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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών µουσικού
παραγωγού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού
Σταθµού Καρυάς 96,7 FM», όπως περιγράφονται παρακάτω.
Πιο συγκεκριµένα:
-Παροχή και διαχείριση βάσεων δεδοµένων προγράµµατος αυτοµατισµούπαραµετροποίηση λογισµικού-έλεγχος ροής προγράµµατος-διαχείριση υλικού και
λογισµικού προδιαµόρφωσης, ραδιοζεύξης και τελικής επίγειας και διαδικτυακής
εκποµπής
-εκφώνηση ανακοινώσεων ∆ήµου Λευκάδας, Πνευµατικού Κέντρου και
λοιπών δηµοσίων φορέων-διοικητική υποστήριξη.
Ως χώρος παροχής των υπηρεσιών νοείται ο χώρος του στούντιο του
ραδιοφωνικού σταθµού.
Οι ανακοινώσεις θα συντάσσονται από τον ενδιαφερόµενο φορέα και θα
αποστέλλονται σε συγκεκριµένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ώστε να
µεταδίδονται εγκαίρως θα υποδεικνύεται δε η συχνότητα επανάληψης. Οι
ανακοινώσεις µπορούν να προέρχονται και από την Π.Ε. Λευκάδας, την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Φορέα υπάγεται σε αυτές, πάντοτε κατά
σαφή υπόδειξη του ∆ήµου Λευκάδας.
Η διαδικασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του κόστους όλων των περιγραφόµενων υπηρεσιών. Η
συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί το ποσό της εγγεγραµµένης στον προϋπολογισµό
οικονοµικού έτους 2020 πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% που είναι
εγγεγραµµένη στον Κ.Α.15-6117.002 «Εξωτερικός συνεργάτης, µουσικός παραγωγός
για το Ρ/Σ/Καρυάς».
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 του ν. 3463/06 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
«Οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων

και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν
απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να
συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης
κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουµένων κατά τα λοιπά των
ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω
συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., µε
ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και
προµήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται
απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την
περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά
στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συµβουλίου, που υποκαθιστούν τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη»
Περιεχόµενα:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Λευκάδα, 1-6-2020
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3 /2020
ΕΡΓΑΣΙΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών µουσικού παραγωγού για κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του ∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού Σταθµού Καρυάς 96,7 FM
∆ήµου Λευκάδας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Ιονίων Νήσων ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Φορέα υπάγεται σε αυτές, πάντοτε κατά
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο Συγγραφής
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού Σταθµού Καρυάς 96,7 FM ∆ήµου Λευκάδας, όπως
περιγράφονται παρακάτω:
Παροχή και διαχείριση βάσεων δεδοµένων προγράµµατος αυτοµατισµούπαραµετροποίηση λογισµικού-έλεγχος ροής προγράµµατος-διαχείριση υλικού και
λογισµικού προδιαµόρφωσης, ραδιοζεύξης και τελικής επίγειας και διαδικτυακής
εκποµπής, εκφώνηση ανακοινώσεων ∆ήµου Λευκάδας, Πνευµατικού Κέντρου και
λοιπών δηµοσίων φορέων.
Οι ανακοινώσεις θα συντάσσονται από τον ενδιαφερόµενο φορέα και θα
αποστέλλονται σε συγκεκριµένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ώστε να
µεταδίδονται εγκαίρως θα υποδεικνύεται δε η συχνότητα επανάληψης. Οι
ανακοινώσεις µπορούν να προέρχονται και από την Π.Ε. Λευκάδας, την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Φορέα υπάγεται σε αυτές, πάντοτε κατά
σαφή υπόδειξη του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις:
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
-των άρθρων 209 και 273 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
-τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

-τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
-το Π.∆. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Άρθρο 3ο: Συµβατικά Στοιχεία:
Συµβατικά στοιχεία είναι:
α. τεχνική έκθεση-µελέτη
β. τεχνική περιγραφή
γ. συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο-∆ικαιολογητικά
Με την κατάθεση της προσφοράς υποβάλλονται:
1. Συναφής τίτλος σπουδών µε κατεύθυνση µουσικού παραγωγού.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες σε
δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς και λεπτοµερής αναφορά σε αυτές. Ο ανάδοχος
θα προσκοµίσει κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την επαγγελµατική αξιοπιστία τoυ.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι :
-έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών
και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους, αποδεχόµενος πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της µελέτης και των συµβατικών τευχών που τη
συνοδεύουν
-η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές
-δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου , δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, δεν έχει
κηρυχθεί έκπτωτος και έχει εκπληρώσει µε συνέπεια τις υποχρεώσεις του προς
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 5ο-Υποχρεώσεις αναδόχου
1 .Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής
από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου
2. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για ζηµιές προς τρίτους που θα προκληθούν
κατά τη διάρκεια της εργασίας
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα και εγγράφως την αρµόδια
Υπηρεσία σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και
να προσδιορίσει σαφώς µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρόνο θα προβεί στην
επανόρθωσή της

4. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εντός ευλόγου διαστήµατος δέκα ηµερών από
την υπογραφή της σύµβασης, βεβαίωση ότι είναι ασφαλισµένος προς τρίτους
5. Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα
που αφορούν:
α. τη διάθεση του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού
β. τα άµεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισµού, εκτός του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
7. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί ψηφιακά αρχεία του προγράµµατος τα οποία
θα παραδίδονται µηνιαίως στην Υπηρεσία, τόσο για την απόδειξη της υλοποίησης
των προγραµµάτων όσο και για οποιαδήποτε άλλη χρήση .
Άρθρο 6ο –Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή σε σύνολο κόστους.
Η συνολική δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) δεν θα ξεπεράσει την
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Άρθρο 7ο -Τρόπος ανάθεσης εργασιών
Η ανάθεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 8ο Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή
σύµφωνα µε τα ψηφιοποιηµένα αρχεία-παραδοτέα που θα καταθέτει ο ανάδοχος στην
Υπηρεσία.
Άρθρο 9ο Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος.
Άρθρο 10ο Εκχώρηση εργασίας σε τρίτους
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτο µέρους ή του όλου του
συµβατικού αντικειµένου.
Άρθρο 11ο Τρόπος πληρωµής
Με την βεβαίωση της προόδου και της καλής εκτέλεσης της εργασίας ο ∆ήµος
υποχρεούται να καταβάλει την ανάλογη αµοιβή.
Άρθρο 12-Σύµβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση καταρτίζεται µε
βάση τους όρους της µελέτης και των τευχών που τη συνοδεύουν.

Οι υπηρεσίες της σύµβασης θα αρχίσουν να παρέχονται αµέσως µετά την υπογραφή
της και µέχρι την 31-8-2020. Η τιµή παραµένει σταθερή για όλο το χρονικό διάστηµα
και τυχόν παράτασή της δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του ο
∆ήµος δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς καµία υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης προς τον ανάδοχο, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που
έχει ήδη παρασχεθεί.
Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειάς της.
Η σύµβαση µπορεί να λυθεί µονοµερώς µε έγγραφη δήλωση του συµβαλλόµενου
µέρους που επιθυµεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία
της δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται η αναλογούσα αµοιβή.
Το χρονικό διάστηµα της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και
µέχρι την 31-08-2020.
Κατά τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση της , ο ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεµύθεια για πληροφορίες ή έγγραφα που
τυχόν περιέλθουν σε γνώση του .
Άρθρο 13-Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή
Υπηρεσίας

1

Εκφώνηση
ανακοινώσεων
∆ήµου Λευκάδας
24ωρη παροχή
ψυχαγωγικού
µουσικού
προγράµµατος
(επίβλεψη
αυτοµατισµού,
εµπλουτισµός
προγράµµατος) και
προγραµµατισµός
µετάδοσης σποτ

2

Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική
Ποσότητα

CPV

Ηµέρα

50

92211000-3

Ενδεικτική
Τιµή
Μονάδας
χωρίς
ΦΠΑ
12,5€

Κατ’αποκοπή

-

92211000-3

-

625,00€

2.500,00€

Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ)

3.125,00€

Αξία ΦΠΑ 24%

750,00€
3.875,00€

Γενικό Σύνολο ∆απάνης

Η συντάκτρια

Συνολική
Αξία
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα, 1-6-2020
Η Προϊσταµένη

Κωνσταντίνα Βανδώρου

∆ήµητρα Ροντογιάννη

