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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:    
«Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Δήμου Χίου» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού 

χρόνου ομιλίας μέσω ειδικού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας για 

δεκατέσσερις συνδέσεις και για διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Μετά το πέρας των δύο ετών, η σύμβαση δύναται 

να ανανεωθεί για ένα έτος ή θα υπογραφεί νέα σύμβαση μετά από 

διαγωνισμό.  

Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους κατάλογο 

δωρεάν υπηρεσιών, ειδών ή υλικών τα οποία προσφέρουν επιπλέον. Οι 

δωρεάν παροχές θα αξιολογηθούν και για το λόγο αυτό προς  διευκόλυνση 

της επιτροπής θα ήταν επιθυμητό να περιλαμβάνεται το ενδεικτικό κόστος 

όλων των δωρεάν προσφεροµένων υπηρεσιών, ειδών και υλικών.  

Σε περίπτωση δήλωσης μη χρήσης της σύνδεσης από κάποιον από τους 

δικαιούχους είναι επιθυµητό να δίδεται η δυνατότητα στο ∆ήµο κατόπιν 

αίτησης να διακόπτει την σύνδεση αυτή και να μην επιβαρύνεται µε το 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρτύρων 2              

Ταχυδρομικός Κώδικας: 82100– ΧΙΟΣ 
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κόστος της σύνδεσης αυτής. Η δυνατότητα αυτή θα αφορά την προσωρινή ή 

οριστική διακοπή σύνδεσης µέχρι το τέλος της σύµβασης.  

Σε περίπτωση που προσφέρεται πρόγραμμα συμβολαίου µε συγκεκριμένο 

χρόνο ομιλίας, το πάγιο ποσό το οποίο συµπεριλαµβάνει λοιπές χρεώσεις, 

επιβαρύνσεις και φόρο του συµβολαίου αυτού, δεν πρέπει να ξεπερνά το 

οριζόµενο ποσό για κάθε δικαιούχο.  

Τα προγράμματα συµβολαίου µε παρεχόµενο χρόνο, οµιλίας θα πρέπει να 

προσφέρονται κατ' αντιστοιχία των προβλεποµένων από την μελέτη ποσών, 

να είναι συνδυασµός ενός προγράµµατος χρόνου οµιλίας και στη συνέχεια 

χρέωσης ανά δευτερόλεπτο έως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων ποσών.  

Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η παροχή δωρεάν υπηρεσιών όπως 

περιαγωγή (roaming), μηνύματα (sms – mms) πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 

(Internet, e-mail), που θα περιλαμβάνεται μέσα στο προσφερόμενο ποσό. 

Σημειώνουμε ότι για την αξιολόγηση και τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, 

το κόστος του προγράμματος ομιλίας, αλλά και το ύψος της χρέωσης ανά 

δευτερόλεπτο μετά το τέλος του δωρεάν χρόνου ομιλίας µέχρι και τη 

συµπλήρωση του προβλεπόµενου από την μελέτη ποσού για κάθε σύνδεση. 

Αν προκύψουν χρεώσεις πέραν των καθοριζομένων θα χρεώνονται στον 

εκάστοτε αριθμό κλήσης.  

Οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα είναι απεριόριστες, δωρεάν και θα παρέχεται 

υποχρεωτικά δυνατότητα συντμητικής κλήσης μεταξύ των μελών. Σε 

περίπτωση που στα ανωτέρω μηνιαία τέλη συμπεριλαμβάνεται πάγιο για 

αυτές τις κλήσεις αυτό πρέπει να αναφερθεί. 

Ο ∆ήμος υποχρεούται στην εξόφληση των λογαριασμών. Οι λογαριασµοί θα 

εκδίδονται με βάση τον αριθµό κλήσης κάθε κινητού, θα αποστέλλονται στη 

διεύθυνση του ∆ήμου Χίου Δημοκρατίας 2, Χίος, Τ.Κ. 82100 και θα 

εξοφλούνται από αυτόν.  

Ο προσφέρων μαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει και 

τιμοκατάλογο µε τις τιμές χρέωσης ανά δευτερόλεπτο, ανά ΜΒyte ή και 

ενδεχόμενα να προσφέρει έκπτωση σε ισχύοντα κατάλογο. Οι τιμές αυτές θα 

ισχύουν για όσο διάστηµα βρίσκεται σε ισχύ η σύµβαση αυτή καθώς και σε 

ενδεχόµενη ετήσια παράτασής της. Η όποια μεταβολή θα γίνεται μόνο με 

τιμές ίσες ή μικρότερες από την σύμβαση, ο δε ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα 

να τις αλλάζει μονοµερώς προς τα άνω σε καµία περίπτωση.  

Ο προϋπολογισμός ο οποίος είναι σύμφωνος µε το άρθρο 35 παρ. 3 του 

Ν3274/9-10-2004, την ΚΥΑ 18391 /22-09-2005 «Καθορισμός ανώτατου 

επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση κινητής 

τηλεφωνίας», ανέρχεται στο συνολικό ετήσιο ανώτατο ποσό των 10.320,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Η εργασία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ∆ήμου Χίου έτους 2015 

µε Κ.Α. 00 6223 και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 
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όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα καθώς και του Π.Δ. 28/80 

αντίστοιχα.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ 
TEM. 

ΤΙΜΗ 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

ΤΙΜΗ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 

1 
Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 
Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα, Πρόεδρου ΔΣ 

ΤΕΜ 80,00 € 1 80,00 € 960,00 € 

2 
Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 
Αντιδημάρχων - Προϊσταμένων 

ΤΕΜ 60,00 € 13 780,00 € 9.360,00 € 

          860,00 € 10.320,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ         860,00 € 10.320,00 € 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Στις τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται οι µονάδες ολοκληρωτικά 

τελειωµένων εργασιών και παρεχοµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε τους 

κανόνες της Τεχνικής Έκθεσης και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και ισχύουν 

για όλες τις εργασίες και την έκταση τους. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι 

απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

κλπ. που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύµφωνα µε τους όρους και τα 

υπόλοιπα τεύχη της μελέτης. 
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 2. Για κάθε δαπάνη γενικά, που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητη για τη πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση της σχετικής εργασίας, δεν 

μπορεί να θεμελιωθεί καμία αξίωση ή αμφισβήτηση. 

 3. Πιο ειδικά στις τιμές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 

δαπάνες. 

3.1 Προµήθειες µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και 

προσεγγίσεις όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία μαζί µε όλες 

τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διακινήσεις µέχρι την πλήρη τους 

παράδοση. 

 3.2 Οι δαπάνες για την αντικατάσταση και συµπλήρωση αναλωσίµων υλικών 

µικροϋλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις εργασίες 

συντήρησης, βελτίωσης της λειτουργίας των κλπ. 

 

3.3 Οι δαπάνες καθυστέρησης και συμπληρωτικά µέτρα ασφάλειας για την 

εκτέλεση της εργασίας. 

 3.4 Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τις δοκιµές και ας 

πιστοποιήσεις όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του 

τιµολογίου. της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

3.5 Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

καθώς και οι δαπάνες καταμετρήσεων, πιστοποιήσεις συντάξεις λογαριασμών, 

κλπ. 

 

3.6 Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες 

εργαλείων, γενικά έξοδα και κρατήσεις, φόρους, χαρτόσηµα δασµούς, 

δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ καθώς και το εργολαβικό όφελος. 
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Β’ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 1ο   

Για την παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας για τον κ. ∆ήμαρχο ενταγμένη 

σε πρόγραμμα χρόνου ομιλίας ανά μήνα, απεριορίστων ενδοεταιρικών 

κλήσεων, 1.500΄ λεπτών προς εθνικά κινητά, 1.500΄λεπτών προς σταθερά όλων 

των παρόχων, 200 λεπτά προς διεθνή σταθερά και 60 λεπτά προς διεθνή 

κινητά, 1500 μηνύματα, με χρέωση ανά δευτερόλεπτο και ελάχιστη χρέωση 

μέχρι 60 δευτερόλεπτα και κατ’  ελάχιστο όγκο δεδομένων 5 GB για πλοήγηση 

στο διαδίκτυο + data sharing sim.  

Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα: Ογδόντα ευρώ (80,00€).  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   

Για την παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας για τους κκ Αντιδημάρχους, 

Γενικό Γραμματέα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και τους προϊσταμένους, 

ενταγμένη σε πρόγραμμα χρόνου ομιλίας ανά μήνα, απεριορίστων 

ενδοεταιρικών κλήσεων, 1.500΄ λεπτών προς εθνικά κινητά, 1.500΄λεπτών προς 

σταθερά όλων των παρόχων, 100’ λεπτά προς διεθνή σταθερά και 30’ λεπτά 

προς διεθνή κινητά, 1500 μηνύματα, με χρέωση ανά δευτερόλεπτο και 

ελάχιστη χρέωση μέχρι 60 δευτερόλεπτα και κατ’ ελάχιστο όγκο δεδομένων 

1.5 GB για πλοήγηση στο διαδίκτυο.  

Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα: Εξήντα ευρώ (60,00€)  

 

 

Ο Εισηγητής 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος 

Ο Προϊστάμενος της 

Δ/νσης 

κ. α. α. 

Ο Εντεταλμένος  

Σύμβουλος 

    

Μιχαήλ Φραγκούλης 

ΠΕ Πληροφορικής 

με Ε βαθμό 

Ιωάννης Δεληγιάννης 

ΤΕ 4 Μηχανολόγων 

Μηχ/κων με Γ βαθμό 

Ιωάννης Δεληγιάννης 

ΤΕ 4 Μηχανολόγων 

Μηχ/κων με Γ βαθμό 

Ιάκωβος Αμύγδαλος 
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