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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα

μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την βιντεοσκόπηση των

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα έτος.
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, από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
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 και η εμπειρία.

Β. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Ψηφιακή καταγραφή εικόνας και ήχου των Δημοτικών συνεδριάσεων για άμεση επεξεργασία και με την
καλύτερη δυνατή ποιότητα.
2. Καταγραφή 4 έως 6 δημοτικών συνεδριάσεων τον μήνα.
3. Παροχή ψηφιακού σήματος για απ' ευθείας (ζωντανή) μετάδοση μέσω διαδικτύου.
4. Aρχειοθέτηση των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων (video) στο διαδίκτυο.
5. Αρχειοθέτηση κάθε συνεδρίασης σε αποθηκευτικό μέσο, το οποίο θα παραδίδεται στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου την επομένη της συνεδρίασης. (το συγκεκριμένο αρχείο θα είναι πρωτότυπο και
χωρίς επεξεργασία).
6. Ζωντανή κάλυψη 12 εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου

Μον.
Μέτρ.
Κατ’ αποκ.

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

Σύνολο καθαρής αξίας

8.064,52

ΦΠΑ 24%

1.935,58

Γενικό σύνολο δαπάνης

10.000,00
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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:
 Του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
 Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 του Ν. 4412/2016
2. Δικαίωμα συμμετοχής
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα &
β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν:
(ι) πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, συναφών γνωστικών αντικειμένων ή/και μεταπτυχιακούς τίτλους ημεδαπών ή
αλλοδαπών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή
(ιι) πιστοποιήσεις εξειδικευμένων γνώσεων σκηνοθεσίας, ηχοληψίας, μοντάζ, επεξεργασία εικόνας.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/
κοινοπραξίας για συμμετοχή της στο διαγωνισμό (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας.
Οι διαγωνιζόμενοι, οφείλουν να προσκομίσουν συνοπτική περιγραφή: Α) της συγκρότησης της επιχείρησης,
της στελέχωσής της, του τεχνικού εξοπλισμού της και των μέτρων που λαμβάνουν για την εξασφάλιση
της ποιότητας και
Β) των βιντεοσκοπήσεων και των ζωντανών μεταδόσεων εκδηλώσεων που έχουν πραγματοποιήσει ως την
δεδομένη χρονική στιγμή.
3. Χρόνος εκτέλεσης
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
4. Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές
και αμετάβλητες.
5. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Η δαπάνη για την κωδικοποίηση και διανομή μέσω internet της ζωντανής μετάδοσης των δημοτικών
συμβουλίων (δηλ. live streaming, δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης από απεριόριστο αριθμό
θεατών, δυνατότητα φιλοξενίας του live player (embed κώδικα))
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6. Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ανά μήνα, 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.
7. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο 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.
8. Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
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