
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Με την παρούσα  τεχνική περιγραφή προβλέπεται η ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προς τους αιρετούς και συγκεκριμένα: 

• Παροχή έξι (6) γραμμών κινητών τηλεφώνων 
• Τουλάχιστον 1500 λεπτά /μήνα ομιλίας για Εθνικές κλήσεις προς κινητά   
• Τουλάχιστον 1500 λεπτά /μήνα ομιλίας για Εθνικές κλήσεις προς σταθερά 
• Τουλάχιστον 1500 SMS/μήνα για εθνική χρήση 
• Διαχωρισμό στο λογαριασμό κάθε σύνδεσης, για τις επιπλέον των ανωτέρω 

καλύψεων, χρεώσεων των χρηστών. 
• Αντικατάσταση προσώπου από αρχική  σύνδεση οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του αιρετού ή του Δήμου. 
Για μία τουλάχιστον γραμμή από τις έξι επιπλέον: 

• Τουλάχιστον 5000 λεπτά Εθνικές κλήσεις ομιλίας 
• Τουλάχιστον 5000 λεπτά Εθνικές κλήσεις ομιλίας προς σταθερά 
• Τουλάχιστον 1500 sms 

Αναλυτικότερα: 
 
Α/Α Τηλεφωνική γραμμή Περίοδος παροχής 

υπηρεσιών 
Συνολικό ποσό 
πληρωμής 
μηνιαίως 

1 Τηλεφωνική Γραμμή Δημάρχου: 
• Τουλάχιστον 5000 λεπτά 

Εθνικές κλήσεις ομιλίας 
• Τουλάχιστον 5000 λεπτά 

Εθνικές κλήσεις ομιλίας προς 
σταθερά 

• Τουλάχιστον 1500 sms 
 

Για 24μήνες από την 
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης 

 
160,00 ευρώ με 
ΦΠΑ 

2 Για κάθε μια τηλεφωνική 
γραμμή των πέντε 
Αντιδημάρχων: 

• Τουλάχιστον 1500 λεπτά /μήνα 
ομιλίας για Εθνικές κλήσεις προς 
κινητά   

• Τουλάχιστον 1500 λεπτά /μήνα 
ομιλίας για Εθνικές κλήσεις προς 
σταθερά 

• Τουλάχιστον 1500 SMS/μήνα 
για εθνική χρήση 

 

Για 24 μήνες από την 
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης 

 
60,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α έκαστος 

  Σύνολο με ΦΠ.Α 
μηνιαίως για τις έξι 
γραμμές 

460,00€ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τηλέφωνο:  2325 3 50140 
Φαξ:           2325 3 50159 

 

   Κινητή Τηλεφωνία (Νέα σύμβαση έτους 2020-
2022) 
 
 
Προϋπολογισμός:  11.040,00€   για 24μήνες           

 



 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α: 
 

 Αριθ. 18391/2005 -ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005 η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. 
(ΥΠ.ΕΣ.40435/04.11.2012) καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. γ. του 
Ν.3274/04. 
Οι προαναφερόμενες διατάξεις καθορίζουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων των 
αιρετών.  

 
 

Ηράκλεια 15-04-2020 Ηράκλεια  15-04-2020 Ηράκλεια  15-04-2020 

Η Συντάξασα 
 

        Ελέγχθηκε 
Ο Αν. Προϊστάμενος του 
Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

             Θεωρήθηκε 
          Ο Αντιδήμαρχος 
 

 
 
 
 
 

Τσιπτσέ Όλγα 
 

 
 
 
 
 

Παπαοικονόμου Ιωάννης 

 
 
 
 
 

Χαβαλές Δημήτριος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Στοιχεία προμηθευτή 

(λογότυπο) 
Επωνυμία : ………………………………………………. 

ΑΦΜ : ………………………………………………. 
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………. 

Διεύθυνση : ………………………………………………. 
Πόλη : ………………………………………………. 

Τ.Κ. : ………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………. 
Κινητό : ………………………………………………. 

e-mail : ………………………………………………. 

Ημερομηνία: ……./05/2020 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 
Για την υπηρεσία :  

«Κινητή Τηλεφωνία (Νέα σύμβαση έτους 2020-2022)» 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε την κάτωθι οικονομική 
προσφορά : 
 
 
Α/Α Τηλεφωνική γραμμή Περίοδος παροχής 

υπηρεσιών 
Συνολικό ποσό 
πληρωμής 
μηνιαίως 

1 Τηλεφωνική Γραμμή Δημάρχου: 
• Τουλάχιστον 5000 λεπτά 

Εθνικές κλήσεις ομιλίας 
• Τουλάχιστον 5000 λεπτά 

Εθνικές κλήσεις ομιλίας προς 
σταθερά 

• Τουλάχιστον 1500 sms 
 

Για 24μήνες από την 
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης 

 
 

2 Για κάθε μια τηλεφωνική γραμμή 
των πέντε Αντιδημάρχων: 

• Τουλάχιστον 1500 λεπτά /μήνα 
ομιλίας για Εθνικές κλήσεις 
προς κινητά   

• Τουλάχιστον 1500 λεπτά /μήνα 
ομιλίας για Εθνικές κλήσεις 
προς σταθερά 

• Τουλάχιστον 1500 SMS/μήνα 
για εθνική χρήση 

 

Για 24 μήνες από την 
ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης 

 
 

  Σύνολο με ΦΠ.Α 
μηνιαίως για τις έξι 
γραμμές 

 

 
 



 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 
 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 


	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
	Τηλέφωνο:  2325 3 50140

