
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 23/04/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     6179  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917               

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
12Η Συνεδρίαση  21-04-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 75/2021 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, data SIM Cards και πακέτων SMS μέσω 

του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – «Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας», χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
το Δήμο 
 
Πρακτικό της με αριθμό 12ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5687/16-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
                           

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         

Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  
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5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Παραγιού Άννα  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 5597/15-04-2021 εισήγηση του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος  Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής κ. Τοπάλη Παναγιώτη, η οποία έχει  ως εξής : 

 
 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ σχεδιάστηκε αρχικά το 2006 για την κάλυψη 4.500 περίπου ∆ηµόσιων φορέων 

(σηµεία παρουσίας / κτήρια). Σήµερα λειτουργεί στα κτήρια αυτά ως  δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι». 

Ειδικότερα, περιλαµβάνει ένα δίκτυο πρόσβασης και ένα δίκτυο κορµού για τους φορείς του ∆ηµοσίου, 

µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη µεταξύ τους επικοινωνία µε Τηλεφωνία (τηλεφωνική 

επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς), ∆εδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Video 

(τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση). 

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά µετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. Το εν εξελίξει έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα δηµιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για 

το σύνολο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθµισµένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε µειωµένο κόστος. Αποτελεί το 

«έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του ∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα (∆∆Τ) όπως αυτό προσδιορίζεται 

στο Κεφάλαιο Θ’ του νόµου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Βάσει του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει το ∆∆Τ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να ενταχθεί 

στο δίκτυο αυτό. 

Για το τελικό στάδιο υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η ΚτΠ ΜΑΕ θα πρέπει να γνωρίζει την 

τελική επικαιροποίηση και την επιβεβαίωση των αναγκών µας προκειµένου να διασφαλιστούν οι 

ανάγκες όλων των φορέων µέσω της ορθής κατανοµής των συνδέσεων, των data sim και των πακέτων 

SMS αλλά και να επιτευχθεί ορθά ο στόχος του έργου για τον εξ ορθολογισµό των δαπανών του 

Ελληνικού ∆ηµόσιου σχετικά µε τηλεπικοινωνιακές δαπάνες. 

 

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, προβλέπεται η κατανοµή στους Φορείς που θα ενταχθούν στο 

Σύζευξις-ΙΙ: 

α) 55.000 κινητών τηλεφώνων και συνδέσεων, τριών κατηγοριών ως κάτωθι: 

• 50.000 κινητά-συνδέσεις κατηγορίας Α  

• 4.000 κινητά-συνδέσεις κατηγορίας Β  
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• 1.000 κινητά-συνδέσεις κατηγορίας Γ  

µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Πακέτο Α Πακέτο Β Πακέτο Γ  

OTE WIND OTE WIND OTE WIND 

Χρόνος οµιλίας προς όλα 

τα κινητά και σταθερά 

εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ 

Όγκος µεταφοράς 
δεδοµένων (Internet) 

500 Mbytes 500 Mbytes 1.500 Mbytes 1.500 Mbytes 3.000 Mbytes 3.000 Mbytes 

Χρόνος οµιλίας προς 

κινητά εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

150 λεπτά 150 λεπτά 400 λεπτά 400 λεπτά 720 λεπτά 720 λεπτά 

Χρόνος οµιλίας προς 

σταθερά εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
ΙΙ 

1500 λεπτά 1500 λεπτά 1.500 λεπτά 1.500 λεπτά 1500 λεπτά 1500 λεπτά 

SMS προς κινητά 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

SMS προς κινητά εκτός 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (εντός 
Ελληνικής επικράτειας) 

200 SMS/ 

μήνα 
200 SMS/ 

μήνα 
300 SMS/ 

μήνα 
300 SMS/ 

μήνα 
400 SMS/ 

μήνα 
400 SMS/ 

μήνα 

SMS προς κινητά εκτός 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (εκτός 
Ελληνικής επικράτειας) 

    100 SMS/ 

μήνα 
100 SMS/ 

μήνα 

Χρόνος οµιλίας προς 
Χώρες της Ευρωζώνης 
(µέσω Roaming) 

    121 λεπτά 120 λεπτά 

 

Η επί µέρους κατανοµή κατηγοριών µεταξύ των προς διάθεση κινητών θα γίνει µε βάση 

προκαθορισµένους κανόνες της ΚτΠ ΜΑΕ και του Κυρίου του Έργου (ΓΓΠΣ∆∆). 

Οι τιµές χρέωσης που προκύπτουν από την υπέρβαση των χρόνων οµιλίας ή κατανάλωσης 

δεδοµένων των πακέτων υπηρεσίες αφορούν σε χρέωση για κάθε λεπτό ή δευτερόλεπτο οµιλίας, SMS 

και ΜΒ πέραν των προπληρωµένων που αναφέρονται και  αναλύονται ανά Πάροχο στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Υπηρεσία OTE OTE WIND WIND 

 χωρίς ΦΠΑ µε ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ µε ΦΠΑ 

Μεταφορά ∆εδοµένων (Internet) 0,042 €/ΜΒ 0,05208 €/MB  0,05 €/MB 

Οµιλία προς κινητά εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΙΙ 

0,223 €/λεπτό 
0,00370968 
€/sec 

0,27652 €/λεπτό, 
0,0046 €/sec 

 0,004584 
€/sec 

Οµιλία προς σταθερά εκτός 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

0,223 €/λεπτό 
0,00370968€/sec 

0,27652 €/λεπτό, 
0,0046 €/sec 

 0,004584 
€/sec 

SMS προς κινητά εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
ΙΙ 
(εντός της Ελληνικής επικράτειας) 

0,075 €/SMS 0,093 €/SMS  0,095 

€/SMS 
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SMS προς κινητά εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΙΙ 

(εκτός της Ελληνικής επικράτειας) 

0,097 €/SMS 0,12028 €/SMS  0,124 

€/SMS 

Roaming (Χώρες της Ευρωζώνης) 0,223 €/λεπτό 
0,00370968 
€/sec 

0,27652 €/λεπτό, 
0,0046 €/sec 

 0,004584 
€/sec 

 

β) 15.000 κάρτες SIM για διακίνηση ΜΟΝΟ δεδοµένων (πιθανές χρήσεις σε εφαρµογές fleet 

Management, Asset Tracking, Σύστηµα Elenxis κοκ.) µε 

• Απεριόριστη χρήση υπηρεσιών δεδοµένων εντός του VPN του ∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• Χρήση υπηρεσιών δεδοµένων εκτός ∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (έως 500 ΜΒ/µήνα) 

γ) η δυνατότητα αποστολής έως 72.000.000 SMS µηνυµάτων 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το κόστος επικοινωνίας για κλήσεις σε σταθερά και κινητά 

τηλέφωνα εντός ΣΥΖΕΥΞΗΣ είναι µηδενικό. Ταυτόχρονα παρέχεται και αρκετός χρόνος οµιλίας προς 

κινητά και σταθερά τηλέφωνα εκτός ΣΥΖΕΥΞΗΣ χωρίς κόστος. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υπηρεσιών που εξυπηρετούν ευαίσθητους τοµείς του ∆ήµου 

(Πολιτική προστασία, Κοινωνική Υπηρεσία, Τεχνική υπηρεσία, ∆ιοίκηση του ∆ήµου) τόσο σε επίπεδο 

απρόσκοπτης και ανέξοδης επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο αποστολής µηνυµάτων ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης προς του πολίτες κρίνουµε αναγκαίο τα παρακάτω : 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Τεχνική Υπηρεσία  5 

Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας  
2 

Γραφείο Δημάρχου-

Αντιδημάρχων 
6 

Κοινωνική Υπηρεσία 1 

Κινητά Τηλέφωνα 

Τεχνικός Υπεύθυνος 

Σύζευξης  
1 

15 

Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας  
1600 

Κοινωνική υπηρεσία 

(κοινωνικό 

παντοπωλείο). 

1000 

Γραφείο Δημάρχου 500 

Πολιτιστικό Κέντρο  1100 

SMS (ΜΗΝΙΑΙΟ) 

Διάφορες άλλες 

υπηρεσίες 
400 

ΕΤΗΣΙΟ 

4600 x 12 

= 55200 

 

Τεχνικη Υπηρεσία - 

GPS 
1 

DATA SIM 

Πολιτική Προστασία 1 

2 
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Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οZ ψιν:   
 

• Την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος  

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής   

• Την σχετική νομοθεσία 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Την αποδοχή συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, data SIM Cards και πακέτων SMS μέσω 
του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – «Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας», χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 

το Δήμο 
  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2021 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                      

                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 

                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 

                                                                                      6. Παραγιού Άννα 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       21/04/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            

                                                                           

                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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