωτέρω όρου̋: 

Άρθρο . 

 Ù̋ συνολική τιµή συµφωνείται το ποσό των 6.820,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

24 %. Η πληρωµή θα γίνεται κάθε φορά µετά την παράδοση των πρακτικών, η οποία θα 

παραδοθεί τµηµατικά ή στο σύνολό τη̋, από τον «Πάροχο», ενώπιον τη̋ αρµόδια̋ επιτροπή̋ 

παραλαβή̋ του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 2.   

Οι εργασίε̋ αποµαγνητοφώνηση̋ και επιµέλεια̋ έκδοση̋ των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του ,ηµοτικού Συµβουλίου περιλαµβάνουν αναλυτικά τα παρακάτω: 

· Αποµαγνητοφώνηση συνεδρίαση̋ σε ψηφιοποιηµένα ηχητικά αρχεία υψηλή̋ 

ευκρίνεια̋. 

· Ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένου από εξειδικευµένο προσωπικό. 

· Επανέλεγχο κειµένου, στοιχειοθεσία σε Η/Υ και επιµέλεια έκδοση̋ των πρακτικών 

από εξειδικευµένο προσωπικό. 

· Παράδοση των πρακτικών σε ηλεκτρονική µορφή (45 CD – ROM ανά συνεδρίαση). 

· Βιβλιοδεσία τευχών πρακτικών Äηµοτικού Συµβουλίου (3 τεύχη Χ 25 συνεδριάσει̋). 

Η διάταξη σελίδα̋ θα περιλαµβάνει τα εξή̋: 

· Άνω περιθώριο: 3εκ. – Κάτω περιθώριο: 3 εκ. 

· Περιθώριο αριστερά: 3 εκ. – Περιθώριο δεξιά 3 εκ. 
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· Äιάστιχο: 1,5 εκ. γραµµή  

· Γραµµατοσειρά: Arial 

· Μεγεθο̋:12 

· Κλίµακα:100% 

· Απόσταση: Εκτεταµένη 

· Θέση: Κανονική 

Άρθρο 3. Κόστο̋ 

Ο «Πάροχο̋» εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο τη̋ συµφωνηµένη̋ στο άρθρο 1 

τιµή̋ (6.820,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %), το οποίο προκύπτει από (25 

συνεδριάσει̋ Χ 5 ώρε̋ Χ 5456 €/ ώρα= 6.82000 €), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που 

ορίζεται σαν χρόνο̋ παράδοση̋ τη̋ εργασία̋ ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία η τιµή µονάδα̋ του συµβατικού τιµολογίου. 

Άρθρο 4. 

Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Äήµο σε δεκαπέντε (15) εργάσιµε̋ ηµέρε̋ από την 

ηµέρα παραλαβή̋ του ηχητικού αρχείου του εκάστου Äηµοτικού Συµβουλίου.  

Σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση µια̋ επείγουσα̋ απόφαση̋ η παράδοση θα 

γίνεται αυθηµερόν. 

Αρθρο 5.  

 Ο «Πάροχο̋» υποχρεούται να προσφέρει τι̋ αναφερόµενε̋ στο άρθρο 2 εργασίε̋ 

αποµαγνητοφώνηση̋ και επιµέλεια̋ έκδοση̋ των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Äηµοτικού Συµβουλίου, που έλαβαν χώρα  εντό̋ του έτου̋ 2018, λαµβάνοντα̋ υπ’ όψιν τα 

ηχητικά αρχεία που θα του παραδώσει το Αυτοτελέ̋ Τµήµα Υποστήριξη̋ Πολιτικών 

Οργάνων. 

Άρθρο 6. 

Ο «Πάροχο̋» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Äηµοτικού Συµβουλίου να ειδοποιείται 

την ίδια µέρα µε του̋ Συµβούλου̋, µε αποδεικτικό επίδοση̋ ή µε αποστολή Fax στο 210 

6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχεί̋ συνεδριάσει̋ του Äηµοτικού Συµβουλίου και δεν 

προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτο̋ µε απόφαση Äηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 7. 

 Ο «Πάροχο̋» οφείλει να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ 

τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νοµοθεσία̋, που έχουν 

θεσπισθεί µε το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συµβάσει̋ ή διεθνεί̋ 

διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθµούνται στο 
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Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατο̋ Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 

συµβάσεων και τι̋ αρµόδιε̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ 

ευθύνη̋ και τη̋ αρµοδιότητα̋ του̋. 

Άρθρο 8. 

Ο «Πάροχο̋» υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία στην προσαύξηση 

των ποσοτήτων µε τη συµφωνηθείσα τιµή βάσει τη̋ προσφορά̋ του, µε του̋ ίδιου̋ όρου̋ τη̋ 

καταρτισθείσα̋ σύµβαση̋ και µέχρι του ποσού του προϋπολογισµού τη̋ µελέτη̋. 

Άρθρο 9. 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την ηµέρα υπογραφή̋ τη̋ και για χρονικό διάστηµα 

δώδεκα (12) µηνών. 

             Η τροποποίηση τη̋ σύµβαση̋ µπορεί να γίνεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των δύο 

συµβαλλοµένων µερών. 

Ο «Πάροχο̋» δεν έχει το δικαίωµα µετά την υπογραφή τη̋ σύµβαση̋ να µεταβιβάζει ή 

να εκχωρεί σε τρίτου̋ τα δικαιώµατα και τι̋ υποχρεώσει̋ που προκύπτουν από την παρούσα 

σύµβαση εν µέρει ή εξ ολοκλήρου. 

Άρθρο 0. 

 Ο «Πάροχο̋» βαρύνεται µε όλε̋ γενικά τι̋ δαπάνε̋, φόρου̋, τέλη, κρατήσει̋. 

Άρθρο . 

 Τα στοιχεία τη̋ παρούσα̋ σύµβαση̋ που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα και θα ισχύουν µε του υπόλοιπου̋ όρου̋ τη̋ είναι : 

1. Η µε αριθµ. 35/2018 µελέτη. 

2. Η προσφορά του «Παρόχου». 

Ο «Πάροχο̋» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ 

σύµβαση̋.  

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπω̋ 

παρακάτω : 

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

          Για τον «Εργοδότη»               Για τον «Πάροχο» 

              O Äήµαρχο̋ Αχαρνών 

 

 

                 Ιωάννη̋ Κασσαβό̋              Νικόλαο̋ Τσακίρη̋ 
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