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1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα
µε το Ν. 3274/ΦΕΚ195Α/19-10-2004 άρθρο 35 παρ. β. για ένα έτος µε ενδεχόµενο εξάµηνης
παράτασής της και την δωρεάν προµήθεια συσκευών όπως ειδικότερα περιγράφεται στ’ άλλα
τεύχη της µελέτης.
Στην προµήθεια αυτή πέραν των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και των βασικών υπηρεσιών
δύναται να συµπεριλαµβάνεται προσφορά επιδότησης ανά πρόγραµµα συσκευών όπως
διεξοδικότερα περιγράφεται στα άλλα τεύχη της µελέτης.
Η ανωτέρω εργασία είναι προϋπολογισµού 16.080,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% ,
και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2015 το ποσό των 100 €που
θα χρησιµοποιηθεί στο τρέχον έτος, και το υπόλοιπο ποσό στο έτος 2016 στον οικείο κωδικό µε
Κ.Α. 00 6223.01. και αντίστοιχο του έτους 2016.
Άρθρο 2
Τα

στοιχεία του διαγωνισµού θα είναι :
1. Η συγγραφή υποχρεώσεων
2. Η τεχνική έκθεση
3. Το τιµολόγιο
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός

Άρθρο 3
Η εργασία αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 καθώς και των ∆ιαταγµάτων και
εγκυκλίων που θα ισχύουν κάθε φορά. Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του
∆ήµου, όπως και ο Φ.Π.Α. 23% που αυξάνει την αξία της εργασίας και βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 4
Ο χρόνος εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ορίζεται σε εικοσιπέντε ηµέρες σε περίπτωση που ο
ανάδοχος ήθελε καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών πέραν της ορισθείσης ηµεροµηνίας
δηλαδή, µετά από (25) ήµερες από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού, ορίζεται
ποινική ρήτρα, είκοσι πέντε ευρώ ( 25 € ) ηµερησίως. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για έναν χρόνο µετά την υπογραφή της
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σύµβασης. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού η σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί για ακόµη έξι µήνες
ή vα υπογραφεί νέα σύµβαση µετά από διαγωνισµό η οποία θα είναι συνέχεια της προηγούµενης
αν είναι ο ίδιος ανάδοχος.
Άρθρο 5
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς και µε όλες τις συνέπειες που ήθελε
προκύψουν σε βάρος του
Άρθρο 6
Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει µαζί την προσφορά του. ενδεικτικό πελατολόγιο,
τιµοκατάλογο χρέωσης, προσφορά επιδότησης, καθώς και αναλυτικό πίνακα µε την τιµολόγηση
του χρόνου οµιλίας πέραν του ορίου προπληρωµένου προσφερόµενου χρόνου ανά δευτερόλεπτο ή
λεπτό. Επίσης να ενεργοποιηθεί υπηρεσία ειδοποίησης των δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας λίγο
πριν την κατανάλωση του δωρεάν πάγιου χρόνου οµιλίας τους ή χρήσης δεδοµένων.
Άρθρο 7
Οι λογαριασµοί µέχρι τη συµπλήρωση των ορίων όπως αυτά φαίνονται στο άρθρο 35 § 3 του
Ν3274/19-10-2004. την ΚΥΑ 18391,'22-09-2005. εξοφλούνται από το ∆ήµο. Επιπλέον χρεώσεις
εξοφλούνται από το χρήστη κάθε σύνδεσης µε εξόφληση στο ταµείο του ∆ήµου Πειραιά. Οι
χρεώσεις µετά τη συµπλήρωση του περιεχόµενου χρόνου οµιλίας δεν θα είναι ανώτερες από τις
επικρατούσες στην αγορά για τέτοια προγράµµατα.
Άρθρο 8
Η αξιολόγηση για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πιο συµφέρουσα
προσφορά, µετά από αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, της προσφοράς του
διαγωνιζοµένου και εφ' όσον αυτή είναι σύµφωνη προς όλα τα ζητούµενα της µελέτης.
Θα ληφθούν υπόψη το ύψος της χρέωσης των βασικών προγραµµάτων µε τον παρεχόµενο χρόνο
οµιλίας αλλά και η επιπλέον χρέωση ανά δευτερόλεπτο για το µετά το τέλος του περιεχοµένου
χρόνου µέχρι της εξαντλήσεως του διαθέσιµου ποσού βάσει του νόµου.
Τέλος θα συνυπολογιστούν επιπλέον χρεώσεις παγίου για λοιπές υπηρεσίες καθώς και το ποσό της
επιδότησης.
Για την εύκολη σύγκριση µεταξύ των διαγωνιζόµενων θα πρέπει, να αναφέρουν στην προσφορά
τους µε αναλυτικό πίνακα, ποιος θα είναι ο συνολικός χρόνος οµιλίας των προγραµµάτων και το
κόστος αυτών ανά δευτερόλεπτο συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιπλέον χρεώσεων
(ενδοεταιρικές κλήσεις, τέλη κινητής τηλεφωνίας , τέλος κλήσεων µεταξύ κινητών της εταιρείας
του αναδόχου κλπ).
Ο πίνακας αυτός θα συµπεριλαµβάνει το συνολικό ποσό επιδότησης συσκευών καθώς και την
τιµολόγηση των προσφεροµένων συσκευών.
Άρθρο 9
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στον κ ∆ήµαρχο ή στην επιτροπή
που διενεργεί τον διαγωνισµό σε διάστηµα δυο εργάσιµων ήµερων από τη διεξαγωγή του
διαγωνισµού
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Άρθρο 10
Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήµανσης των συµφωνητικών, καθώς και
κάθε κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα, που θα εµφανιστεί κατά το διάστηµα από τη σύνταξη της
παρούσης µελέτης µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, οπότε πρέπει να προσκοµισθούν οι
αποδείξεις καταβολής τούτων και τα έξοδα δηµοσίευσης
Άρθρο 11
Μετά την έγκριση της απόφασης για την ανάδειξη του αναδόχου, αυτός υποχρεούται να προσέλθει
σε χρόνο, όχι λιγότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε περισσότερο των δέκα (10), για την υπογραφή
της σύµβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% επί της συµβατικής δαπάνης για την καλή
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε το Π∆ 28/80. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής 0α είναι
για ένα χρόνο. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στη παραπάνω προθεσµία για την υπογραφή
της σύµβασης η δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εργασίας, µπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος
Άρθρο 12
Τα συµβόλαια κινητής τηλεφωνίας δεσµεύουν το ∆ήµο Πειραιά µε νόµιµο εκπρόσωπο τον
∆ήµαρχο, χρησιµοποιούνται όµως απ’ τους δικαιούχους αιρετούς.
Κατά την διάρκεια λοιπόν της σύµβασης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ονοµάτων των
δικαιούχων αιρετών λόγω αντικατάστασής τους.
Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης µέχρι και δύο επιπλέον συνδέσεων.
Η δυνατότητα του δικαιώµατος αυτού προκύπτει από το θεσµικό πλαίσιο.
Οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης των επιπλέον συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας στους νέους δικαιούχους.
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
O
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ο
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ηµ/νία :

Κ. ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ

Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

AΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά κυρίως την αγορά τηλεπικοινωνιακού χρόνου οµιλίας µέσω
προγράµµατος κινητής τηλεφωνίας για δεκατέσσερις συνδέσεις και για διάρκεια ενός έτους από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης . Μετά το πέρας του έτους, η σύµβαση δύναται να
ανανεωθεί για έξι ακόµη µήνες ή θα υπογραφεί νέα σύµβαση µετά από διαγωνισµό η οποία θα
είναι συνέχεια της προηγούµενης αν είναι ο ίδιος πάροχος. ∆ύο µήνες πριν τη λήξη της
συµβάσεως ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ν’ αποστείλει επιστολή στο ∆ήµο Πειραιά
προκειµένου να διευκρινιστεί από εµάς εάν θα υπάρχει παράταση της σύµβασης ή όχι. Στην
περίπτωση που δεν προβεί στα παραπάνω την ευθύνη για τυχόν επιπλέον χρεώσεις πέρα την λήξη
της συµβάσεως την έχει ο ανάδοχος.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης σύµφωνα 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 ανώτατο ποσό των 16.080 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% του οποίου ένα µέρος θα δοθεί µέχρι το τέλος του έτους 2015
και το υπόλοιπο µέχρι τη λύση της σύµβασης του έτους 2016.Η προµήθεια περιλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2016 µε Κ.Α. 00 6223.01 .
Οι διαγωνιζόµενοι δύναται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους και κατάλογο δωρεάν
υπηρεσιών, ειδών ή υλικών τα οποία προσφέρουν επιπλέον. Οι δωρεάν παροχές θα αξιολογηθούν
και για το λόγο αυτό και για διευκόλυνση της επιτροπής θα ήταν επιθυµητό να περιλαµβάνεται το
ενδεικτικό κόστος όλων των δωρεάν προσφεροµένων υπηρεσιών, ειδών και υλικών. Οι
προσφερόµενες συσκευές να είναι γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, ευρείας κυκλοφορίας,
εύχρηστες και από τα τελευταία µοντέλα του εργοστάσιου παραγωγής τους. θα είναι σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή και Ελληνικά πρότυπα συσκευών κινητής τηλεφωνίας και µε µπαταρία µεγάλης
διάρκειας. Θα συνοδεύονται από φορτιστή, τα απαραίτητα βύσµατα, εγχειρίδιο προγραµµατισµού,
χρήσης κλπ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συσκευών θα είναι για δύο χρόνια. (Προβλέπεται
δύο χρόνια εγγύηση σύµφωνα µε άρθρα 534, 540, 543 και 554 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε το νόµο 3043/2002, προς προσαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44).
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το συνολικό ποσό επιδότησης
συσκευών. Επίσης θα προσκοµίσει κατάλογο συσκευών ανάλογα µε το πρόγραµµα της
παρεχόµενης οµιλίας από τον οποίο η υπηρεσία θα µπορεί να επιλέξει συσκευή. Οι συσκευές θα
παραδοθούν στο αρµόδιο Τµήµα Επικοινωνιών , Σχεδιασµού και Υλοποίησης ∆ικτύων του ∆ήµου
µας, µετά από έλεγχο και δοκιµή. Η διανοµή θα γίνει από το αρµόδιο προαναφερθέν τµήµα του
∆ήµου Πειραιά
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
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να µην επιβαρύνεται µε το 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 από την ανωτέρα αναφερόµενη ΚΥΑ για κάθε
δικαιούχο.
Τα προγράµµατα συµβολαίου µε παρεχόµενο χρόνο, οµιλίας θα πρέπει να προσφέρονται κατ'
αντιστοιχία των προβλεποµένων από το νόµο ποσών, να είναι συνδυασµός ενός προγράµµατος
χρόνου οµιλίας και στη συνέχεια χρέωσης ανά δευτερόλεπτο έως την συµπλήρωση των
προβλεπόµενων από το νόµο ποσών.
Τα όρια των µηνιαίων ποσών που δικαιούνται να ξοδέψουν βάσει του νόµου είναι όπως φαίνονται
και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δηλαδή για τον κ ∆ήµαρχο 200 €. για τον κ- Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου ως 160 €, για τους κ. Αντιδηµάρχους ως 100€, για τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως 80€ και για τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων (πρώην
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων) ως 60€ αντίστοιχα µε τα άρθρα 1 έως 5.
Στην περίπτωση που ο χρόνος οµιλίας στο προσφερόµενο πρόγραµµα έχει µηνιαίο πάγιο τέλος
που είναι κάτω από τα καθοριζόµενα όρια, οι χρεώσεις µετά την συµπλήρωση του χρόνου οµιλίας
θα πρέπει να γίνονται ανά δευτερόλεπτο και να είναι οι φτηνότερες δυνατές και σε καµία
περίπτωση δεν θα είναι ανώτερες από τις επικρατούσες στην αγορά για τέτοια προγράµµατα.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον υπηρεσιών όπως περιαγωγή (roaming),
µηνύµατα (sms – mms) πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet, e-mail) κ.λ.π που θα περιλαµβάνεται
µέσα στο διαθέσιµο ποσό. Σηµειώνουµε ότι θα ληφθούν υπόψη, το κόστος του προγράµµατος
οµιλίας, αλλά και η χρέωση ανά δευτερόλεπτο µετά το τέλος του χρόνου µέχρι και τη
συµπλήρωση τον προβλεπόµενου από το νόµο ποσού για κάθε σύνδεση, καθώς επίσης και οι
χρεώσεις που θα ισχύουν µετά το προβλεπόµενο χρόνο οµιλίας. Αν προκύψουν χρώσεις πέραν των
προαναφερθέντων ποσών θα χρεώνονται στον εκάστοτε αριθµό κλήσης.
Οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα είναι απεριόριστες και δωρεάν. Σε περίπτωση που στα ανωτέρω
µηνιαία τέλη, ενδεχοµένως συµπεριλαµβάνεται πάγιο για αυτές τις κλήσεις αυτό πρέπει να
αναφερθεί. Αν κάποιος ανάδοχος κι αυτές τις κλήσεις (τις απεριόριστες ενδοεταιρικές) τις δίνει
δωρεάν (χωρίς πάγιο) αυτό θα είναι ένα σοβαρό κριτήριο υπέρ του.
Ο ∆ήµος υποχρεούται στην εξόφληση των λογαριασµών .Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται µε βάση
τον αριθµό κλήσης κάθε κινητού, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του ∆ήµου Πειραιά I.
∆ραγάτση 12 Πειραιάς 18535 και θα εξοφλούνται από αυτόν.
Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκοµίσει και τιµοκατάλογο µε τις τιµές
χρέωσης ανά δευτερόλεπτο ή και ενδεχόµενα να προσφέρει έκπτωση σε ισχύοντα κατάλογο. Οι
τιµές αυτές για όσο διάστηµα βρίσκεται σε ισχύ η σύµβαση αυτή καθώς και το ενδεχόµενο
εξάµηνης παράτασής της, ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να τις αλλάζει µονοµερώς σε καµία
περίπτωση.
Επίσης µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να αναφέρεται και στον υπολειπόµενο χρόνο οµιλίας,
δηλαδή εάν αυτός µεταφέρεται σε επόµενους µήνες η όχι, καθώς και στις κλήσεις µεταξύ κινητών
της εταιρείας του αναδόχου και το πάγιο αυτών των κλήσεων.
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
O
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ο
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ηµ/νία :

Κ. ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ

Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

AΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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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.
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.
Οι δαπάνες για την αντικατάσταση και συµπλήρωση αναλωσίµων υλικών µικροϋλικών και
ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης, βελτίωσης της λειτουργίας των κλπ
Οι δαπάνες καθυστέρησης και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για την εκτέλεση της,
προµήθειας.
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.
Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες
καταµετρήσεων, πιστοποιήσεις συντάξεις λογαριασµών, κλπ.
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 1
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας ,γενικές υπηρεσίες ,για τον ∆ήµαρχο. ενταγµένη σε
πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα, απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά
δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : ∆ιακόσια ευρώ ( 200€ ).
ΑΡΘΡΟ 2
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, γενικές υπηρεσίες ,για τον Γενικό Γραµµατέα, ενταγµένη σε
πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα. απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά
δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εκατόν εξήντα ευρώ (160€).
ΑΡΘΡΟ 3
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας γενικές υπηρεσίες,για κάθε Αντιδήµαρχο ενταγµένη σε
πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά
δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εκατό ευρώ { 100€)
ΑΡΘΡΟ 4
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας,γενικές υπηρεσίες,για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ενταγµένη σε πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα απεριορίστων ενδοεταιρικών
κλήσεων και χρέωση ανά δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου
χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα Ογδόντα ευρώ (80€)
ΑΡΘΡΟ 5
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας,γενικές υπηρεσίες,για κάθε Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας (πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος), ενταγµένη σε πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά
µήνα απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά δευτερόλεπτο για την πέρα του
αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εξήντα ευρώ ( 60€ ).
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
O
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ο
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ηµ/νία :

Κ. ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ

Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

AΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για κ %ήµαρχο, µε ανώτατο 200.00
επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως (ευρώ)

2

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

12

2400.00

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Γενικό Γραµµατέα µε 160.00
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως
(ευρώ)

1

12

1.920,00

3

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Αντιδηµάρχους µε 100,00
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως
(ευρώ)

6

12

7 200,00

4

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Πρόεδρο του %ηµοτικού 80,00
Συµβουλίου, µε ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο
κλήσεων µηνιαίως (ευρώ)

1

12

960.00

5

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Προέδρους των 60,00
%ηµοτικών
Κοινοτήτων
(πρώην
%ηµοτικών
%ιαµερισµάτων), µε ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο
κλήσεων µηνιαίως (ευρώ)

5

12

3 600,00

ΟΡΙΟ (€) ΤΕΜ

16.080.00

Σύνολο µε ΦΠΑ
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
O
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ηµ/νία :

Ο
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
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