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Ασπροβάλτα, 29/05/2017 
 

 
 «Υπηρεσία Ηχογράφησης Συμβουλίων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.» 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην ηχογράφηση των συζητήσεων κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και αποβλέπει στην 
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών.   
 

• Δεδομένου ότι στο χώρο που διεξάγονται τα συμβούλια της Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν 
υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση, στο κόστος της ηχογράφησης θα 
περιλαμβάνεται και η απαραίτητη εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων 
συσκευών ηχοληψίας. Αυτές περιλαμβάνουν δύο (2) μικρόφωνα, μία 
κονσόλα και έναν υπολογιστή εγγραφής των συνομιλιών.  

• Η ηχογράφηση του κάθε συμβουλίου θα παραδίδεται την επόμενη μέρα σε 
όσα δισκάκια (CD) απαιτούνται (ανάλογα με τον συνολικό χρόνο της κάθε 
ηχογράφησης) αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή η οποία θα αποθηκεύεται σε 
χώρο ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

• Η παραλαβή του ηχογραφημένου υλικού των συνεδριάσεων θα γίνεται στην 
έδρα της επιχείρησης. 

• Τα ηχογραφημένα πρακτικά θα διατηρούνται επ’ αόριστον σε ηλεκτρονική 
μορφή και θα είναι εφικτή η άμεση ανεύρεσή τους οποιαδήποτε στιγμή 
μελλοντικά. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται, για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, την ίδια ημέρα με τα μέλη του Δ.Σ. είτε με έγγραφο αποδεικτικό 
επίδοσης είτε με αποστολή τηλεμοιοτυπικού εγγράφου (fax). Αν δεν 
ειδοποιηθεί εγκαίρως, δεν έχει υποχρέωση ηχογράφησης της συνεδρίασης 
και η ευθύνη για την απουσία του θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

• Θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση από την πλευρά του αναδόχου 
σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της εργασίας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική 
ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Ο χρόνος ισχύος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος από την 
ημερομηνία ανάθεσης.        

• Η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αυτές ισχύουν με τις 
τροποποιήσεις του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 και του Ν. 
4412/2016.  

• Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Προέδρου. 
 
 



    
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
α/α Παροχή υπηρεσίας Συνεδριάσεις Τιμή Μον. € Δαπάνη € 

1 Ηχογράφηση πρακτικών 
συνεδριάσεων Δ.Σ.  17 100,00 1.700,00 

Φ.Π.Α. 24% 408,00 
                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ 2.108,00 

 
 
Κωδικός cpv: 79550000-4 
 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
Γαβριηλίδης Ανδρέας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

Υπάλληλος Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
Ζαβράκας Πασχάλης 

 
 


