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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜ.: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ιωάννινα, 10/2/2021 

 

 

   

 

Ταχ. Δνση:  

Τ.Κ. : 

Πληροφορίες:  

Τηλ:  

Email:  

Ελ. Βενιζέλου 4 

45444, Ιωάννινα 

Μάργαρη Ευτυχία 

26510 74234 

emargari@ioannina.gr 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

ΜΕΛΕΤΗ 2/2021 

 

Προϋπολογισμός: 

22.470,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

Από κωδικό 02.00.6223 του Προϋπολογισμού 2021-2022 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την αγορά :  

1. Δεκαπέντε (15) γραμμών τηλεπικοινωνιακού χρόνου ομιλίας µέσω προγράμματος κινητής 
τηλεφωνίας 

2. Τρείς (3) συνδέσεις για μετάδοση δεδομένων (data) µέσω προγράμματος κινητής τηλεφωνίας για 
τις ανάγκες των τοπογραφικών οργάνων μέτρησης που συνδέονται με το δίκτυο σταθμών 
αναφοράς, τα οποία χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών,  

διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών (14)  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά το πέρας 
της σύμβασης, αυτή δύναται να ανανεωθεί για επτά ακόμη μήνες (Ν.4412/2016 άρθρα 132 και 217) ή να 
υπογραφεί νέα μετά από διαγωνισμό, η οποία θα είναι συνέχεια της προηγούμενης αν ο πάροχος 
παραμένει ο ίδιος.  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.470,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Θα 

καλυφθεί από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2021 με στοιχεία Κ.Α.: 02.00.6223 και από αντίστοιχη 

το 2022.  

 
Α) Γραμμές τηλεπικοινωνιακού χρόνου ομιλίας 
Σύμφωνα με: 

 με το άρθρο 35 παρ.3α,β,γ του Ν. 3274/04 

 της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006 

 την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005). 

 Την ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.59801/ΕΓΚ.36/20-12-05) 

 Την 595/2019 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου «Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων 
επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας». 

οι δικαιούχοι χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, με βάση τα ανώτατα επιτρεπτά όρια είναι οι 
εξής: 
 
 
 

 Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους κατάλογο δωρεάν υπηρεσιών, 
ειδών ή υλικών, τα οποία προσφέρουν επιπλέον. 

 Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το συνολικό ποσό επιδότησης 
συσκευών, εφόσον προσφέρονται.   

 Σε περίπτωση δήλωσης µη χρήσης της σύνδεσης από κάποιον από τους δικαιούχους, είναι 
επιθυμητό να δίδεται η δυνατότητα στο Δήμο, κατόπιν αίτησης, να διακόπτει τη σύνδεση αυτή και 
να µην επιβαρύνεται περαιτέρω µε το κόστος 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 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ  ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  140,00 € 1 140,00  1.960,00 € 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  100,00 € 9 900,00  12.600,00 € 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  80,00 € 1 80,00  1.120,00 € 

ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

140,00 € 1 140,00  1.960,00 € 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  100,00 € 3 300,00  4.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    15 1.560,00  21.840,00 € 
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αυτού, δεν πρέπει να ξεπερνά το οριζόμενο ποσό από την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ, για κάθε 
δικαιούχο.   

 Τα προγράμματα συμβολαίου µε παρεχόμενο χρόνο ομιλίας θα πρέπει να προσφέρονται κατ' 
αντιστοιχία των προβλεπόμενων 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, φαίνονται 
παρακάτω στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 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, 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 Διαδίκτυο (Internet, email) κ.λ.π που θα περιλαμβάνεται 
μέσα στο διαθέσιμο ποσό.  

 Τα πρόγραμμα θα πρέπει να περιέχουν κατ΄ελάχιστο και μηνιαία: 
1. 1500 λεπτά ομιλίας προς σταθερά Ελλάδος και 1500 λεπτά προς κινητά (3.000 λεπτά για 

κινητό Δημάρχου) 
2. 1500 SMS προς όλα τα δίκτυα 
3. 2GB όγκο  Δεδομένων Mobile Internet  

 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 του προβλεπόμενου από 
το νόμο ποσού για κάθε σύνδεση, καθώς επίσης και οι χρεώσεις που θα ισχύουν μετά τον 
προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας. Αν προκύψουν χρεώσεις πέραν των προαναφερθέντων ποσών, 
θα χρεώνονται στον εκάστοτε αριθμό κλήσης.  

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού λογαριασμού κάθε σύνδεσης για τις επιπλέον 
των ανωτέρω καλύψεων χρεώσεις των χρηστών. Σε περίπτωση μη πληρωμής του λογαριασμού 
του χρήστη, εντός του προβλεπόμενου από τον ανάδοχο χρόνου, να διακόπτεται αυτόματα η 
σύνδεση. 

 Οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα είναι απεριόριστες και δωρεάν. Σε περίπτωση που στα ανωτέρω 
μηνιαία τέλη, ενδεχομένως συμπεριλαμβάνεται πάγιο για τις κλήσεις αυτές, θα πρέπει να 
αναφερθεί. 

 Ο Δήμος υποχρεούται στην εξόφληση των λογαριασμών. Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται μηνιαία 
µε βάση τον αριθμό κλήσης κάθε κινητού, θα αποστέλλονται στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου 
Ιωαννιτών από όπου και θα εξοφλούνται.  

 Ο προσφέρων μαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει τιμοκατάλογο µε τις τιμές 
χρέωσης ανά δευτερόλεπτο ή και ενδεχόμενα, να προσφέρει έκπτωση σε ισχύοντα κατάλογο. Οι 
τιμές αυτές ισχύουν για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση, καθώς και για το ενδεχόμενο εξάμηνης 
παράτασής της, ενώ ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές 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 πάροχος θα πρέπει να έχει επαρκή κάλυψη δικτύου σε όλη την Ελλάδα τόσο για ομιλία, όσο 
και για Internet και δεδομένα μέσω τεχνολογίας 4G/3G.   

 
 
Β) Συνδέσεις για μετάδοσης δεδομένων (data) 
 
Στα πλαίσια της σύνδεσης των τοπογραφικών οργάνων μέτρησης με το δίκτυο σταθμών αναφοράς, το 
οποίο χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου, απαιτούνται τρεις (3) συνδέσεις για μετάδοση δεδομένων 
(data), µέσω προγράμματος κινητής τηλεφωνίας. 
 

Αναλυτικά: 
 

 Η σύνδεση προγράμματος συμβολαίου  μετάδοσης δεδομένων (data) θα είναι τύπου «Mobile 
broadband» και θα παρέχει: 
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a. Ασφάλεια διασύνδεσης 
b. Διασφάλιση ποιότητας & ορθή λειτουργία 
c. Ελάχιστο Μηνιαίο Όγκο Δεδομένων 1 GB. 
d. Επαρκή κάλυψη δικτύου  τεχνολογίας 4G/3G στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννιτών 

 Τα προγράμματα συμβολαίου µε παρεχόμενο όγκο μετάδοσης δεδομένων θα πρέπει να 
προσφέρονται κατ' αντιστοιχία των προβλεπόμενων από το νόμο ποσών, να είναι συνδυασμός 
ενός προγράμματος όγκου μετάδοσης δεδομένων  και στη συνέχεια χρέωσης ανά ΜΒ. 

 Σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή των καρτών σύνδεσης (SIM card) (π.χ. λόγω αλλαγής 
πάροχου), αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. 

 Ο προσφέρων μαζί µε την προσφορά του, θα πρέπει να προσκομίσει τιμοκατάλογο µε τις τιμές 
χρέωσης ή και ενδεχόμενα, να προσφέρει έκπτωση σε ισχύοντα κατάλογο. Οι τιμές αυτές 
ισχύουν για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση αυτή καθώς και για το ενδεχόμενο 
εξάμηνης παράτασής της, ενώ ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωμα να τις αλλάζει μονομερώς, σε 
καμία περίπτωση.   
 

 
 

 
Ιωάννινα, 10/2/2021 

 
Η Συντάξασα 

 
 

 
 

Μάργαρη Ευτυχία 
ΔΕ Πληροφορικής 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ιωάννινα, 10/2/2021 

 
Η  Προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ 

 
 

 
Γακηλάζου Βασιλική 

TΕ Πληροφορικής 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 10/2/2021 

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού – 

Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 

 
 

Δήμητρα Δρόσου 
ΠΕ Διοικητικών 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

α/α Δικαιούχος 

Ποσό 

ανά 

μήνα με 

Φ.Π.Α. 

Αρ. 

Δικαιούχων 

Αριθμός 

Μηνών 

Σύνολο ανά 

έτος με 

Φ.Π.Α. 

Α.1 Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για 

Δήμαρχο, με ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο κλήσεων 

μηνιαίως 

140,00 € 1 14 1.960,00 € 

Α.2 Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για 

Γενικό Γραμματέα, με ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

140,00 € 1 14 1.960,00 € 

Α.3 Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για 

Αντιδήμαρχο, με ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

100,00 € 9 14 12.600,00 € 

Α.4 Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για 

Πρόεδρο Δ.Σ., με ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

80,00 € 1 14 1.120,00 € 

Α.5 Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για 

Προϊστάμενο, με ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

100,00 € 3 14 4.200,00 € 

  Σύνολο Α' 21.840,00 € 

Β1. Σύνδεση μετάδοσης δεδομένων 

(data) τύπου "Mobile broadband" 

15,00 € 3 14 630,00 € 

  Σύνολο Β' 630,00 € 

  Γενικό Σύνολο (Α' + Β') με Φ.Π.Α. 22.470,00 € 

 

 
 

Ιωάννινα, 10/2/2021 
 

Η Συντάξασα 
 

 
 

 
Μάργαρη Ευτυχία 
ΔΕ Πληροφορικής 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ιωάννινα, 10/2/2021 

 
Η  Προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ 

 
 

 
Γακηλάζου Βασιλική 

TΕ Πληροφορικής 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 10/2/2021 

 
 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού – 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 
 
 

Δήμητρα Δρόσου 
ΠΕ Διοικητικών 
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