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ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου:
«Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο ( WiFi Hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια».
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ.743/01-07-2014 αίτημα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ.
Υλικού, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών Νομικού
Συμβούλου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ( WiFi Hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια», ως εξής:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
Αποθεματικό Ε.Ε.Τ.Τ.
Ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου
Επισυνάπτεται σχετικό Τεχνικό Παράρτημα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ 10.000,00€
23%
Η χαμηλότερη τιμή
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου
Έως το τέλος του έτους 2014, με έναρξη, την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης
16.07.2014 και ώρα 14:00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του
Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2, 101 91 Παπάγου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, μέχρι την
16η Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε, Παπάγου). Οι προσφορές θα συνοδεύονται με επιστολή κατάθεσης η οποία θα
πρωτοκολλείται. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση
ότι πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
1 - Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 - Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
3 - Δ. Σταματιάδης
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( WIFI HOTSPOTS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ».
Το
έργο
“Aνάπτυξη
δημοσίων
σημείων
ασύρματης
ευρυζωνικής
πρόσβασης
στο διαδίκτυο (WiFi Hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια” έχει στόχο την ανάπτυξη της
απαραίτητης ασύρματης δικτυακής υποδομής που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες για
ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (με τεχνολογία WiFi) σε δημόσια σημεία ανά την
ελληνική επικράτεια όπως π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, δημοτικές βιβλιοθήκες,
μουσεία κλπ. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν περίπου τέσσερις χιλιάδες (4.000) περιοχές
ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια.
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τις κατά τόπους δημοτικές αρχές και το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (βρίσκεται σε διαδικασία
ένταξης για συγχρηματοδότηση).
Η διαγωνιστική διαδικασία αποσκοπεί στην ανάδειξη αναδόχων που θα υπογράψουν συμφωνίαπλαίσιο και επακόλουθες εκτελεστικές συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου.
Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου του έργου και της διαδικασίας
υλοποίησής του αλλά και το σημαντικότερο όλων, λόγω του πολύ στενού χρονοδιαγράμματος
εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, θα χρειαστεί η
υποστήριξη νομικών υπηρεσιών από νομικό με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και
διαγωνισμών έργων.
Οι υπηρεσίες αυτές λόγω της πολυπλοκότητας, του μεγέθους τους και της ιδιαιτερότητάς τους
δεν μπορούν να υλοποιηθούν από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπ.Υ.Με.Δι.
Οι παραπάνω συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν έως και το τέλος του έτους 2014 και
η εκτιμώμενη δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ #10.000,00#, πλέον
Φ.Π.Α και θα αντληθεί από το αποθεματικό Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.
4070/2012.
Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα ανατεθεί σε δικηγορική εταιρεία ή δικηγόρους παρ΄ Αρείω
Πάγω, με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και έργων και σε έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών
διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

