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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 45/2019 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  10 .000,00  € 

(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 
 

CPV: 35125300-2 
         32234000-2 
         32235000-9 
         31625000-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2019 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστημάτων  ασφάλειας 
και καμερών, για τα Δημοτικά κτήρια του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . 

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση, καταγραφικών συσκευών 
και των απαραίτητων καμερών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και συστημάτων 
ανίχνευσης κίνησης, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια τόσο των ίδιων των κτηρίων, όσο 
και του εξοπλισμού και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά . 

 

Ειδικότερα, πρόκειται να τοποθετηθούν συστήματα, στα ακόλουθα κτήρια  – χώρους του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου : 

 

• Δημαρχιακό Μέγαρο (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι) 
 

• Εργοτάξιο Δήμου (Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι)   
 

Κατωτέρω παρατίθεται  περιγραφή  και καταγραφή των απαιτήσεων σε καταγραφικά, 
κάμερες, ανιχνευτών κίνησης  των συστημάτων ασφαλείας και συνοπτικά οι προϋποθέσεις 
και οι περιορισμοί  που ισχύουν : 
 

 

• ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Κάμερες 
4 Megapixel CMOS, 1/3"• Φακός 3 .6mm• Smart IR , Κάλυψη 80m• BLC / HLC / WDR 
(120dB), AGC, 2DNR,3DNR• Έξοδοι x 2 (HDCVI,Analog)• Τροφοδοσία 12VDC• Μεταλλικη 

 

Ψηφιακό Καταγραφικό: συνολικά 16+8 κανάλια εικόνας, υποστηρίζει 16cams  αναλογικές, 
16cams HDCVI και 8 cams ΙP εώς 5ΜP σε οποιανδήποτε συνδυασμό, 1 είσοδος ήχου, 1 
έξοδος ήχου, έξοδοι video: VGA(1080P), HDMI(4MP) 
Ανάλυση καταγραφής : 
• 4Μ(3840Χ2160)15fps 

• 1080P(1920X1080)235fps 
• 720p(1280X720)25fps 
• 960H(960X576)25fps 
• D1(704X576)fps 
• CMS(DSS/PSS)&DMSS 

 

Σκληρός Δίσκος  Χ 1  SATA  ( 3ΤΒ ) 

Καλώδιο κάμερας 2xCoax + 2x 0.050 

Τροφοδοτικό 12V 12.5A 

UPS 720 Watt 



 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

Κέντρο 32 ζωνών, με τηλ/τη & κωδικ/τη, πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και μπλέ 
χρώματος LCD οθόνη και ασύρματος δέκτης 
 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ  
 

Πληκτρολόγιο αφής με φωτιζόμενα πλήκτρα και LCD οθόνη μπλε χρώματος με λευκά 
γράμματα. Ενδείξεις στα ελληνικά. Διαθέτει θερμοστάτη και είσοδο ζώνης NC. 

Εσωτερικός ανιχνευτής υπέρυθρων με τετραπλόπυρο ηλεκτρικό στοιχείο, PET 25kg,ψηφιακή 
ανίχνευση και αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας με την μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας  
 

Μαγνητική επαφή, εξωτερική 
 

Αυτόνομη, σειρήνα με Flash κόκκινου χρώματος. Ακουστική ισχύς 120dB στο 1μ. Πλαστικό 
κουτί ABS και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Tamper στο καπάκι και τη 
βάση. Είσοδος για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού. Προστασία από 
βραχυκύκλωμα της μπαταρίας. Αρνητική / θετική είσοδος ενεργοποίησης. 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 1.3A 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 7Ah 

Καλώδιο συναγερμού λευκό 10x0.22mm² 1 m 

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία 

Κέντρο  32 ζωνών, με τηλ/τη & κωδικ/τη, πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και μπλε 
χρώματος LCD οθόνη και ασύρματος δέκτης 
 

Εσωτερικός ανιχνευτής υπέρυθρών με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο, PET 25kg,ψηφιακή 
ανίχνευση και αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας με την μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας 
 

Μαγνητική επαφή, εξωτερική 
 

Αυτόνομη, σειρήνα με Flash κόκκινου χρώματος. Ακουστική ισχύς 120dB στο 1μ.Πλαστικό 
κουτί ABS και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Tamper στο καπάκι και τη 
βάση. Είσοδος για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού 
 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 1.3A 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 7Ah 

Καλώδιο συναγερμού λευκό 10x0.22mm² 1 m 
 

Τα   προσφερόμενα   συστήματα,   θα   εγκατασταθούν   και   θα   παραδοθούν   πλήρως 
λειτουργικά. 

 

Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, εκτός κι αν σε κάποιο από αυτά  
υπάρχει  επιπλέον  απαίτηση,  η  οποία  θα  αναγράφεται  στον  αντίστοιχο  πίνακα 
συμμόρφωσης . 

 

Επίσης θα προσφέρεται εγγύηση για την πλήρη κάλυψη σε αποθέματα ανταλλακτικών και 
δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη . 

 

 

Η ανάθεση της προμήθειας  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

▪ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

▪ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  



 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν.3414/2005’’,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικών απλουστεύσεων και δη κατάργηση 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων καθώς και περί απλούστευσης διαδικασιών 
προμηθειών Δημοσίου»,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις»,  

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

▪ Ο Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις» . 

 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με την τεχνογνωσία και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 
15.6.2016) – Μέτρο για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες Διατάξεις »,  

▪ Η Οδηγία 1/2011, α.π. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 Τον Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67/03-05-2019 «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού ενόπλων 
δυνάμεων στρατολογίας στρατιωτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,  
σχετικά με την τεχνογνωσία και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρο για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και άλλες Διατάξεις »,  



 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
▪ Την ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας προκειμένου την να 
αυξηθεί η ασφάλεια, τόσο των ίδιων των κτηρίων, όσο και του εξοπλισμού και των υποδομών 
που βρίσκονται σε αυτά . 
 

 
Το   τελικό   ύψος   της   δαπάνης   δεν   θα   ξεπεράσει   το   όριο   των   10.000,00   
€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

Μεσολόγγι 25/09/2019  

Ο Συντάξας 

 

Μάριος Λύτρας  

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μεσολόγγι    25/09/2019 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών & 

Αποθήκης  

 

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
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                                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Αμαξοστάσιο Κλειστό κύκλωμα καμερών Τιμή Ποσότητα Σύνολο 

Κάμερες 
•4 Megapixel CMOS, 1/3"• Φακός 3 .6mm• Smart IR 
, Κάλυψη 80m• BLC / HLC / WDR (120dB), AGC, 
2DNR,3DNR• Έξοδοι x 2 (HDCVI,Analog)• 
Τροφοδοσία 12VDC• Μεταλλικη 
 

110 8 880 

Ψηφιακό Καταγραφικό    συνολικά 16+8 κανάλια 
εικόνας ,υποστηρίζει 16cams  αναλογικές , 16cams 
HDCVI και 8 cams ΙP εώς 5ΜP σε οποιανδήποτε 
συνδυασμό ,1είσοδος ήχου ,1έξοδος ήχου ,έξοδοι 
video :VGA(1080P) ,HDMI(4MP) 

Ανάλυση καταγραφής : 
• 4Μ(3840Χ2160)15fps 
• 1080P(1920X1080)235fps 

• 720p(1280X720)25fps 
• 960H(960X576)25fps 
• D1(704X576)fps 
• CMS(DSS/PSS)&DMSS 

 

330 1 330 

 Σκληρός Δίσκος  Χ 1  SATA ( 3ΤΒ )  80 2 160 

Καλώδιο κάμερας 2xCoax + 2x 0.050 1,20 800,00 960 

Τροφοδοτικό 12V 12.5A 65 2 130 

UPS 720 Watt 140 1 140 

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και 
παράδοση για κανονική λειτουργία 

500 1 500 

Δημαρχείο - Συναγερμός 

Κέντρο 32 ζωνών, με τηλ/τη & κωδικ/τη, 
πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και μπλέ 
χρώματος LCD οθόνη και ασύρματος δέκτης 
 

290 1 290 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ  
 

90 4 360 

Πληκτρολόγιο αφής με φωτιζόμενα πλήκτρα και LCD 
οθόνη μπλε χρώματος με λευκά γράμματα. Ενδείξεις 
στα ελληνικά. Διαθέτει θερμοστάτη και είσοδο ζώνης 
NC. 

95 2 190 

Εσωτερικός ανιχνευτής υπέρυθρων με τετραπλό πυρο 
ηλεκτρικό στοιχείο, PET 25kg,ψηφιακή ανίχνευση και 

50 35 1750 



 

αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας με την μεταβολή της 
εξωτερικής θερμοκρασίας  
 

Μαγνητική επαφή, εξωτερική 
 

10 23 230 

Αυτόνομη, σειρήνα με Flash κόκκινου χρώματος. 
Ακουστική ισχύς 120dB στο 1μ. Πλαστικό κουτί ABS 
και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Tamper στο καπάκι και τη βάση. Είσοδος για οπτική ή 
ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού. 
Προστασία από βραχυκύκλωμα της μπαταρίας. 
Αρνητική / θετική είσοδος ενεργοποίησης. 

50 4 200 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
1.3A 

20 4 80 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
7Ah 

30 1 30 

Καλώδιο συναγερμού λευκό 10x0.22mm² 1 m 0.80 400 320 

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και 
παράδοση για κανονική λειτουργία 

500 1 500 

Αμαξοστάσιο - Συναγερμός 

Κέντρο  32 ζωνών, με τηλ/τη & κωδικ/τη, 
πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και μπλε 
χρώματος LCD οθόνη και ασύρματος δέκτης 
 

290 1 290 

Εσωτερικός ανιχνευτής υπέρυθρων με τετραπλό 
πυροηλεκτρικό στοιχείο, PET 25kg,ψηφιακή 
ανίχνευση και αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας με την 
μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας 
 

50 5 250 

Μαγνητική επαφή, εξωτερική 
 

10 11 110 

Αυτόνομη, σειρήνα με Flash κόκκινου χρώματος. 
Ακουστική ισχύς 120dB στο 1μ.Πλαστικό κουτί ABS 
και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Tamper στο καπάκι και τη βάση. Είσοδος για οπτική ή 
ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού 
 

50 1 50 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
1.3A 

20 4 80 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
7Ah 

40 1 40 

Καλώδιο συναγερμού λευκό 10x0.22mm² 1 m 0,80 50 40 

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και 
παράδοση για κανονική λειτουργία 

150 1 150 

Μερικό Σύνολο 8.060,00 

ΦΠΑ 24% 1934,40 

Σύνολο  Α 9994,40 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ  5,60 

Σύνολο Β 10.000,00 
 

  

 
           
 



 

 Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση  
καλωδίων καμερών, πληροφορίας αισθητήρων και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με καλωδίωση τα 
οποία θα οδεύουν μέσα από ειδικά  για την κάθε περίσταση κανάλια ή σωλήνες καθώς και οι 
πινακίδες επισήμανσης βιντεοπαρατήρησης .Επίσης θα γίνει σύνδεση στο κέντρο Λήψεως 
Σημάτων της εταιρείας, εικονοφύλαξη δηλαδή άμεση λήψη εικόνας σε «πραγματικό χρόνο» 
ταυτόχρονα με τη λήψη σήματος συναγερμού στα προεπιλεγμένα σημεία όπου έχουν 
εγκατασταθεί κάμερες υψηλής ανάλυσης για παρακολούθηση και καταγραφή από το 
ηλεκτρονικό Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνας της εταιρείας σε 24ωρη βάση. Λήψη των 
σημάτων του κάθε συστήματος ασφαλείας και παρακολούθηση της εξέλιξής τους μέχρι και την 
οριστική διευθέτηση του κάθε προβλήματος.  

 
Η ανάδοχος – προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του 

συστήματος ασφαλείας για ένα 12μηνο από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς επιπλέον 
κόστος για το Δήμο . 

 
Στο κέντρο ελέγχου και λήψεως σημάτων θα μπορεί ο υπεύθυνος ασφάλειας ανά πάσα 

στιγμή να παρακολουθήσει οποιαδήποτε κάμερα από όποια εγκατάσταση αυτός επιθυμεί. 
Συγχρόνως θα έχει πλήρη πρόσβαση στο καταγραφικό του κάθε συστήματος, στο ιστορικό 
εγγραφών κτλ. Θα μπορεί επίσης να λαμβάνει μήνυμα σε περίπτωση κίνησης στον χώρο, 
σήματα δηλαδή από τους αισθητήρες κίνησης που θα τοποθετηθούν, ώστε στη συνέχεια με 
παρακολούθηση της κοντινότερης κάμερας να αξιολογεί το σήμα που έλαβε και να ενεργεί 
κατάλληλα.  

 
Η εταιρία έχει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση του συστήματος κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης να παρέχει εκπαίδευση στους εμπλεκόμενους χρήστες του 
συστήματος, ώστε να καθίσταται εφικτή η λειτουργία του. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα 
καταρτιστεί σε συνεργασία με τους χρήστες και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

 
Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόμενο 
service.  

 
Για όλα τα προσφερόμενα είδη ο ανάδοχος θα καταθέσει αποδεικτικά ότι καλύπτουν τις 

ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 
Η όλη εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία προσώπων και 
αγαθών και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.  

 
Στους χώρους, που θα βιντεοεπιτηρηθούν, θα πρέπει να αναρτηθούν σε επαρκή αριθμό 

και σε εμφανή σημεία ευδιάκριτες πινακίδες, (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οδηγίας 
1/2011, α.π. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα), όπου θα αναφέρεται ότι βιντεοσκοπείται ο χώρος . 

 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η λειτουργία του συστήματος βίντεο 

επιτήρησης κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.  
 
Στις υποχρεώσεις του ανάδοχου είναι η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων, και η 

γνωστοποίηση της εγκατάστασης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πριν την έναρξη της 
επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τις κείμενης Νομοθεσίας. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη 
περιγραφή των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν και των μέτρων που έχουν 
προβλεφθεί για την προστασία του απορρήτου και ασφάλειας της επεξεργασίας.  



 

Σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997, θα πρέπει να ορισθούν από τον Δήμο υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, οι οποίοι θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τα απαραίτητα μόνο, προσωπικά 
δεδομένα για το σκοπό που έχει γίνει η γνωστοποίηση.  

 
Θα πρέπει να φροντίζουν τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα, να τα 

διατηρούν μόνο για τη χρονική διάρκεια που επιτρέπεται από το νόμο. Θα λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία 
τους από καταστροφές , απώλειες , αλλοιώσεις , απαγορευμένη διάδοση , και κάθε άλλη μορφή 
αθέμιτης επεξεργασίας.  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο  1ο
 

Αντικείμενο Μελέτης 
Η  μελέτη  αυτή  αφορά  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστημάτων  ασφάλειας  με 
κάμερες, για το Δημαρχιακό Μέγαρο (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι) και στο εργοτάξιο του 
Δήμου (Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι) . 

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση, καταγραφικών συσκευών και 
των απαραίτητων καμερών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προκειμένου να αυξηθεί η 
ασφάλεια, τόσο των ίδιων των κτηρίων, όσο και του εξοπλισμού και των υποδομών που 
βρίσκονται σε αυτά . 

 

Άρθρο  2ο
 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Η   προϋπολογισθείσα   δαπάνη   ανέρχεται   στο   ποσό   των  δέκα χιλιάδων ευρώ   
(10.000,00  €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τους 
πόρους του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

Άρθρο  3ο
 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η σύμβαση της προμήθειας  διέπεται από τις διατάξεις: 

1.  Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
2.  Του  Δημοτικού  και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως  αυτός  ισχύει, και  ιδιαίτερα 
την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 
3.  Του    Ν.3852/2010    (ΦΕΚ    87/07.06.2010    τεύχος    Α’):    Νέα    Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης,   όπως 
αυτός ισχύει. 

 

Άρθρο  4ο
 

Συμβατικά  Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Τεχνική περιγραφή – μελέτη 
β  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της  μελέτης 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
                                                   Άρθρο 5ο

 

Τεχνικά Στοιχεία 

Αναλυτικά   οι   προβλεπόμενες   προμήθειες   –   εργασίες,   αναφέρονται   στον   ενδεικτικό 
προϋπολογισμό  και  περιλαμβάνουν  δαπάνες  για  την  προμήθεια  του  εξοπλισμού,  τις 
υπηρεσίες παραμετροποίησης αυτού, αλλά και τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού 



 

στα  κτήρια Δημαρχιακό Μέγαρο (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι) και στο εργοτάξιο του Δήμου 
(Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι)  ,  όπως  περιγράφονται  στην  τεχνική περιγραφή. 

 

Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή προέλευσης των υλικών  που 
προσφέρονται. 
Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  δώσει  προσφορά  για  το  σύνολο  των  ειδών  που 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Προσφορές που δεν θα αναφέρονται στο 
σύνολο της προμήθειας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 6ο
 

Διαδικασία Εκτέλεσης 
προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ΄ευθείας 
ανάθεσης  με  απόφαση  του  Δημάρχου,  κατόπιν  υποβολής  προσφορών  και  μετά  από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, στον προμηθευτή εκείνον ο οποίος θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της αν οι 
τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης 

Άρθρο 7ο
 

Αξιολόγηση Προσφορών-Κατακύρωση Αποτελέσματος 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) , λαμβανομένων υπόψη τη συμφωνία της 
προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προμηθευτή  που  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή 
εφόσον  έχει προσκομίσει τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  προσφορά  του 
κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 8ο
 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
•  Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης 

•  Τα συμβαλλόμενα μέρη 
•  Τα προς προμήθεια είδη και η ποσότητά τους 
•  Η τιμή 
•  Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών 

•  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
•  Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις 
•  Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών 

•  Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής 
•  Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προμήθειας 
•  Ο τρόπος παραλαβής της προμήθειας 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και από τον Δήμαρχο Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου. 

Άρθρο 9ο
 

Εγγύηση  καλής 
λειτουργίας  

 
Ο χρόνος  καλής λειτουργίας του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 
ενός έτους και κατατίθεται προς τούτο γραπτή Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του προμηθευτή . 

 
 

 
 

 



 

Άρθρο 9ο
 

Υπογραφή Σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της  
σχετικής σύμβασης . 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

 

Άρθρο 10ο
 

Επίλυση Διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης , επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11ο
 

Χρόνος Εκτέλεσης 

Η  σύμβαση  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία,  βάση  του  Ν.  4412/2016.  Τα  συστήματα 
ασφάλειας  με  κάμερες  για   το Δημαρχιακό Μέγαρο (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι) και στο 
εργοτάξιο του Δήμου (Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι)  ,  θα  πρέπει  να παραδοθούν, να 
εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία μέσα σε διάστημα σαράντα (40)  ημερών  από  
την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης.  Παράταση  της  σύμβασης μπορεί να γίνει, 
σύμφωνα με το Ν 4412/2016, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά  από  
γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου  και  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του προμηθευτή 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

 
 

Άρθρο 12ο
 

Εγγυήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο  χρόνος  εγγύησης,  που  ξεκινά  μετά  την  εγκατάσταση  και  οριστική  παραλαβή  των 
συστημάτων ασφάλειας με κάμερες για το Δημαρχιακό Μέγαρο (Σταυροπούλου 31-
Μεσολόγγι) και στο εργοτάξιο του Δήμου (Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι)  Δημοτικά κτήρια 
του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη Τεχνική 
περιγραφή της Μελέτης, ορίζεται σε δύο (2) έτη. 
Επιπλέον,  για  την  πλήρη  κάλυψη  του  συστήματος  σε  αποθέματα  ανταλλακτικών  και 
τεχνικής υποστήριξης, απαιτείται η εγγύηση πλήρους κάλυψης των ανωτέρω, για πέντε (5) 
έτη μετά το πέρας της λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας . 

 

Άρθρο 13ο
 

Διαδικασία Παραλαβής 
Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  
Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.  Αν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  
τις  συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 
τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα 
ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο για 
τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Άρθρο 14ο
 

Τρόπος Πληρωμής 
Το   συμβατικό   τίμημα   θα   καταβληθεί   στον   ανάδοχο,   μετά   την   ολοκλήρωση   της 
εγκατάστασης,  την  παράδοση  και  τον  έλεγχο  σωστής  λειτουργίας  των  συστημάτων 
ασφάλειας με κάμερες για  το Δημαρχιακό Μέγαρο (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι) και στο 
εργοτάξιο του Δήμου (Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι)   Δημοτικά κτήρια του Δήμου  Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα εξοφλεί τα τιμολόγια που εκδίδει 



 

ο ανάδοχος, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και θεώρησης του σχετικού 
χρηματικού  εντάλματος, μετά την παραλαβή της προμήθειας από  την  αρμόδια  επιτροπή  
σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  219  του  Ν4412/2016. 
Σε  περίπτωση  κατάθεσης  του  σχετικού  τιμολογίου  κατά  το  τελευταίο  20ήμερο  του 
ημερολογιακού έτους, τότε λόγω λήξης του οικονομικού έτους και της διακοπής ελέγχου,τα  
σχετικά  τιμολογίων  -  εντάλματα  θα  πληρωθούν  το  επόμενο  οικονομικό  έτος,  όταν 
εγκριθούν  κατά  το  νόμο  όλες  οι  νόμιμες  διαδικασίες  έναρξης  του  νέου  προϋπολογισμού 
του Δήμου. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 
4412/2016. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
 

Άρθρο 15ο
 

Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι ανάλογοι φόροι τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
τέλεσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα νόμιμα. 
Τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου τον βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. 

 
Μεσολόγγι 25/09/2019 

 

 

 

 

Μεσολόγγι 25/09/2019  

Ο Συντάξας 

 

Μάριος Λύτρας  

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μεσολόγγι   25/09/2019 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών & 

Αποθήκης  

 

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  

 



 

 

Συνημμένο: Ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης καμερών 
 

(Ο ανάδοχος μπορεί να τροποποιήσει τις θέσεις έτσι ώστε να πετύχει την πλήρη κάλυψη των 

εγκαταστάσεων) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 
 

Αμαξοστάσιο Κλειστό κύκλωμα καμερών 
 

 
 

Τιμή 

 
 

Ποσότητα 

 
 

Σύνολο 

Κάμερες 
•4 Megapixel CMOS, 1/3"• Φακός 3 .6mm• Smart IR 

, Κάλυψη 80m• BLC / HLC / WDR (120dB), AGC, 
2DNR,3DNR• Έξοδοι x 2 (HDCVI,Analog)• 

Τροφοδοσία 12VDC• Μεταλλικη 
 

 8  

Ψηφιακό Καταγραφικό    συνολικά 16+8 κανάλια 
εικόνας ,υποστηρίζει 16cams  αναλογικές , 16cams 

HDCVI και 8 cams ΙP εώς 5ΜP σε οποιανδήποτε 
συνδυασμό ,1είσοδος ήχου ,1έξοδος ήχου ,έξοδοι 

video :VGA(1080P) ,HDMI(4MP) 
Ανάλυση καταγραφής : 
• 4Μ(3840Χ2160)15fps 

• 1080P(1920X1080)235fps 

• 720p(1280X720)25fps 
• 960H(960X576)25fps 

• D1(704X576)fps 
• CMS(DSS/PSS)&DMSS 

 

 1  

Σκληρός Δίσκος  Χ 1  SATA ( 3ΤΒ )  2  

Καλώδιο κάμερας 2xCoax + 2x 0.050  800  

Τροφοδοτικό 12V 12.5A  2  

UPS 720 Watt  1  

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και 
παράδοση για κανονική λειτουργία 

 1  

 
Δημαρχείο – Συναγερμός 

 

Κέντρο 32 ζωνών, με τηλ/τη & κωδικ/τη, 
πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και μπλέ 

χρώματος LCD οθόνη και ασύρματος δέκτης 
 

 1  

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 
 

 4  

Πληκτρολόγιο αφής με φωτιζόμενα πλήκτρα και LCD 
οθόνη μπλε χρώματος με λευκά γράμματα. Ενδείξεις 
στα ελληνικά. Διαθέτει θερμοστάτη και είσοδο ζώνης 

NC. 

 2  



 

 

Εσωτερικός ανιχνευτής υπέρυθρων με τετραπλό 
πυρο ηλεκτρικό στοιχείο, PET 25kg,ψηφιακή 

ανίχνευση και αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας με την 
μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας 

 

 35  

Μαγνητική επαφή, εξωτερική 
 

 23  

Αυτόνομη, σειρήνα με Flash κόκκινου χρώματος. 
Ακουστική ισχύς 120dB στο 1μ. Πλαστικό κουτί ABS 
και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Tamper στο καπάκι και τη βάση. Είσοδος για οπτική 
ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού. 

Προστασία από βραχυκύκλωμα της μπαταρίας. 
Αρνητική / θετική είσοδος ενεργοποίησης. 

 4  

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
1.3A 

 4  

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
7Ah 

 1  

Καλώδιο συναγερμού λευκό 10x0.22mm² 1 m  400  

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και 
παράδοση για κανονική λειτουργία 

 1  

 
Αμαξοστάσιο – Συναγερμός 

Κέντρο  32 ζωνών, με τηλ/τη & κωδικ/τη, 
πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και μπλε 

χρώματος LCD οθόνη και ασύρματος δέκτης 
 

 1  

Εσωτερικός ανιχνευτής υπέρυθρων με τετραπλό 
πυροηλεκτρικό στοιχείο, PET 25kg,ψηφιακή 

ανίχνευση και αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας με την 
μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας 

 

 5  

Μαγνητική επαφή, εξωτερική 
 

 11  

Αυτόνομη, σειρήνα με Flash κόκκινου χρώματος. 
Ακουστική ισχύς 120dB στο 1μ.Πλαστικό κουτί ABS 
και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Tamper στο καπάκι και τη βάση. Είσοδος για οπτική 
ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού 

 

 1  

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
1.3A 

 4  



 

Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 
7Ah 

 1  

Καλώδιο συναγερμού λευκό 10x0.22mm² 1 m  50  

Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και 
παράδοση για κανονική λειτουργία 

 1  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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