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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

(Γραμ. Δημοτικού Συμβουλίου) 
Πληροφορίες: 

Κεφάκης Εμμανουήλ, Τσαγκαράκη Μανουέλα 

Τηλ.: 2813409119, 9411 

Fax:  2810227180 

E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

 
Ηράκλειο      29/11/2017 

Aρ. Πρωτ.:  147.466 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

“Εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.” 
 

Αναλυτικά: 

1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης. 

 

2. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων: 

Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές ανά σελίδα 

 

3. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των επί κεφαλής 

Δημοτικών Συμβούλων (51) 

 

4. Παραγωγή CD των κειμένων των πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των Δημοτικών 

Συμβούλων. Επιπλέον ένα για το αρχείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

5. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκολλητικό εξώφυλλο 

 

6. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από το Νο 3, να 

γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

 

7. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις στο αρχείο ήχου. 

 

 
Από τον υπεύθυνο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου) 

κ. Κεφάκη Εμμανουήλ, θα παραδίδονται τα εξής: 

α) Αντίγραφο Ημερήσιας Διάταξης (ψηφιακό αρχείο) 

β) Αντίγραφο Παρουσίας των Συμβούλων Δ.Σ. (χειρόγραφο) 

γ) Φωτοτυπία από το χειρόγραφο του γραμματέα του Δ.Σ. στο οποίο αναγράφονται οι ομιλητές και τα 

θέματα) 

δ) Κατάσταση με Αποφάσεις (ψηφιακό αρχείο) 

ε) Το αρχείο ήχου της μαγνητοφωνημένης συνεδρίασης 

 

 

Οι συνεδριάσεις έχουν διάρκεια (περίπου) από 3 έως και 6 ώρες, με μέσον όρο τις 4 ώρες. 

Η εργασία θα αφορά σε συνεδριάσεις ετών 2017 και 2018 αν και εφόσον πραγματοποιηθούν και μέχρι την 

(εξάντληση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης) απορρόφηση του ποσού της σύμβασης. 

 

Η εργασία του αντικειμένου της σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα προκύψει με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών, θα αφορά 
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και σε συνεδριάσεις του έτους 2017. Αναλυτικά από το πρακτικό Νο 21, 07 Ιουνίου 2017 έως 

κατ’αποκοπήν συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2018. 

 

 

 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 5.183,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 
                                                 Ηράκλειο       29/11/2017 
 

 
Η συντάξασα       Ο Υπεύθυνος Τμήματος  

 
 
 

Τσαγκαράκη Μανουέλα      Κεφάκης Εμμανουήλ 

 
 

Η Διευθύντρια      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Διοικητικών Υπηρεσιών  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Βάσει των υπ’αρίθμ. Πρωτ. 31727/23-03-2016 & 

58.120_01/06/2016 Αποφάσεις Δημάρχου 
 
 

Αικατερίνη Δεσποτάκη       ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

        

 


