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ΜΕΛΕΤΗ
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ΘΕΡΜΗ

ΜΑΪΟΣ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Τεχνική Εκθεση.
- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Προϋπολογισµός.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθµ. Μελέτης: 08/2017

Τίτλος: «Προµήθεια & τοποθέτηση συστήµατος 
ανίχνευσης & εντοπισµού παραβιάσεων στον 
χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου»
Προϋπολογισµός: 4.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  στην  ανάθεση  «Προµήθεια  &  τοποθέτηση  συστήµατος  ανίχνευσης  &
εντοπισµού παραβιάσεων στον χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου»

Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

• τοποθέτηση κεντρικού πίνακα συναγερµού
• τοποθέτηση καλωδιώσεων

• τοποθέτηση LCD (οθόνης) 
• τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης

• τοποθέτηση συσσωρευτή 12 V
• τοποθέτηση ανιχνευτή παραβίασης περίφραξης
• τοποθέτηση πλήκτρου προσωπικής απειλής φύλακα
• τοποθέτηση φωτοκυττάρων
• τοποθέτηση σειρήνας
• τοποθέτηση καλωδίου συναγερµού
• τοποθέτηση συστήµατος καταγραφής εικόνας

• τοποθέτηση µονάδας gsm
• τοποθέτηση κάρτας ρελέ

Στις εργασίες θα  συµπεριλαµβάνεται η εγκατάσταση όλων των συσκευών µε δίκτυο καλωδίων στηριζόµενο 
επάνω και χαµηλά στην περίφραξη µε αντιβανδαλιστική προστασία.

Η εργασία προϋπολογισµού 4.200,00 € µε Φ.Π.Α. 24%  θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου και
από  τον  κωδικό  02.30.7135.045 του  οικονοµικού  έτους  2017  µε  τίτλο  «Προµήθεια  &  τοποθέτηση
συστήµατος  ανίχνευσης  &  εντοπισµού  παραβιάσεων  στον  χώρο  στάθµευσης  των  οχηµάτων  του
∆ήµου» και  θα  εκτελεστεί  σύµφωνα  µε  το  Ν.4412/2016  “∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τον Ν. 3463/2006 (νέος ∆ηµοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) σε συνδυασµό µε την αρ. 2 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α (αριθµ.πρωτ.2037/11-01-2007).
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της εργασίας.

Η συγγραφή αυτή αφορά στην στην ανάθεση «Προµήθεια & τοποθέτηση συστήµατος ανίχνευσης & εντοπισµού
παραβιάσεων στον χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου»

Άρθρο 2ο - ∆ιατάξεις που ισχύουν.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ)  Του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  και  πράξεων  των
κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  -Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια-  και  άλλες
διατάξεις».
δ)Της  ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων.
ε)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις... και λοιπές ρυθµίσεις».
στ) Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις ,΄Εργων,Προµηθειών και Υπηρεσιών”.

Άρθρο 3 ο - Συµβατικά τεύχη.
Σύµφωνα  µε  το  Ν.  4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “∆ηµόσιες  Συµβάσεις,  Έργων,  Προµηθειών  και
Υπηρεσιών”.

Άρθρο 4 ο - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.

Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει ο ∆ήµαρχος κατά τις διατάξεις
του  Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις , Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών”.

Άρθρο 5 ο – Σύµβαση.

Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κατά νόµο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο
τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας η οποία θα του
κοινοποιηθεί από το αρµόδιο τµήµα. Η διάρκειά της θα είναι 10 ηµερών.

Άρθρο 6 ο – Εγγυήσεις.
Ο  ανάδοχος  της  εργασίας  υποχρεούται  να  καταθέσει  κατά  την  υπογραφή  της  σύµβασης  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού προϋπολογισµού αορίστου διάρκειας.
Εγγυητικές επιστολές οι οποίες θα αναφέρουν χρόνο λήξης δε θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται υπό µορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής
εργασιών.
Το προσφερόµενο σύστηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τριετούς (3) διάρκειας εφόσον 
τηρούνται οι προβλεπόµενες οδηγίες του εγκαταστάτη . 

Άρθρο 7 ο – Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασία



Ο ανάδοχος ο οποίος και θα αναλάβει την εργασία θα πρέπει να ολοκληρώσει την τοποθέτηση των υλικών και
ρύθµιση του συστήµατος εντός 10 εργάσιµων ηµερών στο χώρο συγκέντρωσης οχηµάτων στο Τριάδι.

Άρθρο 8 ο – Παραλαβή εργασιών.
Η  παραλαβή  των  ανατιθέµενων  εργασιών  θα  γίνει  από  την  οικεία  επιτροπή.  Εάν  κατά  την  παραλαβή
διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προσφορά του αναδόχου, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την
αποκατάστασή τους.

Άρθρο 9 ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των κείµενων διατάξεων φόρους,  τέλη και  κρατήσεις,  που θα
ισχύουν την ηµέρα σύναψης της σύµβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.

Άρθρο 10 ο – Τρόπος πληρωµής.

Η πληρωµή της αξίας της παρούσης θα γίνεται εντός διµήνου από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του 
αναδόχου.

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 11 ο - Έκπτωση του αναδόχου.

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας ή ο ανάδοχος δεν
συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του  Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις , Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών”.
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Το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Κεντρικό πίνακα (1τμχ) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :

    Θα φέρει κεντρική μονάδα 8 ενσωματωμένων ζωνών, επεκτάσιμος στις 64 ενσύρματες ζώνες (7     

    x 108), θα είναι επεκτάσιμος στις 32 ασύρματες η διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες, θα φέρει 2      

   προγραμματιζόμενες εξόδους επεκτάσιμες έως 14 και δυνατότητα σύνδεσης έως και 8 

     πληκτρολόγια με μνήμη έως 500 συμβάντα και 95 κωδικούς χρήστη.

2. Πληκτρολόγιο LCD (οθόνης) , συμβατό με πίνακες Powerseries, με ξεχωριστά πλήκτρα έκτακτης

     ανάγκης και λειτουργία chime

3. Ανιχνευτή κίνησης για την περιοχή αντλίας καυσίμων υψηλής αξιοπιστίας που θα συνδυάζει

    διπλή τεχνολογία ανίχνευσης με έναν παθητικό αισθητήρα υπερύθρων και ένα αισθητήρα 

    μικροκυμάτων, ενώ θα διαθέτει ειδικό φακό κουρτίνας και λειτουργίας anF- masking, 

    πιστοποίηση IP 65, grade 2, class II. Θα φέρει χαρακτηριστικά λειτουργίας crossing με    

    πραγματική εμβέλεια 10 μέτρων, δυνατότητα αγνόησης μικρών ζώων, αντιστάθμισης 

     θερμοκρασίας και θα είναι αδιάβροχος.

4. Ένα συσσωρευτή  12V,  2,1 ΑΗ (1 τμχ) για την αυτοδύναμη σειρήνα  και ένα συσσωρευτή 12V, 7

     AH (1 τμχ) για τον πίνακα

5. Ανιχνευτή παραβίασης περίφραξης δεκαοκτώ σημείων (18 τμχ)

6. Πλήκτρο προσωπικής απειλής φύλακα με οπτική ένδειξη ενεργοποίησης (1 τμχ )

7.Φωτοκύτταρα υψηλής ισχύος συγχρονισμένα (4 τμχ) με επιλογή δύναμης μετάδοσης, 

     τεσσάρων    (4) συχνοτήτων, ανεπηρέαστο από καιρικές συνθήκες.

8. Σειρήνα (1 τμχ) πιεζοηλεκτρικά αυτόνομη, αυτοπροστατευόμενη με δύο πιεζοηλεκτρικά ηχεία

    128 db με flash, πλαστικό κουτί, τάμπερ προστασίας στο καπάκι και στη βάση με προαστία από 

    βραχυκύκλωμα, δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ήχων και ενσωματωμένη διπλή ένδειξη 

     λειτουργίας στο Flash με led.

9. Καλώδιο συναγερμού τύπου PET (εξωτερικό ) τριακόσια (300) μέτρα

10. Κάρτα relay (ρελέ) για ενεργοποίηση επιπλέον φωτισμού (1 τμχ)

11. Μονάδα GSM  για τη δυνατότητα επικοινωνίας του συναγερμού με το δίκτυο κινητής

       τηλεφωνίας (1 τμχ) .



12.  Σύστημα καταγραφής εικόνας με κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  Κάμερα τύπου Bullet 2

mp (2 τμχ) , καταγραφικό 4 καναλίων ανάλυσης 2 mp (1 τμχ) , σκληρό δίκο 1 ΤΒ , τροφοδοτικό με προστασία

από  υπερτάσεις  (1  τμχ)  ,  καλώδιο  utp  cat  5e  Pet  (150 m)  ,  με  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  του

συστήματος

    

Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του φπα 24% και της εργασίας 4.200 €.
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