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ΘΕΜΑ: «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν για τθν απομαγνθτοφϊνθςθ, ψθφιακι αποκικευςθ και 
ψθφιακι αρχειοκζτθςθ των Πρακτικϊν υνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ του Διμου 
Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων»   για τθν κάλυψθ  τεςςάρων(4)  ςυνεδριάςεων, 
για χρονικό διάςτθμα ζωσ 31.12.2021, προχπολογιςμοφ: 1.140,80€  (ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.) 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ διαχείριςθσ των πρακτικϊν υνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ 
Διαβοφλευςθσ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων και ςυγκεκριμζνα τθ 
διαδικτυακι μεταφορά αρχείων mp3, θλεκτρονικι διαχείριςθ, αποθχογράφθςθ, αρχικι επεξεργαςία, 
μορφοποίθςθ, ςελιδοποίθςθ, φιλολογικι επιμζλεια, ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ για τθν κάλυψθ 
τεςςάρων (4) ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ 31.12.2021. 
Για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ, ο ∆ιµοσ δεν διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδοµι, δθλαδι 
προςωπικό και μθχανιματα, ϊςτε αξιόπιςτα και ςε ςφντοµο χρονικό διάςτθµα να τθν επιτελζςει. 
 
Γιϋ αυτό το λόγο, θ προαναφερόμενθ εργαςία πρζπει να γίνει από φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα που 
μποροφν να ανταποκρικοφν ςτθν πραγματοποίθςι τθσ. 
Ο ανάδοχοσ που κα επιλεγεί, κα πρζπει να διακζτει γι’ αυτό το ςκοπό, πλιρθ θλεκτρονικό εξοπλιςμό 
προθγμζνθσ τεχνολογίασ και άρτια εκπαιδευµζνο προςωπικό, ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι το 
επικυµθτό και ςυνάµα αξιόπιςτο και τα πρακτικά να αποδίδονται με τθ μεγαλφτερθ δυνατι 
πιςτότθτα. 
 
Θ επιλογι του αναδόχου, κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικισ άποψθσ, προςφορά,  μόνο με βάςει 
τθν τιμι για όςεσ προςφορζσ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν. 4412/2016, ‘όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) 
Θ εργαςία διαχείριςθσ των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ, 
περιλαμβάνει αναλυτικά, τα ακόλουκα : 
Α. Τπθρεςίεσ δακτυλογράφθςθσ, επεξεργαςίασ κειμζνων και εκδόςεων με τθ βοικεια Η/Τ. 
Ειδικότερα αφοροφν: Α1) Διαδικτυακι Μεταφορά Αρχείων  θχογραφθμζνων ςε ψθφιακοφσ 
εγγραφείσ από το Διμο, με αποςτολι τουσ ςε server του αναδόχου, Α2) Ηλεκτρονικι Διαχείριςθ 
πρακτικϊν αποθχογράφθςθσ-αρχικι επεξεργαςία, κατά λζξθ καταγραφι των ςυηθτιςεων-
αποφάςεων μεταξφ των μελϊν-μορφοποίθςθ-ςελιδοποίθςθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ (με το περιεχόμενο αυτισ ςε pdf αρχείο κειμζνου). 
Κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρονικισ μορφοποίθςθσ, επεξεργαςίασ και ςελιδοποίθςθσ του κειμζνου, 
κα πρζπει να εντάςςονται ςτο κείμενο οι παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ : 



1. Θμεριςια Διάταξθ τθσ υνεδρίαςθσ 
2. Παρόντεσ - Απόντεσ τθσ υνεδρίαςθσ 
3. Καταγραφι των διαλόγων / κζςεων / τοποκετιςεων ανά κζμα κακϊσ και τθσ ζγκριςθσ ι μθ 

των κεμάτων (ομόφωνα ι κατά πλειοψθφία με ανάλογθ αποτφπωςθ των μειοψθφοφντων, 
αν υπάρχουν) 

4.    Πίνακασ υπογραφϊν 
       5.    Διάταξθ ελίδασ: 
Κείμενο: Βαςικό 
Γραμματοςειρά: μεγζκουσ 10 -12 
Απόςταςθ χαρακτιρων : Κανονικι 
Διάςτιχο παραγράφου και περικϊρια: τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καλι παρουςίαςθ του 
κειμζνου, 
Α3) Φιλολογικι επιμζλεια κειμζνου από πτυχιοφχουσ φιλολόγουσ, ιτοι διόρκωςθ - φιλολογικι 
επιμζλεια των απομαγνθτοφωνθμζνων πρακτικϊν για τθ μζγιςτθ δυνατι αποτφπωςθ του 
προφορικοφ λόγου. 
Β.  Αςπρόμαυρο φωτοαντίγραφο Α4 ςε ψθφιακι μονάδα με χαρτί τφπου "business", ι αντίςτοιχου, 
80 γρ. 
Γ. Βιβλιοδεςία με ράχθ κολλθτι (όχι κερμοκόλλθςθ) και εκτφπωςθ εξϊφυλλου Α3 από χαρτί τφπου 
"velvet", ι αντίςτοιχου, 250 γρ., ζγχρωμου. 
 
το εξϊφυλλο κα αναγράφονται: 
«Ελλθνικι Δθμοκρατία, Νομόσ Κζρκυρασ, Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων. 
Δθμοτικι Περίοδοσ … 
Ζντυπθ Ζκδοςθ τθσ (αρικμόσ υνεδρίαςθσ)……….........θσ (Σακτικισ ι Κατεπείγουςασ ι Ειδικισ ι Δια 
Περιφοράσ ι Με τθλεδιάςκεψθ) υνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ του Διμου  Κεντρικισ 
Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων.  Θμερομθνία». 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό 1.140,80 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24%) .  
 
Θ δαπάνθ τθσ παροφςθσ εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.140,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ νόμιμου Φ.Π.Α 24%, ιτοι: 920,00 + 220,80 = 1.140,80 € για τθν κάλυψθ τεςςάρων (4) 
ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ 31.12.2021 

Σο ανωτζρω ποςό , ζχει προβλεφκεί ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό εςόδων – εξόδων 
οικονομικοφ ζτουσ 2021, όπου υπάρχει πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00 ευρϊ ςτον Κ.Α. 10.6117.009  με 
τίτλο « Ανάκεςθ υπθρεςιϊν για τθν απομαγνθτοφϊνθςθ, ψθφιακι αποκικευςθ και ψθφιακι 
αρχειοκζτθςθ των πρακτικϊν υνεδριάςεων Πολιτικϊν Οργάνων (Δθμοτικοφ υμβουλίου και 
Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ)». Θ χρθματοδότθςθ προζρχεται από ιδίουσ πόρουσ. 
 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ: 

1. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςη τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 8

ησ
 Ιουνίου 

2016 ςχετικά με την προςταςία τησ τεχνογνωςίασ και των επιχειρηματικϊν πληροφοριϊν που 
δεν ζχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηςη, χρήςη και 
αποκάλυψή τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) –Μζτρα για την επιτάχυνςη του ζργου του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Σισ διατάξεισ του ν.4600/2019 Διάςπαςθ Διμων (ΦΕΚ 43
Α
/2019. 

3. Σισδιατάξεισ του ν. 4623/2019 

4. Σου Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
5. Σου Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ –  Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
6. Σου N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα   Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 

7. Σθσμε αρικμό 1450/550/10-2-1982 Τπουργικισ Απόφαςθσ 



8. Σου  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Α’): Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 
αυτοδιοίκθςθ και τθν  αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 

9. Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων»  

10. Σου Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρκρο 1 παρ. Η – ΙΧΤ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων  πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

11.  Σου Άρκρου  4 τθσ Πράξθσ Νομοκ. Περιεχομζνου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεφχοσ Α’) «Ρφκμιςθ 
ηθτθμάτων κατεπείγοντοσ χαρακτιρα του υπουργείου Εςωτερικϊν- Προμικειεσ ΟΣΑ α' και β' 
βακμοφ».   

12.    Σου Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου 
Εςωτερικϊν»,   άρκρα  63 & 66 

13.    Σου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα- Σροποποίθςθ 
Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και  λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

14.   Σου N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφοσ Σ.20 «Εφαρμογι ΕΘΔΘ» 
15.   Σου Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεφχοσ Α)  Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και 

Υπηρεςιϊν   (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) 

16.   Σου Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι » 
 
 
 Κριτιριο κατακφρωςθσ 
Θ επιλογι του αναδόχου, κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικισ άποψθσ, προςφορά,  μόνο με βάςει 
τθν τιμι για όςεσ προςφορζσ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν. 4412/2016όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) 
 
 
Σρόποσ υποβολισ και περιεχόμενο προςφορϊν 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο Πρωτόκολλο  τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων (Δ/νςθ : Μαράςλειο 
Μζγαρο, Λ. Αλεξάνδρασ 6Α , Σ.Κ. 49132 Κζρκυρα). 
 
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, 
ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφεται ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ. 
Ο ενιαίοσ φάκελοσ κα πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

4.α.Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/1986, ότι ο ςυμμετζχων/οικονομικόσ φορζασ: 
Ζλαβε γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ εν λόγω 

υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου Κζρκυρασ 
και τα αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

4β.Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ 
4.γ.Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και 
4.δ. τθν οικονομικι προςφορά θ οποία κα πρζπει να εςωκλείεται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο εντόσ του ενιαίου φακζλου. 
 

 υμβατικά ςτοιχεία 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

β. υγγραφι υποχρεϊςεων 

γ. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  

 

 Παράδοςθ εργαςίασ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει τθν εργαςία του ωσ εξισ : 
Αποςτολι (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) του θλεκτρονικοφ αρχείου των απομαγνθτοφωνθμζνων, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882


επεξεργαςμζνων και φιλολογικά επιμελθμζνων πρακτικϊν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 
Γραφείου Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων 
θμερϊν από τθ λιξθ τθσ υνεδρίαςθσ. 
 
Αποςτολι ςε ζντυπθ μορφι (ωσ περιγράφεται ανωτζρω) των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ 
Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ  ωσ εξισ: 
Βιβλιοδετθμζνα τεφχθ: ζνα(1) 
Χρόνοσ παράδοςθσ : το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία που το Γραφείο 
Γραμματείασ τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ  απζςτειλε το θχθτικό αρχείο ςτον ανάδοχο.  
ε περίπτωςθ που ηθτθκεί από το Γραφείο Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ 
Διαβοφλευςθσ  κατ' εξαίρεςθ απομαγνθτοφϊνθςθ ενόσ κζματοσ τθσ υνεδρίαςθσ, ο ανάδοχοσ 
πρζπει να ανταποκρίνεται ςε αυτό το αίτθμα άμεςα. 
 
 Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Θ  διάρκεια  τθσ  ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ και για όλεσ τισ 
προβλεπόμενεσ ςτθ μελζτθ τζςςερισ (4) υνεδριάςεισ, για χρονικό διάςτθμα ζωσ 31.12.2021.  
ε περίπτωςθ που, με τθ λιξθ του χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ,  
πραγματοποιθκοφν λιγότερεσ από τισ υνεδριάςεισ που αναφζρονται ςτθν ςφμβαςθ ,  δφναται ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ  μπορεί να παρατείνεται,  πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και τισ ίδιεσ τιμζσ υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 217 του ν. 
4412/2016), όπωσ τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) 
 
 Τποχρεϊςεισ του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ 

εμπρόκεςμα και το αποτζλεςμα να είναι άρτιο. 

 
 Παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υπθρεςιϊν 

Θ παρακολοφκθςθ, επίβλεψθ και οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν του 
αναδόχου γίνεται από τον Προϊςτάμενο του αρμόδιου Σμιματοσ. 
 
Ανωτζρα βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια 
και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ 
οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, 
ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. 

 τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να 
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα (Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων) και να 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ, για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ 
και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.  Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ 
εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα, προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
 

 Ανακεϊρθςθ τιµϊν 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 
 Σίμθμα - Σρόποσ πλθρωμισ 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του αναδόχου κακορίηεται ςε  1.140,80   
ευρϊ ςυµπεριλαµβανοµζνου του  Φ.Π.Α.  24% , το οποίο κα βαρφνει τον Κ.Α. 10.6117.009 του 
δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ εςόδων – εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2021 . 

Θ αμοιβι μπορεί να καταβάλλεται ςτον ανάδοχο τμθματικά, μετά τθν παράδοςθ των 
βιβλιοδετθμζνων τευχϊν και των απομαγνθτοφωνθμζνων αρχείων ςε θλεκτρονικι μορφι από τον 
ανάδοχο, μετά τθν παραλαβι από τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 



όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του Ν. 4782/2021 κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Σον 
ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με  τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
 
 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με 
τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ 
κακϊσ και αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των παρατάςεων. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 102 του Ν. 4782/2021 
 
Εφαρμοςτζο δίκαιο 

Θ  φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
ε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 

τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν 
κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.   

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα. 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘCPV ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΘΘ/ΑΡΘΡΟ 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ 

ΣΙΜΘ/ΑΝΑ 
ΤΝΕΔΡΙΑΘ 

ΤΝΟΛΟ 

Τπθρεςίεσ δακτυλογράφθςθσ, 
επεξεργαςίασ κειμζνων με τθ 

βοικεια Η/Τ  

υνεδριάςεισ 4 230,00 920,00 

     

Φ.Π.Α 24%            55,20       220,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       1.140,80 

Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
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