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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 13η Οκηυβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 36/9-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 2 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 698/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
702/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο,
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ
κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ.(7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2
πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016, 2) Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 24/2020
κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο
κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ»,CPV:
32543000-1 & 32430000-6, κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 26.668,42 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%)»,
(ζρεηηθό ην αξηζ. 14047/9-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13995/8-102020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ –
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε δηαδηθαζίαο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα
κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 & 2. Έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ ηεο 24/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο,
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ
ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ
Αξζαθείνπ»,CPV: 32543000-1 & 32430000-6,κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 26.668,42€ (ζπκπεξ.
ΦΠΑ 24)΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: -*ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]» -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, (ΦΔΚ
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87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019
(ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην
λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4. -*ηελ
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη
ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: […] β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη
ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα γηα
νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή
απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνύ γηα
ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη
γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία
αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζύκβαζεο» -*ην
άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 120 παξ.3» -*ηελ αξηζ.
24/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ. -*Όηη νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ
ζηεγάδνληαη ζηα θηήξηα πέξημ ησλ νδώλ Μαηδώλνο, Παληαλάζζεο θαη Βόηζε πξόθεηηαη ζύληνκα
λα κεηαζηεγαζηνύλ ζην ππό αλαθαηαζθεπή θηήξην ηνπ παιαηνύ Αξζαθείνπ επί ηεο νδνύ
Μαηδώλνο 19. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο ππνδνκέο πνπ δελ
είραλ πξνβιεθζεί ζηελ εξγνιαβία κε ηελ νπνία αλαθαηλίδεηαη ην θηήξην. ηελ παξνύζα κειέηε
πεξηγξάθνληαη νη απαηηνύκελεο πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη απαξαίηεηεο
ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, ώζηε λα παξέρεηαη ηειεθσλία θαη ίληεξλεη κε πςειήο ηαρύηεηαο
επξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ ηνπ δεκόζηνπ δηθηύνπ ΤΕΔΤΞΗ. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα
γίλνπλ ηα εμήο: -*Αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζην λέν
θηήξην. Σν ηειεθσληθό θέληξν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
«ΤΕΔΤΞΗ», παξέρνληαο εζσηεξηθά ηειέθσλα κε ηελ αξηζκνδόηεζε ηνπ δηθηύνπ ΤΕΔΤΞΗ.
Ζ ηειεθσλία εληόο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ είλαη δσξεάλ (εζσηεξηθή ηειεθσλία ΤΕΔΤΞΗ), ελώ εθηόο
δηθηύνπ (OFFNET ηειεθσλία) ππάξρεη εηδηθό κεησκέλν ηηκνιόγην. -* Πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα ηελ λέα ζύλδεζε λένπ θόκβνπ ΤΕΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟ Μεηξνπνιηηηθό
Γίθηπν Οπηηθώλ Ηλώλ (ΜΑΝ). -*Όηη κε ηηο ελέξγεηεο απηέο εμαζθαιίδεηαη θαη ε εηνηκόηεηα γηα
ζύλδεζε κε ην ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ, ην έξγν πνπ ζα επεθηείλεη θαη ζα αλαβαζκίζεη ην δίθηπν
ΤΕΔΤΞΗ. -8Όηη ε εηαηξία ΟΣΔ Α.Δ. είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα κε: *Σν Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο «ΤΕΔΤΞΗ» σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ γηα ηε λεζίδα 6
ζηελ νπνία ππάγνληαη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Παηξέσλ, ελώ είλαη θαη αλάδνρνο γηα ην
ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ -*ηε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε θαη ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ηλώλ
ΜΑΝ Πάηξαο σο ππεξγνιάβνο ηεο εηαηξίαο ΗΝΣΡΑΚΑΣ Α.Δ., ε νπνία έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή
ζύκβαζε κε ην Τπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο (αξ. ζύκβαζεο 17SYMV005728217/25-1-2017,
ηζρύο έσο 11/12/2020). -*Ζ ΟΣΔ Α.Δ. αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ
ηειεθσληθνύ θέληξνπ ιόγσ δηαζύλδεζεο κε ην δίθηπν ΤΕΔΤΞΗ. -* Όηη ην ύςνο ηεο δαπάλεο
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 26668,42€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. - Ζ ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ίδηνπο πόξνπο θαη ε
δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α Δμόδσλ: 10-7135.00011«Αλαβάζκηζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ» 1€ γηα
ην έηνο 2020 θαη 24.659,34€ γηα ην έηνο 2021 (πνιπεηήο δέζκεπζε), κε αξηζ. ΑΑΤ: 1.754 Β κε
(ΑΓΑ: ΩΒ8ΠΩΞΗ- Η4Η & ΑΓΑΜ: 20REQ007326340 Δγθεθξηκέλν) - 10-6266.00026 «Πξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ γηα ζύλδεζε ζε ΜΑΝ ΤΕΔΤΞΗ» - 1€ γηα ην έηνο 2020
θαη 2.007,08€ γηα ην έηνο 2021 (πνιπεηήο δέζκεπζε), κε αξηζ. ΑΑΤ: 1.755 Β κε (ΑΓΑ:
Ω7ΘΩΞΗ-Θ02 & ΑΓΑΜ: 20REQ007326340 Δγθεθξηκέλν). - Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε: - 1.
Σελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 κε
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ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. – 2. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 24/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο
γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ», CPV: 32543000-1 & 32430000-6, κε
ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 26.668,42 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%). – Ο Αληηδήκαξρνο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 24/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε
ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην
θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ,
πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»
2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Ν.4735/2020)
3. Σελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: […] β) εάλ ηα
έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν
νηθνλνκηθό θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο
είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ)
απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε
ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα
ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζύκβαζεο»
4. Σν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη
εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 120
παξ.3»
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1. Σελ αξηζ. 24/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ
2. Οη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηα θηήξηα πέξημ ησλ νδώλ
Μαηδώλνο, Παληαλάζζεο θαη Βόηζε, πξόθεηηαη ζύληνκα λα κεηαζηεγαζηνύλ ζην ππό
αλαθαηαζθεπή θηήξην ηνπ παιαηνύ Αξζαθείνπ επί ηεο νδνύ Μαηδώλνο 19. Γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο ππνδνκέο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί
ζηελ εξγνιαβία κε ηελ νπνία αλαθαηλίδεηαη ην θηήξην. ηελ παξνύζα κειέηε
πεξηγξάθνληαη νη απαηηνύκελεο πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη
απαξαίηεηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, ώζηε λα παξέρεηαη ηειεθσλία θαη ίληεξλεη κε
πςειήο ηαρύηεηαο επξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ ηνπ δεκόζηνπ δηθηύνπ ΤΕΔΤΞΗ. Γηα ην
ζθνπό απηό πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο:
- Αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζην λέν θηήξην. Σν
ηειεθσληθό θέληξν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
«ΤΕΔΤΞΗ», παξέρνληαο εζσηεξηθά ηειέθσλα κε ηελ αξηζκνδόηεζε ηνπ δηθηύνπ
ΤΕΔΤΞΗ. Ζ ηειεθσλία εληόο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ είλαη δσξεάλ (εζσηεξηθή ηειεθσλία
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ΑΔΑ: ΩΝΒ2ΩΞΙ-3ΓΜ
ΤΕΔΤΞΗ), ελώ εθηόο δηθηύνπ (OFFNET ηειεθσλία) ππάξρεη εηδηθό κεησκέλν
ηηκνιόγην.
- Πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα ηελ λέα ζύλδεζε λένπ θόκβνπ
ΤΕΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟ Μεηξνπνιηηηθό Γίθηπν Οπηηθώλ Ηλώλ (ΜΑΝ).
3. Με ηηο ελέξγεηεο απηέο εμαζθαιίδεηαη θαη ε εηνηκόηεηα γηα ζύλδεζε κε ην ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ,
ην έξγν πνπ ζα επεθηείλεη θαη ζα αλαβαζκίζεη ην δίθηπν ΤΕΔΤΞΗ
4. Ζ εηαηξία ΟΣΔ Α.Δ. είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα κε:
-Σν Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο «ΤΕΔΤΞΗ» σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ γηα ηε
λεζίδα 6 ζηελ νπνία ππάγνληαη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Παηξέσλ, ελώ είλαη θαη
αλάδνρνο γηα ην ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ
-Σε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε θαη ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ηλώλ ΜΑΝ
Πάηξαο σο ππεξγνιάβνο ηεο εηαηξίαο ΗΝΣΡΑΚΑΣ Α.Δ., ε νπνία έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή
ζύκβαζε κε ην Τπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο (αξ. ζύκβαζεο 17SYMV005728217/25-12017, ηζρύο έσο 11/12/2020).
- Ζ ΟΣΔ Α.Δ. αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ
ιόγσ δηαζύλδεζεο κε ην δίθηπν ΤΕΔΤΞΗ.
5. Σν ύςνο ηεο δαπάλεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό
ησλ 26668,42 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%
Ζ ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ίδηνπο πόξνπο θαη ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α
Δμόδσλ:
10-7135.00011 «Αλαβάζκηζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ» 1€ γηα ην έηνο 2020 θαη 24.659,34€
γηα ην έηνο 2021 (πνιπεηήο δέζκεπζε), κε αξηζ. ΑΑΤ: 1.754 Β κε (ΑΓΑ: ΩΒ8ΠΩΞΗ- Η4Η
& ΑΓΑΜ: 20REQ007326340 Δγθεθξηκέλν)
10-6266.00026 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ γηα ζύλδεζε ζε
ΜΑΝ ΤΕΔΤΞΗ» - 1€ γηα ην έηνο 2020 θαη 2.007,08€ γηα ην έηνο 2021 (πνιπεηήο
δέζκεπζε), κε αξηζ. ΑΑΤ: 1.755 Β κε (ΑΓΑ: Ω7ΘΩΞΗ-Θ02 & ΑΓΑΜ:
20REQ007326340 Δγθεθξηκέλν)
1)
Δγκπίνει ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε
θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016,
γηα ηελ «Ππομήθεια εξοπλιζμού και επγαζίερ για αναβάθμιζη ηηλεπικοινυνιακών ςποδομών
ενότει ηηρ μεηεγκαηάζηαζηρ ςπηπεζιών ηος Γήμος Παηπέυν ζηο κηήπιο ηος ππώην
Απζακείος», CPV: 32543000-1 & 32430000-6, κε ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ..
2)
Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 24/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε ζπλνιηθό πνζό
αλάζεζεο 26.668,42 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%).
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
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