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Γάτσου1

Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο « Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017 » ποσού 2.387,10 χωρίς το ΦΠΑ (
2.960,00 με το ΦΠΑ 24 %).

Σήμερα

21 Αυγούστου 2017

και ημέρα Δευτέρα

στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας μεταξύ των:
Α) ΜΠΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Δημάρχου , νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και
Β) της

επιχείρησης « ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ » με διακριτικό τίτλο

TSAKIRIS –CONGRESS SYRROT, με έδρα Κατράμη 18 Αθήνα - Τ.Κ.115 24 , ΔΟΥ Ψυχικού ,
ΑΦΜ: 117428398 .
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
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2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5.

Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017»

6.

Την αριθ. 1/2017 μελέτη-προϋπολογισμό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

» .

ποσού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
7.

Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον
ΚΑ 10.6142.0007.

8.

Την αριθ. 127/2017, ΑΔΑ: 6765ΩΨΩ-ΛΕ9, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη
διάθεση της πίστωσης.

9.

Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 17REQ001721069.

10. Την αριθ. Πρωτ. 16835/24-7-2017 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς.
11. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν .
12. Την αρ. 18760/16-8-2017, ΑΔΑ: Ψ7Ρ6ΩΨΩ-7ΒΓ απόφαση Δημάρχου με την οποία έγι-

νε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017».
13. Την υπ’αριθ. 18808/17-8-2017 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του Δήμου μας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017 η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την
1/2017 μελέτη της της Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών

Οργάνων (τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές - ενδεικτικό προϋπολογισμό) του
Δήμου.
Ο ανάδοχος της εργασίας, θα εκτελέσει την ανωτέρω υπηρεσία , με την διαδικασία που
προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή & ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω μελέτης
και την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 2
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Διάρκεια
Η διάρκεια της εργασίας θα αφορά το

χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την

εξάντληση του συνόλου των ωρών απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων του
δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 1/2017 ΑΔΑΜ:17REQ001605457 μελέτη (τεχνική
περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό) του τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων του
Δήμου.
Άρθρο 3
Αμοιβή
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των 2.960,00 με το ΦΠΑ 24 % με το
ΦΠΑ, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «απομαγνητοφώνηση πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017», για το σύνολο των
απομαγνητοφώνησης

που έχουν προβλεφθεί στην 1/2017

ωρών

ΑΔΑΜ:17REQ001605457

μελέτη (τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό) του Τμήματος Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών γίνει για μικρότερο
αριθμό ωρών η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου θα προσδιορίζεται αναλογικά.

Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αμοιβής
1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται περιοδικά, μετά την έκδοση του σχετικού
παραστατικού, σε συνάρτηση με την εκτέλεση της εργασίας και την βεβαίωση από την
αρμόδια επιτροπή του Δήμου για την καλή εκτέλεσή της.
2. Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος
εισοδήματος κ.λ.π.).
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Της αντισυμβαλλόμενης
Ο ανάδοχος της εργασίας, θα εκτελέσει την ανωτέρω εργασία , σύμφωνα με την 1/2017
ΑΔΑΜ:17REQ001605457 μελέτη (τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό) του
τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας σύμβασης και για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 2
της παρούσας.
Β. Του Δήμου
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Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιωθεί η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της
εργασίας, να καταβάλει στην αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή .
Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681
και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής
προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη
σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς την αντισυμβαλλόμενη
κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε
από την αντισυμβαλλόμενη, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη
συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 6
Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
παρούσας
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου
μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της
δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα
αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη
εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα

αντίγραφα (ένα για τον

αντισυμβαλλόμενο και τρία για τον Δήμο), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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