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ΑΙΤΗΜΑ  ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΠΑΙΑΝΙΑ 23/11/2020 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                Αρ. Πρωτ. : 16957 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ : 

                Προμήθεια & εγκατάσταση σσστημάτων σσναγερμού σε Γημόσια κτίρια 

 

Με ηην παπούζα αίηηζη, καηόπιν ενηολήρ ηος Δημάπσος ο Δήμορ μαρ  έσει ανάγκη  να πποβεί ζηην δαπάνη για 

Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη ζςζηημάηων ζςναγεπμού ζε Δημόζια κηίπια ζςνολικού ενδεικηικού κόζηοςρ 24.800,00  € 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24% 
 

 

Υρόνος εκτέλεσης της προμήθειας   

Η εκηέλεζη ηων αναθεπόμενων ζηην παπούζα ειζήγηζη ππομηθειών θα είναι άμεζα  από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ .  

 

 Λοιπά στοιτεία της προς ανάθεση  :  

Σέλορ, θα θέλαμε να ζαρ γνωπίζοςμε όηι, καηά ηην κπίζη ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ, λόγω ηηρ θύζηρ ηηρ παπεσόμενηρ  

ππομήθειαρ , για ηη ζύνηαξη ηηρ μελέηηρ αςηήρ : 

 

Απαιτούνται τετνικές γνώσεις ή τετνική εμπειρία. 

 

 

 

CPV: 79714100-3  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                                                

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ:  37/20                                

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑ:     ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ:  «Προμήθεια & εγκατάσταση σσστημάτων σσναγερμού σε Γημόσια κτίρια» 
(Κ.Α. 10-7135.008)          CPV: 79714100-3 

 
                            

                                                               

                

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκηώβπιορ 2020 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ           : 20.000,00 €   

ΦΠΑ  24 %                            : 4.800,00 €     

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ  ΠΙΣΩΗ : 24.800,00 €   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ                                                             

ΕΡΓΟ: Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη 

ζςζηημάηων ζςναγεπμού ζε Δημόζια 

κηίπια 

  

  

                                              

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια & εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ ςε Δθμόςια κτίρια. 
τόχοσ είναι να εγκαταςτακεί ςφςτθμα ςυναγερμοφ για τθν αςφάλιςθ του χϊρου φφλαξθσ των οχθμάτων. 

Σο φψοσ τθσ δαπάνθσ κα ανζλκει ζωσ του ποςοφ των 24.800,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% 
και κα βαρφνει τον Κ.Α. 10-7135.008  

2. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΗΜΟΤ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3463/2006 “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων” 
(Φ.Ε.Κ. 114 Α’/8.6.2006), οι δθμοτικζσ αρχζσ “…. διευκφνουν και ρυκμίηουν όλεσ τισ τοπικζσ υποκζςεισ, 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και 
τθν ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ”.  

3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ:  
Θ δαπάνθ κρίνεται απαραίτθτθ ςχετικά με τθν διαφφλαξθ των εγκαταςτάςεων και οχθμάτων του Διμου. 

4. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 
Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Δήμοσ Παιανίασ, Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Α’ βακμοφ, με τα εξισ 
ςτοιχεία: 

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ:                    Οδόσ Καραολι και Δθμθτρίου 38Α 

Περιοχι Παιανία, Αττικι, Ελλάδα 

Λογαριαςμόσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ  paiania_mayor@paiania.gov.gr 

Τθλζφωνα επικοινωνίασ 213.2030700 

5.ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τθσ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ (CPV) θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον αρικμθτικό κωδικό 79714100-3. 

6. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροχισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςόν των 20.000,00 € με επί πλζον δαπάνθ 
Φ.Π.Α. (24%) ποςοφ 4.800,00 €. Θ ςυνολικι δαπάνθ εκτιμάται ςτο ποςόν των 24.800,00 €  

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

Θ προτεινόμενθ υπθρεςία δφναται να  υλοποιθκεί με απευθείασ ανάθεςη, ςφμφωνα με το Νόμο 
4412/2016 

 

          
          

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

σντάτθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

Ο σντάξας 

 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΕ 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ                                                             

ΕΡΓΟ: Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη 

ζςζηημάηων ζςναγεπμού ζε Δημόζια 

κηίπια 

  

  

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 

ΣΕΜ ΤΛΙΚΑ Ποςότητα 
Σιμ.  

Μονάδοσ 
Μερική 
Δαπάνη 

1 

Καταγραφικό δικτυακό NVR με ενςωματωμζνο ςκλθρό δίςκο , 
άδειεσ για 8 κάμερεσ, αντίςτοιχεσ άδειεσ για VideoAnalytics 
και άδεια για ςφνδεςθ με τον κεντρικό τακμό για αποςτολι 
ςθμάτων με Βίντεο τουλάχιςτον 2ΣΒ 

1,00 
2.000,00 

€ 
2.000,00 € 

2 Κάμερα Δικτυακι (ΙΡ) 1080p Bullet Varifocal 2,7~12mm 8,00 300,00 € 2.400,00 € 

3 Μονάδα ελζγχου αποςτολισ ςθμάτων 1,00 825,00 € 825,00 € 

4 Καμπίνα Rack 12U 600mmX633mmX600mm και 1 ράφι 1,00 320,00 € 320,00 € 

5 Μικροφωνικόσενιςχυτισ 12Volt , 4 Ohn.  1,00 70,00 € 70,00 € 

6 Κόρνα ενςωματωμζνθσ κεφαλισ. 25 w, 10¨. 2,00 30,00 € 60,00 € 

7 Μονάδα αδιάλειπτθσ ενζργειασ (UPS) 3kVAOnlineRS-232 1,00 210,00 € 210,00 € 

8 Καλϊδιο S-FTP 4x2x23 AWG Cat 6. 1.200,00 1,00 € 1.200,00 € 

9 
Καλϊδιο UTP CAB.UTP Μονόκλωνο καλϊδιο UTP κατθγορίασ 
5  (4 ηευγϊν, 24AWG), 350ΜΘΗ. 

600,00 0,50 € 300,00 € 

10 Καλϊδιο ιχου 800,00 0,75 € 600,00 € 

11 Προβολζασ LED 20W 3000K Μαφροσ IP65 6,00 30,00 € 180,00 € 

12 Κουτί διακλαδϊςεων ςτεγανό. 6,00 5,00 € 30,00 € 

13 Κουτί διακλαδϊςεων ςτεγανό.IP65. 6,00 10,00 € 60,00 € 

14 Καλϊδιο ρεφματοσ NYM. 900,00 1,00 € 900,00 € 

15 Διακόπτθσ λυκόφωσ 2-1000lx 2300W Λευκόσ 1,00 30,00 € 30,00 € 

16 Καλϊδιο μονοπολικό NYAFH07V-KPVC 6mm² Κόκκινο 400,00 0,90 € 360,00 € 

17 Πίνακασ διανομισ Επίτοιχοσ 1. 8τ. IP65 1,00 20,00 € 20,00 € 

18 Μικροαυτόματοσ 1P K10A 230V 3,00 8,00 € 24,00 € 

19 Διακόπτθσ διαρροισ 2P 25A 300mA Σφποσ AC 1,00 32,00 € 32,00 € 

20 Επιτθρθτιστάςθσράγασ 230V 1,00 100,00 € 100,00 € 

21 Λυχνία ράγασ LED 230VAC Κόκκινθ 1,00 3,00 € 3,00 € 

22 Κοιλοδοκόσ 100*100*3 24,00 12,00 € 288,00 € 

23 ωλινασ ςπιράλ πλαςτικόσ Βαρζωσ τφπου 25mm Ανοιχτό γκρι 300,00 1,60 € 480,00 € 

24 ωλινασ ςπιράλ πλαςτικόσ Βαρζωσ τφπου 32mm Ανοιχτό γκρι 600,00 2,50 € 1.500,00 € 

25 ωλινα 1/2 in μεταλλικι 15,00 9,00 € 135,00 € 

26 
Αςφρματο 4G (LTE) – Cat 4 DL up to 150 Mbps, UL up to 50 
Mbps;DC-HSPA+; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS 

1,00 270,00 € 270,00 € 

27 
Πλακζτα ςυναγερμοφ 8+1(πλθκτρολογίου)ηωνϊν με 
δυνατότθτα διπλαςιαςμοφ, επεκτάςιμο ζωσ 32 ηϊνεσ. 

1,00 160,00 € 160,00 € 
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28 
Μεταλλικό κουτί για όλα τα κζντρα του ςυναγερμοφ, 
διαςτάςεων 28 x 28 x 7.6 (cm). 

1,00 26,00 € 26,00 € 

29 Μεταςχθματιςτισ 60W. 1,00 32,00 € 32,00 € 

30 Ενςφρματο πλθκτρολόγιο LED 32 ηωνϊν. 1,00 133,00 € 133,00 € 

31 
Μεταλλικό κουτί τροφοδοτικοφ, διαςτάςεων περίπου 20,5 x 
25,5 x 7.6 (cm). 

1,00 30,00 € 30,00 € 

32 Εςωτερικι ςειρινα  με Flash επίτοιχθ 12 VDC. 1,00 30,00 € 30,00 € 

33 ειρινα εξωτερικι με ενςωματωμζνο flash. 1,00 85,00 € 85,00 € 

34 Φλατηωτι μικρι μαγνθτικι επαφι (W,B) GAP 25.4 mm.ΓΚΡΙ 6,00 4,00 € 24,00 € 

35 

Αναλογικόσ ανιχνευτισ κίνθςθσ κάλυψθ 15 
μζτρα.Powersupply 9-16VDC 13.8VDCtypical . Power 
Consumption 13mA @ 12V (Min), 16mA @ 12V (Max). 
Working temperature -10°C to 40°C. Dimensions 117 x 69 x 
50mm 

2,00 16,00 € 32,00 € 

36 Καλϊδιοςυναγερμοφ επικαςςιτερωμζνο. 150,00 0,50 € 75,00 € 

37 GSM/GPRSmodule.υμβατό μόνο με το κζντρο ςυναγερμοφ 1,00 300,00 € 300,00 € 

38 Module επζκταςθσ 8 ηωνϊν 1,00 86,00 € 86,00 € 

39 Μπαταρία μολφβδου κλειςτοφ τφπου 12 volt 2,3AH. 1,00 15,00 € 15,00 € 

40 Μπαταρία μολφβδου κλειςτοφ τφπου 12 volt 7ΑH. 1,00 15,00 € 15,00 € 

41 Κανάλι αυτοκόλλθτο 12*13 30,00 2,00 € 60,00 € 

42 Μοτζρ για τθν ςυρόμενθ πόρτα με Κιτ Μθχανιςμοφ 1,00 
1.000,00 

€ 
1.000,00 € 

43 
Κόςτοσ ςκαπτικϊν εργαςιϊν για διάνοιξθ χάνδακοσ 
κατ'αποκοπι 

1,00 
1.000,00 

€ 
1.000,00 € 

44 
Κόςτοσ εγκατάςταςθσ, διαφορά μικρουλικά, ρφκμιςθ και 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

1,00 
4.500,00 

€ 
4.500,00 € 

φνολο 20.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 4.800,00 € 

Γενικό φνολο 24.800,00 € 
 

 

 

 

σντάτθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

Ο σντάξας 

 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΕ 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

 
         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ                                                             

ΕΡΓΟ: Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη 

ζςζηημάηων ζςναγεπμού ζε Δημόζια 

κηίπια 

  

  

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

ΣΕΜ ΤΛΙΚΑ Σεμ/μ 
Σιμ. 

Μονάδοσ 
Δαπάνη 

1 

Καταγραφικό δικτυακό NVR με ενςωματωμζνο ςκλθρό δίςκο 
, άδειεσ για 8 κάμερεσ, αντίςτοιχεσ άδειεσ για VideoAnalytics 
και άδεια για ςφνδεςθ με τον κεντρικό τακμό για αποςτολι 
ςθμάτων με Βίντεο τουλάχιςτον 2ΣΒ 

1,00 
  

2 Κάμερα Δικτυακι (ΙΡ) 1080p Bullet Varifocal 2,7~12mm 8,00 
  

3 Μονάδα ελζγχου αποςτολισ ςθμάτων 1,00 
  

4 Καμπίνα Rack 12U 600mmX633mmX600mm και 1 ράφι 1,00 
  

5 Μικροφωνικόσενιςχυτισ 12Volt , 4 Ohn.  1,00 
  

6 Κόρνα ενςωματωμζνθσ κεφαλισ. 25 w, 10¨. 2,00 
  

7 Μονάδα αδιάλειπτθσ ενζργειασ (UPS) 3kVAOnlineRS-232 1,00 
  

8 Καλϊδιο S-FTP 4x2x23 AWG Cat 6. 1.200,00 
  

9 
Καλϊδιο UTP CAB.UTP Μονόκλωνο καλϊδιο UTP κατθγορίασ 
5  (4 ηευγϊν, 24AWG), 350ΜΘΗ. 

600,00 
  

10 Καλϊδιο ιχου 800,00 
  

11 Προβολζασ LED 20W 3000K Μαφροσ IP65 6,00 
  

12 Κουτί διακλαδϊςεων ςτεγανό. 6,00 
  

13 Κουτί διακλαδϊςεων ςτεγανό.IP65. 6,00 
  

14 Καλϊδιο ρεφματοσ NYM. 900,00 
  

15 Διακόπτθσ λυκόφωσ 2-1000lx 2300W Λευκόσ 1,00 
  

16 Καλϊδιο μονοπολικό NYAFH07V-KPVC 6mm² Κόκκινο 400,00 
  

17 Πίνακασ διανομισ Επίτοιχοσ 1. 8τ. IP65 1,00 
  

18 Μικροαυτόματοσ 1P K10A 230V 3,00 
  

19 Διακόπτθσ διαρροισ 2P 25A 300mA Σφποσ AC 1,00 
  

20 Επιτθρθτιστάςθσράγασ 230V 1,00 
  

21 Λυχνία ράγασ LED 230VAC Κόκκινθ 1,00 
  

22 Κοιλοδοκόσ 100*100*3 24,00 
  

23 
ωλινασ ςπιράλ πλαςτικόσ Βαρζωσ τφπου 25mm Ανοιχτό 
γκρι 

300,00 
  

24 
ωλινασ ςπιράλ πλαςτικόσ Βαρζωσ τφπου 32mm Ανοιχτό 
γκρι 

600,00 
  

25 ωλινα 1/2 in μεταλλικι 15,00 
  

26 
Αςφρματο 4G (LTE) – Cat 4 DL up to 150 Mbps, UL up to 50 
Mbps;DC-HSPA+; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS 

1,00 
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27 
Πλακζτα ςυναγερμοφ 8+1(πλθκτρολογίου)ηωνϊν με 
δυνατότθτα διπλαςιαςμοφ, επεκτάςιμο ζωσ 32 ηϊνεσ. 

1,00 
  

28 
Μεταλλικό κουτί για όλα τα κζντρα του ςυναγερμοφ, 
διαςτάςεων 28 x 28 x 7.6 (cm). 

1,00 
  

29 Μεταςχθματιςτισ 60W. 1,00 
  

30 Ενςφρματο πλθκτρολόγιο LED 32 ηωνϊν. 1,00 
  

31 
Μεταλλικό κουτί τροφοδοτικοφ, διαςτάςεων περίπου 20,5 x 
25,5 x 7.6 (cm). 

1,00 
  

32 Εςωτερικι ςειρινα  με Flash επίτοιχθ 12 VDC. 1,00 
  

33 ειρινα εξωτερικι με ενςωματωμζνο flash. 1,00 
  

34 Φλατηωτι μικρι μαγνθτικι επαφι (W,B) GAP 25.4 mm.ΓΚΡΙ 6,00 
  

35 

Αναλογικόσ ανιχνευτισ κίνθςθσ κάλυψθ 15 
μζτρα.Powersupply 9-16VDC 13.8VDCtypical . Power 
Consumption 13mA @ 12V (Min), 16mA @ 12V (Max). 
Working temperature -10°C to 40°C. Dimensions 117 x 69 x 
50mm 

2,00 
  

36 Καλϊδιοςυναγερμοφ επικαςςιτερωμζνο. 150,00 
  

37 GSM/GPRSmodule.υμβατό μόνο με το κζντρο ςυναγερμοφ 1,00 
  

38 Module επζκταςθσ 8 ηωνϊν 1,00 
  

39 Μπαταρία μολφβδου κλειςτοφ τφπου 12 volt 2,3AH. 1,00 
  

40 Μπαταρία μολφβδου κλειςτοφ τφπου 12 volt 7ΑH. 1,00 
  

41 Κανάλι αυτοκόλλθτο 12*13 30,00 
  

42 Μοτζρ για τθν ςυρόμενθ πόρτα με Κιτ Μθχανιςμοφ 1,00 
  

43 
Κόςτοσ ςκαπτικϊν εργαςιϊν για διάνοιξθ χάνδακοσ 
κατ'αποκοπι 

1,00 
  

44 
Κόςτοσ εγκατάςταςθσ, διαφορά μικρουλικά, ρφκμιςθ και 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

1,00 
  

φνολο 

 ΦΠΑ 24% 

 Γενικό φνολο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σντάτθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

Ο σντάξας 

 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΕ 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

 
         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ                                                             

ΕΡΓΟ: Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη 

ζςζηημάηων ζςναγεπμού ζε Δημόζια 

κηίπια 

  

  

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

τισ παροφςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που 
κα πρζπει να πλθροφνται για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Θ προμικεια  αφορά τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ καμερϊν και ςυναφϊν ςυςτθμάτων για τθν φφλαξθ 
του χϊρου ςτάκμευςθσ των οχθμάτων του Διμου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

φμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του Διμου Παιανίασ, κρίνεται αναγκαίο να τοποκετθκοφν οκτϊ (8) 
εικονολιπτεσ ςε ςτφλουσ – κοιλοδοκοφσ διαςτάςεων 100*100*3, τεςςάρων μζτρων με προβολζα για το 
φωτιςμό του ςθμείου. Θα εγκαταςτακεί ζνα ςφςτθμα καταγραφισ και επεξεργαςίασ εικόνασ video με 
ςκοπό τθν εικονοφφλαξθ του χϊρου. 
Επίςθσ, είναι αναγκαίο να εγκαταςτακεί ςφςτθμα ςυναγερμοφ για τθν αςφάλιςθ του χϊρου του οικίςκου-
ISOBOX. Επιπρόςκετα, οι εικονολιπτεσ κα διακζτουν ειδικό λογιςμικό ανάλυςθσ ςυμπεριφοράσ εικόνασ 
(videoanalytics) ϊςτε με τον κατάλλθλο προγραμματιςμό να γίνεται ζλεγχοσ μζςω τθσ βιντεοεπιτιρθςθσ 
των ςθμείων που κα εςτιάηουν. 
Θα υλοποιθκεί ζνα ενιαίο ςφςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ- εικονοφφλαξθσ για τον ζλεγχο του χϊρου 
απομακρυςμζνα από ζνα κεντρικό ςθμείο ελζγχου (Κζντρο Λιψεωσ θμάτων και Εικόνασ) και τθν ζγκαιρθ 
ειδοποίθςθ ειςόδου μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων ςτο χϊρο. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κα δοκεί χϊροσ εντόσ του οικίςκου- ISOBOX, το οποίο κα αςφαλιςτεί με το 
ςφςτθμα ςυναγερμοφ ϊςτε να τοποκετθκοφν τα παρελκόμενα των ςυςτθμάτων αςφαλείασ εντόσ ερμαρίου 
rack διαςτάςεων 12U 600mmX633mmX600mm. Με αυτόν τον τρόπο κα προςτατεφονται από τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, είτε βροχι είτε υψθλζσ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται, λόγω τθσ ζκκεςθσ τουσ, αλλά και από 
δολιοφκορζσ- πρόςβαςθ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 
Σζλοσ, πικανζσ-απαιτοφμενεσ χωματουργικζσ – ςκαπτικζσ εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των κοιλοδοκϊν 
ςτο χϊρο, για τθ διάνοιξθ χάνδακοσ, κα βαρφνουν τον εγκαταςτάτθ-ανάδοχο των ςυςτθμάτων αςφαλείασ, 
οι οποίεσ κα είναι κατ’ αποκοπι φςτερα από αυτοψία ςτο χϊρο. 
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Ακολουκεί απεικόνιςθ του χϊρου με τθν τοποκζτθςθ των εικονολθπτϊν: 

 
 
περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των μερϊν των ςυςτθμάτων αςφαλείασ: 
 
Δικτυακό καταγραφικό 
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ζωσ τριάντα δφο εικονολιπτεσ. 
Να διακζτει μνιμθ τουλάχιςτον 4GB. 
Να διακζτει CPU τουλάχιςτον i5. 
Να δζχεται ζωσ 4 HDD  x10TB 
Να διακζτει τουλάχιςτον 6 κφρεσ USB. 
Να διακζτει 10M/100M/1000M self-adaptive ethernet interface. 
Να διακζτει τουλάχιςτον 1 κφρα LAN. 
Να διακζτει κφρα HDMI, DVI-D. 
Να ςυνοδεφεται από ςκλθρό δίςκο, κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ για τθν καταγραφι βιντεολθπτικοφ υλικοφ 
14 θμερϊν. 
Να ςυνοδεφεται από τον κατάλλθλο αρικμό αδειϊν ςφμφωνα με τον αρικμό των εικονολθπτϊν που κα 
λειτουργοφν ςτο ςθμείο. 
 
Εικονολιπτθσ 
Να είναι δικτυακόσ τφπου BULLET και μεταλλικόσ. 
Να διακζτει 1/2.8’’ Progressive Scan Cmos και μζγιςτθ ανάλυςθ 1080P(1920×1080). 
Να διακζτει φακό Motorized  2.7-12mm. 
Να διακζτει πεδίο κζαςθσ 105°~ 32°. 
Να ζχει δυνατότθτα κζαςθσ ςε χαμθλό φωτιςμό ζωσ 60μ με ελάχιςτο φωτιςμό 0.001Lux@(F1.2, AGC ON). 
Να υποςτθρίηει ςυμπίεςθ video H.265, H.264, MJPEG. 
Να υποςτθρίηει τρία streams. 
Να διακζτει πιςτοποίθςθ αδιαβροχοποίθςθσ ΙΡ66, αντιβανδαλιςτικι ΙΚ10 και πιςτοποιιςεισ CE / FCC. 
Να υποςτθρίηει αλγορίκμουσ ανάλυςθσ ςυμπεριφοράσ όπωσ τθν ανίχνευςθ κίνθςθσ (Motion Detection), το 
πζραςμα νοθτισ γραμμισ (line crossing) και τθν ειςβολι ςε κάποια περιοχι (area intrusion). 
Να υποςτθρίηει White Balance, μείωςθ κορφβου 2D/3D DNR, Electronic Image Stabilization (EIS), Smart IR 
και Mirror. 
Να δφναται να ζχουν πρόςβαςθ ζωσ 10 χριςτεσ. 
Να υποςτθρίηεται θ κζαςθ τθσ από <IE11, Chrome, Firefox και IOS, Android 
Να διακζτει 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector. 
Να διακζτει 1ch Audio In,1ch Audio Out. 
Να διακζτει 1ch Alarm In,1ch Alarm Out 
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φςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ να διακζτει ειδικι μονάδα ελζγχου αποςτολισ ςθμάτων με τθν οποία να 
ανιχνεφεται εγκαίρωσ θ διακοπι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο χϊρο, είτε θ παραβίαςθ του rack τοποκζτθςθσ 
των παρελκόμενων του ςυςτιματοσ, είτε το άνοιγμα τθσ κφρασ. Επίςθσ, να τοποκετθκεί αςφρματοσ 
δρομολογθτισ (router) για τθν δυνατότθτα διαςφνδεςθσ του ςθμείου με το Κζντρο Λιψεωσ θμάτων και 
Εικόνασ του αναδόχου, με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
4G (LTE) – Cat 4 DL up to 150 Mbps, UL up to 50 Mbps; 
DC-HSPA+; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS 
Να διακζτει μνιμθ 16 MBytes Flash, 128 MBytes DDR2 RAM. 
Να διακζτει 4 x 10/100 Ethernet ports: 1 x WAN (configurable as LAN), 
3 x LAN ports. 
Να διακζτει ειςόδουσ: 3 x Inputs (Digital, Digital galvanically isolated, Analog) + 1 Digital Input on power 
connector. 
Να διακζτει εξόδουσ: 2 x Outputs + 1 Digital O.C. Output on power connector. 
Να δζχεται κάρτα μνιμθσ microSD, HingeTypeslot. 
Να δζχεται 2 κάρτεσ SIM. 
Να υποςτθρίηει τα διαδικτυακά πρωτόκολλα TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP,DHCP,DNS,HTTP,HTTPS, SSL 
v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP. 
Μικροφωνικι εγκατάςταςθ με δφο θχεία για τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ επικοινωνίασ των χειριςτϊν 
του Κζντρου Λιψεωσ θμάτων και Εικόνασ με το χϊρο ςε περίπτωςθ απόπειρασ ειςβολισ. 
 
Αυτόματοσ μθχανιςμόσ Θφρασ (Τφιςτάμενθκφρα), με τάςθ λειτουργίασ 230 Volt, για πόρτα βάρουσ ζωσ 500 
kg, ενεργοποιοφμενοσ  από θλεκτρικι εντολι ι τθλεχειριςμό. Αναλυτικότερα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να διακζτει ζνταςθ ρεφματοσ  1,2 Α. 
Να διακζτει ιςχφ  220 Watt. 
Να διακζτει ταχφτθτα  10,5m/min. 
Να διακζτει κφκλο λειτουργίασ 40%. 
Να διακζτει δφναμθ 920 Ν 
Να διακζτει κερμοκραςία λειτουργίασ -20° C ÷ + 55° C. 
Να διακζτει κερμικι προςταςία κινθτιρα  150° C. 
Να παραςχεκεί Καρταναγνϊςτθσ καρτϊν proximity με δυνατότθτα υποςτιριξθσ ζωσ 80 χριςτεσ. 
Να παραςχεκοφν τουλάχιςτον 10 ςυμβατζσ κάρτεσ proximity. 
Να περιλαμβάνονται: 
Ο μθχανιςμόσ. 
4 m κρεμαγιζρα. 
2 τθλεχειριςτιρια. 
Ηεφγοσ φωτοκφτταρων αςφαλείασ. 
Φανόσ ζνδειξθσ λειτουργίασ. 
Κεραία. 
 
Οι προβολείσ που κα τοποκετθκοφν για τον αρτιότερο φωτιςμό του χϊρου να ζχουν τα εξισ 
χαρακτθριςτικά: 
Να διακζτει ζνδειξθ D ςφμφωνα με το EN 60598-2-24 για εμπορικι μονάδα πυροπροςταςίασ, f. μι. με τθ 
ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ. 
Να διακζτει γαλακτερό κάλυμμα από ςκλθρυςμζνο γυαλί, για ομοιόμορφθ εκπομπι φωτόσ. 
Να διακζτει απόδοςθ φωτιςτικοφ: τουλάχιςτον 120 lm/W. 
Να διακζτει ςυμμετρικι γωνία δζςμθσ: 100 ° x 100 °. 
Να διακζτει βάςθ ςτιριξθσ για κλίςθ μζχρι 180 °. 
Να διακζτει τφπο προςταςίασ: IP65 και αντοχι ςε κροφςθ: IK07. 
Να διακζτει κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ςε λειτουργία: -20  ζωσ + 50 ° C. 
Να δφναται να γίνει ςφνδεςθ μζςω 1 m καλϊδιο. 
Να διακζτει ονομαςτικι κατανάλωςθ 20,00 W. 
 
 
Να τοποκετθκεί μονάδα παροχισ αδιάλειπτθσ παροχισ ενζργειασ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να είναι διπλισ μετατροπισ. 
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Να δφναται να γίνει ζλεγχοσ με μικροεπεξεργαςτι που βελτιςτοποιεί τθν αξιοπιςτία. 
Να δφναται να γίνει διόρκωςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ ειςόδου. 
Να διακζτει ςυντελεςτι ιςχφοσ εξόδου 0,9. 
Να διακζτει μεγάλο εφροσ τάςθσ ειςόδου (120V - 300V). 
Να διακζτει λειτουργία μετατροπζα. 
Να διακζτει κφρεσ USB/RS-232 & SNMP (προαιρετικά). 
Να διακζτει πλιρθσ οκόνθ που επιτρζπει τθν εφκολθ παρακολοφκθςθ και τθν πρόςβαςθ ςτθν κατάςταςθ 
του UPS. 
Να διακζτει λειτουργία ECO για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
Να διακζτει χωρθτικότθτα 3000 VA / 2700 W. 
Να διακζτει τάςθ 200/208/220/230/240VAC. 
Να διακζτει ςυχνότθτα 40Hz  ~ 70 Hz. 
Να διακζτει 6 μπαταρίεσ, τφπου 12 V / 9 AH. 
 
Κεντρικόσ πίνακασ ςυναγερμοφ 
Να διακζτει λειτουργία StayDmode. 
Να διακζτει επζκταςθ μζςω Bus 4 καλωδίων. 
Να διακζτει 8 ηϊνεσ ι 16 με διπλαςιαςμό, επεκτάςιμο ζωσ και 32 ηϊνεσ. 
Να διακζτει 2 PGM επάνω ςτθν πλακζτα και 2 κατόπιν παραγγελίασ. 
Να υποςτθρίηει ζωσ και 16 PGM. 
Να διακζτει 1 ρελζ ςυναγερμοφ. 
Να διακζτει 2 υποςυςτιματα (Partition). 
Να υποςτθρίηει ζωσ 32 κωδικοί χριςτθ. 
Να διακζτει 1.5A switching τροφοδοτικό. 
Να δφναται να γίνει αυτόματθ ρφκμιςθ κερινισ / χειμερινισ ϊρασ. 
Να διακζτει μνιμθ 256 ςυμβάντων. 
Να παραδοκεί ςε πλιρθ λειτουργία με τισ κατάλλθλεσ κάρτεσ-ςυςκευζσ επζκταςθσ για τθν ορκι λειτουργία 
του ςυςτιματοσ και κάρτεσ-ςυςκευζσ επικοινωνίασ μζςω GPRS/GSM ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ 
επικοινωνία με ζνα κεντρικό-απομακρυςμζνο ςθμείο (Κζντρο Λιψεωσ θμάτων και Εικόνασ). 
 
Πλθκτρολόγιο χειριςμοφ ςυςτιματοσ: 
Να είναι 32- ηωνϊν πλθκτρολόγιο LED. 
Να διακζτει απεικόνιςθ 32 ηωνϊν με LED. 
Να διακζτει ξεχωριςτι ζνδειξθ LED για Arm, Sleep, Stay και Off για κάκε υποςφςτθμα. 
Να διακζτει μία ηϊνθ πλθκτρολογίου. 
Να διακζτει ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κωδωνιςμοφ ανά ηϊνθ. 
Να διακζτει  7 “γριγορα” μπουτόν-λειτουργίεσ. 
Να διακζτει 3 διαφορετικοφσ πανικοφσ. 
 
Εςωτερικι ςειρινα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να διακζτει ακουςτικι ιςχφ 96dB/1m. 
Να διακζτει ενςωματωμζνο flash 
Να διακζτει τάςθ λειτουργίασ 12 V DC. 
Να διακζτει πιςτοποιθτικά ΕΝ 55022, ΕΝ 50082-1 και CE. 
 
Εξωτερικι ςειρινα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να διακζτει τάςθ τροφοδοςίασ 11 – 14 V DC 
Να διακζτει Κατανάλωςθ ςε θρεμία 12mA ±5% 
Να διακζτει Κατανάλωςθ ςε ςυναγερμό 1.6A ±5% 
Να υποςτθρίηει μπαταρίεσ 12V 2.3Ah 
Να διακζτει ακουςτικι Ιςχφσ 110dB ±5%@1m 
Να διακζτει ςυχνότθτα Λειτουργίασ 1600 – 2400 Hz. 
Να διακζτει πιςτοποιθτικά ΕΝ 50131-4, ΕΝ 60950-1, ΕΝ 55032, ΕΝ 50130-4. 
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Μαγνθτικζσ επαφζσ διατομισ 25.4mm. 
 
Ανιχνευτζσ κίνθςθσ εςωτερικοφ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να είναι διπλισ τεχνολογίασ. 
Να είναι πυροθλεκτρικόσ. 
Να δφναται να ανιχνεφςει ζωσ 15μ. 
Να δφναται να τοποκετθκεί ςε φψοσ 1,8-2.4μ. 
Να διακζτει προςταςία Creep-zone. 
Να διακζτει πιςτοποιθτικό CE. 
Να είναι grade 2 και περιβαλλοντικισ κλάςθσ ΙΙ. 
 
Οι καλωδιϊςεισ να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΣ HD384 (καλϊδιο ρεφματοσ 3*1,5, καλϊδιο S-
FTP CAT6,διαμορφϊςιμοσ κυματοειδισ ςωλινασ (ςπιράλ) με κερμοκραςιακι αντοχι ςτουσ -25oC ζωσ 
+60oC, flexible μεταλλικό γαλβανιηζ με επζνδυςθ πλαςτικι PVC με εςωτερικι διάμετρο Φ16mm & 
εξωτερικι Φ25mm και Φ32mm, τα παρελκόμενα τουσ και ότι άλλο είναι απαραίτθτο για τθν ορκι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ). Να τοποκετθκεί θλεκτρολογικόσ πίνακασ με τα κατάλλθλα παρελκόμενα ϊςτε 
να αςφαλιςτεί και να διαχωριςτεί θ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ με αυτι του χϊρου. 
 
Επιπρόςκετα παρελκόμενα υλικά και παρελκόμενα ςτοιχεία για τθν ορκι λειτουργία των ςυςτθμάτων κα 
παραςχεκοφν από τον εγκαταςτάτθ-ανάδοχο. 
 

σντάτθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

Ο σντάξας 

 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΕ 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

 
         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ                                                             

ΕΡΓΟ: Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη 

ζςζηημάηων ζςναγεπμού ζε Δημόζια 

κηίπια 

  

  

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

τθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων περιγράφονται οι όροι βάςει των οποίων κα υλοποιθκεί θ 
περιγραφόμενθ προμικεια, ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εργοδότησ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Δήμοσ Παιανίασ και Ανάδοχοσ κα ονομάηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ που κα του ανατεκεί θ παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, βάςει τθσ προςφοράσ του.  

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Θ υπθρεςία κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με τθσ εξισ διατάξεισ των:  

1. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν».  

2. Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

3. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

4. Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’/09-03-1999 «Κφρωςθ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

5. Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

6. Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.α.» 

7. Ν. 4152/2013 (παρ. Η – Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία  2011/7 τθσ 16θσ 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ). 

8. Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Αϋ/15-09-2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και 
άλλεσ διατάξεισ». 

9. Π.Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145 Α’/5-8-2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

10. Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 Αϋ/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

11. Τ.Α. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-5-2017) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ».  

12. Ν. 3731/Φ.Ε.Κ. 263 Α’/2008 «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν 
κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν». 

13. N. 3863/2010 Φ.Ε.Κ. Α68 ν. 3863/2010 Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ 
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. 





________________________________________________________________________________________ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ζελ. 14 / 16 

14. Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ 
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω κι αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ 

- Σο ςυμφωνθτικό 
- Θ παροφςα μελζτθ  
- Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ 
- Θ προςφορά του Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποδεικτικϊν μζςων.  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

4.1 Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ οικονομικοί φορείσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν, 
μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ γ' και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

4.2 Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί από οικονομικό φορζα, ο οποίοσ κα πρζπει να προςκομίςει, επί 
ποινισ αποκλειςμοφ, ςτο ςτάδιο υποβολισ προςφορϊν τα παρακάτω αναφερόμενα ζγγραφα: 

1. Περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν που προτίκεται να διακζςει για τθν 
υλοποίθςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, ςε ςυμφωνία με το Παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  
2. Σεχνικά φυλλάδια που τεκμθριϊνουν τθ ςυμβατότθτα των προδιαγραφϊν των προςφερόμενων 
ειδϊν ωσ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ.  
3. Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου, ςτθν οποία κα ορίηεται θ περίοδοσ εγγφθςθσ των υπό προμικεια 
ειδϊν. Ειδικότερα, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται τθν καλι και προςικουςα λειτουργία των 
ςυςτθμάτων αςφαλείασ για ςυνικθ χριςθ και τθ δωρεάν επιςκευι/επιδιόρκωςθ και αποκατάςταςθ 
βλαβϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ ανταλλακτικϊν εφόςον απαιτθκεί, για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβι του ςυνόλου τθσ προμικειασ, το 
οποίο καλείται περίοδοσ εγγφθςθσ. 
4. Επί ποινι αποκλειςμοφ, βεβαίωςθ αυτοψίασ  παρουςία αρμοδίων υπαλλιλων του Διμου Παιανίασ . 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα ζχει διάρκεια ζξθ (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ.  

Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ ςχετικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ 
υπθρεςίασ, υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του 
Διμου Παιανίασ (ςτο Δθμαρχείο Παιανίασ).  

Λιξθ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ.  Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 παραλθφκοφν όλα τα οριηόμενα τθσ μελζτθσ 

 γίνει αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αρμόδια υπηρεςία 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν κακ’ φλθν αρμοδία 
υπθρεςία του Διμου Παιανίασ 

Αρμοδιότητεσ υπηρεςίασ 
Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςηγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν: 

- τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου, 

- τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω µθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 
- ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, µε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ 

Θ προςφερόμενθ τιμι μονάδοσ κα δοκεί υποχρεωτικά ςε Ευρϊ. Θ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ κα 
είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και για κανζνα λόγο και ςε 
καμία ανακεϊρθςθ δεν υπόκειται. Εξαιρείται μόνο θ περίπτωςθ αλλαγισ περί των κατωτάτων ορίων 
του καταβαλλόμενου μιςκοφ ωσ αυτόσ ορίηεται από τθν εργατικι νομοκεςία κακϊσ και τυχόν 
μεταβολι του ςυντελεςτι ΦΠΑ 

τθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνεται θ ςυνολικι αξία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κακϊσ και κάκε 
απαιτοφμενθ δαπάνθ αμοιβισ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του Αναδόχου και των αςφαλιςτικϊν 
του ειςφορϊν, κακϊσ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν οριςκείςα Επιτροπι, που 
ζχει ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016. 

τα παραδοτζα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ είναι οι άδειεσ χριςθσ τριϊν ετϊν (άδειεσ) 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα γίνεται ςταδιακά, ςτο 100% τθσ αξίασ τθσ κάκε 
τμθματικισ παράδοςθσ (ανά θμερολογιακό μινα) από τθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου, κατόπιν 
ζκδοςθσ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου ςτο όνομα του 
Αναδόχου.  

Θ πλθρωμι κα γίνεται βάςει τθσ αναλθφκείςασ δαπάνθσ ςε βάροσ των οικείων κωδικϊν αρικμϊν του 
προχπολογιςμοφ του Διμου, του οικονομικοφ ζτουσ 2020 και 2021  μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
τιμολογίων και τθν παραλαβι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ που 
κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο  παραλαβισ. 

ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του Αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι (Διμοσ Παιανίασ), 
ιςχφουν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Η του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α’/09.05.2013). 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΣΗΕΙ – ΦΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ,  πλθν του Φ.Π.Α., ο οποίοσ  βαρφνει 
τον Διμο. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674
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β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (παρ. 3 άρκρου 350 Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)  

Οι ανωτζρω υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  

Επίςθσ ςε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

1. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 200 ζωσ και 205, κακϊσ ςτα 
άρκρα 216 ζωσ και 220, του Ν. 4412/2016. 

2. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ τθσ από άλλο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 

3. Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν. 
4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 κακϊσ και τυχόν παράλλθλθσ ςχετικισ 
νομοκεςίασ που είναι ςε ιςχφ.  

 

 

σντάτθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

Ο σντάξας 

 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΕ 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Παιανία  23-11-2020 

 

 
         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

  




