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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 18.480,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
έτους 2012-2013.

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και τη δωρεάν προ
µήθεια συσκευών όπως διεξοδικότερα περιγράφεται στα άλλα τεύχη της µελέτης, για ένα έτος. Η ανωτέ
ρω προµήθεια προϋπολογισµού 18.480,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% περιλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2012-2013 και στον οικείο κωδικό µε Κ.Α.00 6223.01 .
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν3463/06 και τις όµοιες του, του
Π.∆. 28/80 κ.λ.π.,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα. Πάσα άλλη διάταξη η οποία ήθελε
ισχύσει κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας.
Άρθρο 2ο
Τα στοιχεία του διαγωνισµού θα είναι:
1. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
2. Η τεχνική έκθεση.
3. Το τιµολόγιο.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Αρθρο 3ο.
Η εργασία 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, για το έτος 2012-2013.
Αρθρο 4ο.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ορίζεται σε είκοσιπέντε ηµέρες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
ήθελε καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών πέραν της ορισθείσης ηµεροµηνίας δηλαδή, µετά από (25)
ηµέρες 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 το πέρας του χρόνου αυτού η σύµβαση µπορεί να
ανανεωθεί για ακόµη έξη µήνες ή να υπογραφεί νέα σύµβαση µετά από διαγωνισµό.

Αρθρο 5ο.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους,
µακροσκοπικό έλεγχο, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία ανάλογα µε το υλικό και σύµφωνα µε την
τεχνική περιγραφή της µελέτης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την διαπί
στωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Άρθρο 6ο
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
του,να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς και µε όλες τις συνέπειες που ήθελε προκύψουν σε βάρος του.
Άρθρο 7ο
Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει µαζί την προσφορά του, ενδεικτικό πελατολόγιο, τιµοκατάλογο
χρέωσης, κατάλογο προσφεροµένων συσκευών και δήλωση για τον υπολειπόµενο χρόνο οµιλίας.
Άρθρο 8ο
Οι λογαριασµοί µέχρι τη συµπλήρωση των ορίων όπως αυτά φαίνονται στο άρθρο 35 § 3 του Ν3274/19-102004, την ΚΥΑ 18391/22-09-2005, εξοφλούνται από το ∆ήµο. Επιπλέον χρεώσεις εξοφλούνται, από το χρήστη
κάθε σύνδεσης είτε µε εξόφληση στο ταµείο του ∆ήµου Πειραιά είτε αν ζητηθεί από αυτόν, σε επιπλέον ατοµικό
λογαριασµό του µετά από αίτησή του.

Οι χρεώσεις µετά τη συµπλήρωση του δωρεάν χρόνου οµιλίας δεν θα είναι ανώτερες από τις
επικρατούσες στην αγορά για τέτοια προγράµµατα.
Άρθρο 9ο
Η αξιολόγηση για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πιο συµφέρουσα προσφορά, µετά
από αξιολόγηση από τις υπηρεσίες 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 δωρεάν χρόνο οµιλίας αλλά και η επιπλέον χρέωση ανά δευτερόλεπτο για
το µετά το τέλος του δωρεάν χρόνου µέχρι της εξαντλήσεως του διαθέσιµου ποσού βάσει του νόµου.
Τέλος θα συνυπολογιστούν επιπλέον χρεώσεις παγίου για λοιπές υπηρεσίες. Για την εύκολη σύγκριση µε
ταξύ των διαγωνιζόµενων θα πρέπει, να αναφέρουν στην προσφορά τους ποιος θα είναι ο συνολικός χρό
νος οµιλίας εντός Ελλάδας προς όλους χωρίς περιορισµούς µέχρι την εξάντληση του ποσού σε κάθε περί
πτωση συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιπλέον χρεώσεων (δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις, Φ.Π.Α., τέ
λη κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.), τέλος δωρεάν κλήσεων µεταξύ κινητών της εταιρείας του αναδόχου.
Άρθρο 10ο
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στον κ. ∆ήµαρχο ή στην επιτροπή που διε
νεργεί τον διαγωνισµό σε διάστηµα δύο εργάσιµων ηµερών από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.

Άρθρο 11ο
Τον προµηθευτή 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 12ο
Μετά την έγκριση της απόφασης για την ανάδειξη του προµηθευτή, 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 προµήθειας σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι για ένα χρόνο.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στη παραπάνω προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 18.480,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
έτους 2012-2013.

Ε Κ Θ Ε Σ Η.

Η παρούσα αγορά αφορά κυρίως την παραχώρηση χρόνου οµιλίας µέσω εταιρικού προγράµµατος κινητής τηλεφω
νίας για δεκαέξι συνδέσεις και για διάρκεια ενός έτους. Μετά το πέρας του έτους, η σύµβαση θα ανανεώνεται για
έξι ακόµη µήνες ή θα υπογραφεί νέα σύµβαση µετά από διαγωνισµό.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης σύµφωνα µε το άρθρο 35 § 3 του Ν3274/19-10-2004, την ΚΥΑ 18391/22-09-2005
«Καθορισµός των δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και του ανώτατου επιτρεπτού
χρηµατικού ορίου κλήσεων για κάθε µήνα», τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και την συγγραφή υποχρεώσεων
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.480,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ετησίως.
Η εργασία περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2012 -2013 µε Κ.Α.00 6223.01 και στον
οικείο κωδικό µε Κ.Α.00 6223.01.
Οι προσφερόµενες συσκευές θα είναι γνωστού και ευφήµου εργοστασίου, ευρείας κυκλοφορίας, εύχρηστες και από
τα τελευταία µοντέλα του εργοστασίου 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 κ.λ.π. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συσκευών θα είναι για
έναν τουλάχιστον χρόνο. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει µε την προσφορά του και κατάλογο δωρεάν
συσκευών και συσκευών µε διαφορά τιµής ανάλογα µε το πρόγραµµα της δωρεάν οµιλίας από τον οποίο οι
δικαιούχοι θα µπορούν να επιλέξουν συσκευή. Οι συσκευές θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µετά
από έλεγχο και δοκιµή. Η διανοµή θα γίνει από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά.
Σε περίπτωση δήλωσης µη χρήσης της σύνδεσης από κάποιον από τους δικαιούχους θα πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα στο ∆ήµο κατόπιν αίτησης να µην ενεργοποιήσει (ή να διακόψει) τη σύνδεση ώστε να µην επιβαρυνθεί
µε άσκοπες χρεώσεις για όσο διάστηµα δεν γίνεται χρήση της σύνδεσης. Το αποµείναν ποσό δεν διατίθεται.
ΑΡΘΡΟ 1ο- 5ο : Πάγια τέλη-Μηνιαίοι λογαριασµοί.
Ο δωρεάν χρόνος οµιλίας για τα προγράµµατα θα πρέπει να προσφέρεται κατ’ αντιστοιχία των προβλεπόµενων από
το νόµο ποσών. Να είναι συνδυασµός ενός προγράµµατος δωρεάν χρόνου οµιλίας και στη συνέχεια χρέωσης ανά
δευτερόλεπτο έως την συµπλήρωση των προβλεπόµενων από το νόµο ποσών. Τα όρια των µηναίων ποσών που δι
καιούνται να ξοδέψουν βάσει του νόµου είναι όπως φαίνονται και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δηλαδή για τον
κ. ∆ήµαρχο ως 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 πρόεδρους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ως 60€,
αντίστοιχα µε τα άρθρα 1 έως 5. Στην περίπτωση που ο δωρεάν χρόνος οµιλίας στο προσφερόµενο πρόγραµµα έχει
µηνιαίο πάγιο τέλος που είναι κάτω από τα καθοριζόµενα όρια, οι χρεώσεις µετά τη συµπλήρωση του δωρεάν
χρόνου οµιλίας θα πρέπει να γίνονται ανά δευτερόλεπτο και να είναι οι φθηνότερες 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 roaming, µηνύµατα, κ.λ.π. δωρεάν ή µε µικρό πάγιο που θα µπορεί
να αποπληρώνεται από το διαθέσιµο ποσό. Σηµειώνουµε ότι θα ληφθούν υπόψη το κόστος του προγράµµατος
δωρεάν χρόνου οµιλίας, αλλά και η χρέωση ανά δευτερόλεπτο µετά το τέλος του δωρεάν χρόνου µέχρι και τη συµ
πλήρωση του προβλεπόµενου από το νόµο ποσού για κάθε κινητό.
Αν προκύψουν χρεώσεις πέραν των προαναφερθέντων ποσών θα χρεώνονται στον εκάστοτε αριθµό κλήσης. Ο
δήµος υποχρεούται στην εξόφληση των λογαριασµών. Οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα είναι απεριόριστες και δωρεάν
γι’ αυτό στα ανωτέρω µηνιαία τέλη θα πρέπει να συµπεριληφθεί ένα πάγιο γι’ αυτές τις κλήσεις.
Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται µε βάση τον αριθµό κλήσης κάθε κινητού, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του
∆ήµου Πειραιά Πλ. Κοραή & ∆ραγάτση 12 Πειραιάς 185 10 και θα εξοφλούνται από αυτόν.
Για τις επιπλέον χρεώσεις πέραν του ορίου που προβλέπεται από το νόµο θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να
εξοφλούνται από τον χρήστη κάθε σύνδεσης σε επιπλέον ατοµικό λογαριασµό του µετά από σχετική αίτηση.
Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκοµίσει και τιµοκατάλογο µε τις τιµές χρέωσης ανά
δευτερόλεπτο ή να προσφέρει έκπτωση σε ισχύοντα κατάλογο. Επίσης µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να
αναφέρεται και στον υπολειπόµενο χρόνο οµιλίας, δηλαδή εάν αυτός µεταφέρεται σε επόµενους µήνες ή όχι. Στις
κλήσεις µεταξύ κινητών της εταιρείας του αναδόχου και το πάγιο αυτών των κλήσεων
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για τον κ. ∆ήµαρχο, ενταγµένη σε
1
πρόγραµµα δωρεάν χρόνου οµιλίας ανά µήνα, συσκευής και
απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων
Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για τον κ. Γενικό Γραµµατέα,
2
ενταγµένη σε πρόγραµµα δωρεάν χρόνου οµιλίας ανά µήνα,
συσκευής και απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων
Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για τους κ. Αντιδηµάρχους,
3
ενταγµένη σε πρόγραµµα δωρεάν χρόνου οµιλίας ανά µήνα,
συσκευής και απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων
Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για τον κ. Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενταγµένη σε πρόγραµµα δωρεάν
4
χρόνου οµιλίας ανά µήνα, συσκευής και απεριορίστων ενδοεται
ρικών κλήσεων
Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για τους κ. Προέδρους των 5
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, ενταγµένη σε πρόγραµµα δωρεάν
5
χρόνου οµιλίας ανά µήνα, συσκευής και απεριορίστων ενδοε
ταιρικών κλήσεων
Σύνολο µε Φ.Π.Α.

ΟΡΙΟ (€)

ΤΕΜ.

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

200,00

1

12

2.400,00

160,00

1

12

1.920,00

100,00

8

12

9.600,00

80,00

1

12

960,00

60,00

5

12

3.600,00
18.480,00

∆εκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ.
Πειραιάς 31-05-2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΟΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
∆ιεύθυνση : Θηβών 50 Τ.Κ. 18543 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : I. ΠΙΤΤΑΣ
Τηλ. 210-4236125,210-4236182 Fax 210-4236123

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Κινητή Τηλεφωνία
Γενικές Υπηρεσίες ».
( Από ΚΑ 00 6223.01 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 18.480,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
έτους 2012-2013.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωτικά τελειωµένων εργασι
ών και παρεχοµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τη Τεχνική Έκθεση,
τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και ισχύουν για όλες τις εργασίες και την έκτασή 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 τεύ
χη της µελέτης.
2. Για κάθε δαπάνη γενικά,που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη πλήρη και έγ
καιρη 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 ανεξαί
ρετα των υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και δια
κινήσεις µέχρι την πλήρη τους παράδοση.
3.2 Μισθοί, ηµεροµίσθια, καθυστερήσεις, επιβαρύνσεις για λόγους υπερωριακής εργασίας, ασφαλί
σεις κλπ, του ειδικευµένου και ανειδίκευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας,των µηχανηµάτων,
των συνεργείων, των εργοδηγών, των επιστατών, κλπ.
3.3 Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται δηλ. τα µισθώµατά τους, η αποθή
κευση, η φύλαξη και η ασφάλιση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις, η επισκευή και η συντήρηση,
οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η παραλαβή, η µεταφορά επί τόπου και η επιστροφή, οι
άγονες µετακινήσεις, τα τυχόν απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά κλπ.
3.4 Οι δαπάνες για την αντικατάσταση και συµπλήρωση αναλωσίµων υλικών µικροϋλικών και αν
ταλλακτικών που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης, βελτίωσης της λειτουργίας των κ.λ.π.
3.5 Οι δαπάνες καθυστέρησης και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για την εκτέλεση της προµή
θειας.
3.6 Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τις δοκιµές και τις πιστοποιήσεις, όπου αυτές α
παιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής υποχρεώσεων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
3.7 Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες κα
ταµετρήσεων, πιστοποιήσεις, συντάξεις λογαριασµών, κλπ.
3.8 Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων,γενικά έξοδα και κρα
τήσεις, φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ. καθώς και το εργολαβικό
όφελος.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για την προµήθεια ενός κινητού τηλεφώνου µε σύνδεση για τον κ. ∆ήµαρχο, ενταγµένη σε πρόγραµ
µα δωρεάν χρόνου οµιλίας ανά µήνα, απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά δευτε
ρόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : ∆ιακόσια ευρώ ( 200€ ).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την προµήθεια ενός κινητού τηλεφώνου µε σύνδεση για τον κ. Γενικό Γραµµατέα,ενταγµένη σε
πρόγραµµα δωρεάν 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 3ο
Για την προµήθεια ενός κινητού τηλεφώνου µε σύνδεση για κάθε Αντιδήµαρχο,ενταγµένη σε πρόγραµ
µα δωρεάν χρόνου οµιλίας ανά µήνα,απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά δευτερόλε

πτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εκατό ευρώ ( 100€ ).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για την προµήθεια ενός κινητού τηλεφώνου µε σύνδεση για τον κο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλί
ου,ενταγµένη σε πρόγραµµα δωρεάν 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 5ο
Για την προµήθεια ενός κινητού τηλεφώνου µε σύνδεση για κάθε Πρόεδρο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµα
τος,ενταγµένη σε πρόγραµµα δωρεάν 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€ ).
Πειραιάς 31-05-2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

