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ΘΕΜΑ  5ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 11841/2022 τεχνικής έκθεσης για την
                    προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού 
                    υλικού.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την  11η  του μηνός  Ιουλίου,  του έτους  2022,  ημέρα της  εβδομάδος  Δευτέρα και  ώρα
10:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ'
αριθ.  12241/07-07-2022  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Γεωργίου  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗ  -
Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και
στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου -  Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ  -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Ράτης  Σπυρίδων,  5.Λογοθέτης  Κων/νος,
6.Νικολάου Σωτήριος. 

Μη συμμετέχοντες: ο δημοτικός σύμβουλος Γλυκοφρύδης Ιωάννης και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το πρώτο
άρθρο του ν. 3463/2006 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4674/2020 "Σύνταξη
και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού".
2. Η  υπ΄  αριθ.  11841/01-07-2022  Τεχνική  έκθεση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και  Πληροφορικής,  για  την προμήθεια  υλικών και  αδειών χρήσης για  το
κεντρικό  τηλεφωνικό  κέντρο  του  δημοτικού  κτιρίου  Λουτρακίου  καθώς  και  του
τηλεφωνικού κέντρου του δημοτικού κτιρίου των Αγ. Θεοδώρων, συμπεριλαμβανομένης
της ανάλογης εργασίας εγκατάστασης και παραμετροποίησης όπου απαιτείται, η οποία
θα  γίνει  με  φυσική  παρουσία  των  τεχνικών  στις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου,
προϋπολογισμού δαπάνης #8.040,00#€ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εξ €
#1.929,60# συνολικής δαπάνης #9.969,60# €. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
10-7135.001  του  σκέλους  των  εξόδων  του  τρέχοντος  προϋπολογισμού  με  τίτλο:
"Προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού".

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω,  καθώς  και  με  τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 11841/01-07-2022 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού
Οργάνωσης και  Πληροφορικής,  για  την προμήθεια  υλικών και  αδειών χρήσης για  το
κεντρικό  τηλεφωνικό  κέντρο  του  δημοτικού  κτιρίου  Λουτρακίου  καθώς  και  του
τηλεφωνικού κέντρου του δημοτικού κτιρίου των Αγ. Θεοδώρων, συμπεριλαμβανομένης
της ανάλογης εργασίας εγκατάστασης και παραμετροποίησης όπου απαιτείται, η οποία
θα γίνει  με φυσική παρουσία των τεχνικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου, συνολικής
δαπάνης #9.969,60# €,  η  οποία  θα  βαρύνει  τον Κ.Α.  10-7135.001 του σκέλους  των
εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού με τίτλο: "Προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού
και  τηλεπικοινωνιακού  υλικού"  και  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της
παρούσας.

Η έγκριση των δαπανών που προκύπτουν και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων  θα
γίνουν με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 306/2022

            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
             Δήμαρχος                                                     
                                                                                 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
             

                                                                      ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων
                                     
                                                                                 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ   -   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Με την  παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια υλικών και αδειών
χρήσης  για  το  κεντρικό  τηλεφωνικό  κέντρο  που  διαθέτει  ο  Δήμος  Λουτρακίου
Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και του τηλεφωνικού κέντρου των Αγίων Θεοδώρων
συμπεριλαμβανομένης  της  ανάλογης  εργασίας  εγκατάστασης  και
παραμετροποίησης  όπου  απαιτείται  η  οποία  θα  γίνει  με  φυσική  παρουσία  των
τεχνικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Οι συσκευές που θα δοθούν θα πρέπει να προγραμματιστούν από τον ανάδοχο
με όλες τις  απαραίτητες ρυθμίσεις  που θα αφορούν στην σύνδεση με το τοπικό
δίκτυο,  την σωστή λήψη διευθύνσεων  ip και την παροχή εσωτερικού αριθμού με
δυνατότητα εξωτερικών κλήσεων. 

Όσον αφορά στην εργασία που θα γίνουν, περιλαμβάνει το προγραμματισμό του
τηλεφωνικού  κέντρου,  τις  προωθήσεις,  τις  αναμονές,  την  ρύθμιση  τον  voip
συσκευών  και  όλων  των  ψηφιακών  συσκευών  με  τις  τρέχουσες  απαιτήσεις  του
Δήμου.  Στο τέλος των εργασιών θα δοθεί  από τον ανάδοχο το τελικό Αντίγραφο
ασφαλείας με όλα τα κλειδιά πρόσβασης του Τηλεφωνικού κέντρου αλλά και των
voip συσκευών. 

Οι  συσκευές  που  θα  δοθούν  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  το  δικό  τους
τροφοδοτικό και εγγύηση σύμφωνα με το κατασκευαστή τους

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/Α Είδος Τεμ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τιμή Σύνολο

1
Upgrade Τηλεφωνικού 
Κέντρου 1

Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου ΔΗΜΟΥ από 
OmniPCX σε 
ΟΧΟ Connect 950 950

2
Ip τηλεφωνικές 
συσκευές 120 Άδειες για ΙΡ συσκευές 12 1440

3
Ip τηλεφωνικές 
συσκευές 20 Άδειες για SΙΡ συσκευές 45 900

4

Upgrade 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου 1

Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ με επιπλέον 10 άδειες IP και 10 άδειες 
SIP τηλεφωνίας 1980 1980

5 Εργασία 1 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 1100 1100

Προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού 
και τηλεπικοινωνιακού υλικού
Κ.Α. 10-7135.001



επαναπρογραμματισμός συσκευών και τηλεφωνικών
κέντρων

6 UTP 1
EQUIP 404532 CAT.6 U/UTP 4P23 
INSTALLATION CABLE LSZH 305M 240 240

7 Δίσκοι 10 Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5'' SATA III 45 450
8 Πολύμπριζα 20 GEMBIRD SPG6-B-10C POWER 15 300

9 SIP Συσκευές 10
GRANDSTREAM GRP2604 ESSENTIAL HD 
VOIP PHONE WITHOUT POE 68 680

ΣΥΝΟΛΟ 8040
ΦΠΑ 1929,6

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ 9969,6

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  - Αντικείμενο
Η  παραπάνω  προμήθεια  αφορά  τα  δύο  Τηλεφωνικά  Κέντρα,  τηλεφωνικές

συσκευές, άδειες χρήσης και τηλεπικοινωνιακό υλικό τα οποία θα εγκατασταθούν στο
Δημαρχείο Λουτρακίου και στην Κοινότητα των Αγίων Θεοδώρων.

Άρθρο 2ο  - Ισχύουσες διατάξεις
Για  την  υλοποίηση  των ανωτέρω ενεργειών εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του Ν.

3463/2006 (ΔΚΚ), του Π.Δ. 346/1998, του Ν. 3731/2008 του Ν. 4412/2016, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

               Άρθρο 3ο  - Περιεχόμενο υλοποίησης
Η  προμήθεια  αφορά  τα  υλικά  που  παρουσιάζονται  στο  παράρτημα  2.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ και αφορούν το κτήριο του Δημαρχείου στο Λουτράκι
και  την  τοπική  Κοινότητα  των  Αγίων  Θεοδώρων  και  περιλαμβάνει  την  παράδοση,
εγκατάσταση και παραμετροποίησή τους.

Άρθρο 4ο  - Ευθύνη Αναδόχου, Αποζημίωση
Ο Ανάδοχος,  είναι  υποχρεωμένος  να διαθέτει  Προσωπικό ασφαλισμένο στους

Ασφαλιστικούς  Οργανισμού   και  παραμένει  ο  μόνος  υπεύθυνος  σε  περίπτωση
ατυχήματος  του  Προσωπικού  του,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  ανατεθέντων
εργασιών και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος. 

Άρθρο 5ο  - Διάρκεια ανάθεσης
Η διάρκεια  των  εργασιών  που  απαιτούνται,  ορίζεται  στο  χρονικό  διάστημα  1

μηνός από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού
.                   

Άρθρο 6ο  - Δαπάνες δημοσίευσης
Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας βαρύνουν

αποκλειστικά και μόνο την Ανάδοχο Εταιρεία.
Όλα  τα  έξοδα  της  εργασίας,  καθώς  και  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του

Προσωπικού, οι φόροι κάθε φύσης, τέλη, άδειες και επιδόματα του Προσωπικού  και
γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους, βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο Εταιρεία,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 7ο  - Πληρωμή
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί με

χρηματικά  εντάλματα  εκδιδόμενα  σε  βάρος  της  οικείας  πίστωσης  του  δημοτικού
προϋ/σμού, εφόσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις



που την βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία Σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς
η εργασία, χωρίς αντιρρήσεις και εν γένει προβλήματα.

2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η  υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί   μετά από σχετική
απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.
3463/06  (Δ.Κ.Κ.)  άρθρο  209,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει και του
Π.Δ. 80/2016. Η Δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.001 του σκέλους
των εξόδων του εκτελούμενου Δημοτικού Προϋπολογισμού 2022, με τίτλο:  Προμήθεια
ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

                      Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ                                             Λουτράκι                 
30/06/2022

                                                                                                    
                   Παναγιώτα Αντωνίου                              Γεώργιος Πρωτοπαππάς  
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