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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.481,60 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 Τεχνική Περιγραφή 

2 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Μ. : 75/2022 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση: Υπολ/γού Γάτου 12  
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 
CPV 32551100-1 

(Τηλεφωνικές συνδέσεις) 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Δ/νση Μελετών, Λειτουργίας και Συντήρησης 
Υποδομών του Δήμου Δελφών για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών σε εφαρμογή 
της αριθ. πρωτ. οικ.1963/28-06-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο Φορέων 
και αφορά σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης στο δίκτυο ύδρευσης του 
Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών. Συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η παρούσα μελέτη 
αφορά σε εννέα (9) τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα κεντρικά 
γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και στους χώρους αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Δήμου 
Δελφών (Διυλιστήριο, ΒΙΟΚΑ, αντλιοστάσια κ.α.) με σκοπό την εύρεση ενός 
συμφερότερου πακέτου κάλυψης, από τεχνικής και οικονομικής άποψης για κάλυψη των 
αναγκών, προκειμένου να επέλθει μείωση του κόστους σταθερής τηλεφωνίας 
 

Α/Α 
Αριθμοί 
κλήσης 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1,2 

22650 79197 
22650 79198 
22650 79194 
22650 79183 

ISDN - BRA 
Ψηφιακή 2 κανάλια φωνής και 2 
MSN–VDSL 30Mbps, StaticIp 

Λεωφόρος Καραμανλής και 4ης 
Ανωνύμου Άμφισσα ΤΚ33100 

3 2265022878 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps Διυλιστήριο Άμφισσα 

4 2265072576 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps Αποθήκη ΔΕΥΑ 

5 2265034471 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps ΒΙΟΚΑ ΙΤΕΑΣ 

6 2265082181 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps ΒΙΟΚΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΧΡΙΣΣΟ) 

7 2265306778 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps ΒΙΟΚΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

8 
2265306776 

PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΙΡΡΑΣ (Επί της οδού Αγ. 
Ιωάννου) 

9 
ΝΕΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ 

PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps ΒΙΟΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 
Για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις διακλαδώσεις αυτών, όπως αυτές περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει: 
Α) Το μηνιαίο κόστος και πάγιο για κάθε τηλεφωνική σύνδεση να περιλαμβάνει: 

1) Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις  
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2) Το ελάχιστο240 λεπτά προς όλα τα εθνικά κινητά τηλέφωνα 
3) Υπηρεσίες Ιnternet ADSL με ονομαστική ταχύτητα 24Μbps με static IP ή 

dynamicIP και VDSLτουλάχιστον 30 Mbps με staticIP για τα κεντρικά γραφεία της 
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (αριθμός 2265079197). 

Επίσης θα πρέπει να προκαθοριστούν τα παρακάτω: 
 το κόστος κλήσεων προς όλους τους υπόλοιπους προορισμούς πέραν των κλήσεων 

προς εθνικά σταθερά και κινητά, 

 το κόστος ενεργοποίησης, 

 το κόστος μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής, 

 το τέλος αποδέσμευσης πριν τη λήξη της υποχρεωτικής παραμονής στο συμβόλαιο. 
Β) Τις παρεχόμενες ψηφιακές ευκολίες π.χ. αναγνώριση κλήσης κ.α. 
Γ) Τεχνική υποστήριξη με ελάχιστο και μέγιστο χρόνο αποκατάστασης από τη στιγμή 
δήλωσης της βλάβης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, προς τον συνεργαζόμενο πάροχο. 
Δ) Συμβατότητα λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με τηλεφωνικό κέντρο, 
όπου υπάρχει. 
Ε) Φραγή στις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, κατά την υπέρβαση του χρονικού ορίου 
του παγίου.Σε περίπτωση που η εταιρεία - πάροχος δεν προσφέρει φραγή στις κλήσεις 
προς κινητό, καλείται ναπροσφέρει την χρέωση ανά λεπτό ομιλίας για τις υπερβάσεις. 
ΣΤ) Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να δηλωθεί υπεύθυνα ότι όλες οι τηλεφωνικές 
συνδέσεις πουπεριγράφονται στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί 
εντός 1 (ενός) μηνός απότην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το πάροχο. 
Ζ) Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος υποψήφιος πάροχος υποβάλει προσφορά για 
μέρος αυτής, δεν θαγίνεται αποδεκτή. 
H) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν την αναλυτική προσφορά προκειμένουνα 
αξιολογηθεί. 
 
Οι υπηρεσίες  είναι προϋπολογισμού 8.481,60 € με το Φ.Π.Α.  
Το ποσό των 706,80 € με ΦΠΑ θα καλυφθεί από ίδια  έσοδα  του   προϋπολογισμού  της 
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 για το οικονομικό έτος 2022 και θα βαρύνει τους 
κωδικούς τους κωδικούς 62.03.00 με τίτλο: «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ» με 
πιστώσεις ύψους 570,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-

ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 136,80 €.   
Το υπόλοιπο ποσό των 7.774,80 € με ΦΠΑ θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ 
του Δήμου Δελφών για το οικονομικό έτος του 2023. 
 
 

 

 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Άμφισσα, 18/11/2022 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα, 18/11/2022 
 

Η Αν. Προϊσταμένη  
Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 

 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΤΕ Μηχανικός 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπονται υπηρεσίες τηλεφωνίας (σταθερής) σε χώρους 
αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑ Δήμου 
Δελφών. Οι υπηρεσίες  είναι προϋπολογισμού 8.481,60 € με το Φ.Π.Α.  
Το ποσό των 706,80 € με ΦΠΑ θα καλυφθεί από ίδια  έσοδα  του   προϋπολογισμού  της 
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 για το οικονομικό έτος 2022 και θα βαρύνει τους 
κωδικούς τους κωδικούς 62.03.00 με τίτλο: «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ» με 
πιστώσεις ύψους 570,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-

ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 136,80 €. Το υπόλοιπο ποσό των 7.774,80 € με ΦΠΑ θα 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών για το οικονομικό έτος 
του 2023. 
 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 οι διατάξεις του Ν.4412/16 

 οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  

 Ν.3852/2010 Καλλικράτης 
 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι  

 Οι διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
 

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  
1.Το τιμολόγιο μελέτης και η προσφορά του αναδόχου 
2.Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3.Η Τεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 4ο Χρόνος Εκτέλεσης της εργασίας  
Οι εργασίες-υπηρεσίες θα εκτελεστούν για διάστημα δύο (2) ετών. Με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται μέχρι 
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το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16). 
 
Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια 
εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει 
διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο 
και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.  
Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση. Ο 
ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή της 
προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά 
την εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
 
Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του φορέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο Ανώτερη βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
Άρθρο 8ο Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 10ο Παραλαβή Υπηρεσιών 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και 
ποιοτικά τα υλικά και  οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 219 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 11ο Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
8.481,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 
ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 
ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και 
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας στον 
ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής 
παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/16). Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 
και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 12ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δεσμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου , δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.  
 
Άρθρο 13ο Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 18/11/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 18/11/2022 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΤΕ Μηχανικός 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
Α Ν Α  Μ Η Ν Α  

 
 
 

Α/Α 
Αριθμοί 
κλήσης 

Είδος Σύνδεσης 
Τιμή 

Χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

1,2 

22650 79197 
22650 79198 
22650 79194 
22650 79183 

ISDN - BRA 
Ψηφιακή 2 κανάλια φωνής και 2 MSN – VDSL 30Mbps, StaticIp 
Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά 
προς όλα τα εθνικά κινητά 

40,00 

3 
2265022878 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps 

Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά 
προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

4 
2265072576 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps 

Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά 
προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

5 
2265034471 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps 

Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά 
προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

6 
2265082181 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps 

Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά 
προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

7 2265306778 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές 
κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

8 2265306776 PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές 
κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

9 
ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 
PSTN –Ψηφιακή, DSL 24 Mbps Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές 
κλήσεις, τουλάχιστον 240 λεπτά προς όλα τα εθνικά κινητά 

35,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 285,00 

  ΦΠΑ 24%   68,40 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ: 353,40 

 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός για συμβόλαιο 24 μηνών= 6.840,00 € 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση: Υπολ/γού Γάτου 12  

T.K.33100, Άμφισσα  

ΤΗΛ/FAX: 2265023766  



 

Σελίδα 8 από 8 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 24%) για συμβόλαιο 24 μηνών= 8.481,60 € 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 18/11/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 18/11/2022 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΤΕ Μηχανικός 
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