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ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (GPS)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.799,96€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση.
-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές. 
-Προϋπολογισμός.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 19999,97 + 24% Φ.Π.Α = 24.799,96 €, ο  Δήμος Θέρμης, 
πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση GPS (συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης)
σε οχήματα του στόλου του, για την ανάγκη καταγραφής της πορείας των οχημάτων, καθώς και την 
προστασία αυτών από κλοπή. 
Θα γίνει  προμήθεια συσκευών GPS νέας τεχνολογίας, πρώτης χρήσης, επώνυμου εργοστασίου που θα 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Τα GPS θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στο 
Δήμο Θέρμης.
Η προμήθεια  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις   του  Ν.4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ) και  θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και στον  κωδικό:

 α) ΚΑ 02.30.6672.008 με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση GPS (συστήματα εντοπισμού και 
παρακολούθησης) σε οχήματα του Δήμου»

                                                                                                                            
       Θέρμη,  15 /09/2017                                                 
            Ο Συντάξας .                                 
                                                                                       

           Χ.  ΠΟΛΥΖΟΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο   :  
Αντικείμενο της προμήθειας - Διατάξεις που ισχύουν :

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (GPS)»

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 εκτός των παρ. 1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 (ΦΕΚ –
114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 27319/2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ B 945/24.7.2002) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97»

3. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και
Κοινοτήτων»

4. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»

5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

Άρθρο 2  ο   :  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Ο τρόπος  εκτέλεσης  της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει o Δήμαρχος κατά τις
διατάξεις του   Ν.4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Άρθρο 3ο : 
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου: 

Δικαίωμα αποστολής προσφοράς έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο με την προς
ανάθεση προμήθεια κλάδο και έχουν τις απαιτούμενες, από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, άδειες. Η επιλογή του
ανάδοχου  θα γίνει  μετά την  λήψη και  αξιολόγηση  των προσφορών και  την κατάταξη των συμμετεχόντων,  με
κριτήρια κατακύρωσης,  την  χαμηλότερη οικονομική προσφορά καθώς και  τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας των συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης οχημάτων (GPS).

Άρθρο 4ο :
Συμβατικά Στοιχεία :

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α)  Προϋπολογισμός προσφοράς.
β) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.
γ) Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
δ)Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του μειοδότη.

Άρθρο 5  ο   :  
Σύμβαση :

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται
με  τους  όρους  της  γενικής  και  ειδικής  συγγραφής  υποχρεώσεων  και  της  προσφοράς  του  μειοδότη  που  έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :



1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
3. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
4. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
5. Τη συμφωνηθείσα τιμή.
6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
8. Τον τρόπο παραλαβής.
9. Τον τρόπο πληρωμής.
10. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
11. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.
12. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
13. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 6  ο   :  
Χρόνος Παράδοσης :

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. 

Άρθρο 7  ο   :  
Παραλαβή Υλικών :

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί και θα πραγματοποιηθεί με
επιτόπιο έλεγχο εντός της  ημέρας  από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Άρθρο 8o :
Τρόπος Πληρωμής :

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια αγαθών θα γίνει εφάπαξ με την παράδοση των αγαθών, μετά την έκδοση 
από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου, ενώ δεν θα υπερβεί τις τριάντα 
(30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο Προμήθειας.
Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  αφορούν  την  προμήθεια  καινούριων  GPS (συστημάτων  εντοπισμού  και
παρακολούθησης)  για  τοποθέτηση σε  οχήματα  του  Δήμου,  που  θα καλύψει  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών του
Δήμου, για καταγραφή των δρομολογίων των οχημάτων και έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων.

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή.
Το σύστημα  GPS εγκαθίσταται  στην  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  του  οχήματος  σε  σημείο  που  να  μην  είναι
ευδιάκριτο. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει εκτός από το GPS και κεραίες για το συνεχή υπολογισμό της θέσης του
οχήματος.
Η παρακολούθηση  των οχημάτων  και  όλα  τα  στοιχεία  θα είναι  διαθέσιμα σε  πρόγραμμα που  θα  διατεθεί  σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

1. Δυνατότητα παρακολούθησης των οχημάτων 24 ώρες το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο.
2. Αναπαράσταση  των  δρομολογίων  σε  χάρτη  για  κάθε  ένα  από  τα  οχήματα  και  για  την  επιθυμητή

ημερομηνία, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Στο χάρτη θα καταγράφεται ανά πάσα στιγμή η ταχύτητα
του οχήματος και αν είναι σε κίνηση η σταθμευμένο.

3. Δυνατότητα εκτύπωσης ημερήσιων αναφορών. Οι αναφορές πρέπει να παράγονται σε μορφή  Microsoft
Excel (.xls), ή Microsoft Word (.doc).

4. Αντικλεπτική προστασία. Δυνατότητα ενημέρωσης με  sms σε όσα κινητά επιθυμούν οι Υπηρεσίες του
Δήμου.

5. Σύστημα επιτήρησης και ειδοποίησης απόπειρας αφαίρεσης καυσίμου από δεξαμενή οχήματος.
6. Σύστημα προστασίας αφαίρεσης καυσίμου από τη δεξαμενή του οχήματος.
7. Ο  εξοπλισμός  που  θα  εγκατασταθεί  στα  οχήματα  θα  πρέπει  να  υποστηρίζει  ζυγιστικά  από  τα

απορριμματοφόρα.
8. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει διασύνδεση με προγράμματα τρίτων.
9. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει ταυτότητα αναγνώρισης κάδων (addressable).

Εγγύηση και συντήρηση.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος καθώς και του εξοπλισμού θα παρέχεται  δωρεάν με
αντικατάσταση του εξοπλισμού όπου αυτό απαιτείται εφόρου ζωής.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ (GPS).

ΤΕΜΑΧΙΑ 63 298,39 18.798,57

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 50 1000

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 10,07
201,4

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19999,97
Φ.Π.Α. 24%    4.799,99

ΣΥΝΟΛΟ 24.799,96

Στην  ανωτέρω  τιμή  ανά  μονάδα  συστήματος  εντοπισμού  και  παρακολούθησης  (GPS),
συμπεριλαμβάνεται το κόστος της συσκευής GPS, η τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα, η κάρτα
οδηγού, το κλειδί οδηγού, το σύστημα επιτήρησης και ειδοποίησης αφαίρεσης καυσίμου από  τη
δεξαμενή  του  οχήματος,  σύστημα  προστασίας  αφαίρεσης  καύσιμου  από  τη  δεξαμενή  οχήματος
καθώς και το κόστος παροχής υπηρεσιών GPS για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ανά
όχημα  (κάρτα  SIM με  περιαγωγή  δεδομένων  και  λειτουργία  σε  όλα  τα  διαθέσιμα  δίκτυα,
συμπεριλαμβανομένου του τηλεπικοινωνιακού κόστους).

                                                                                                                            
       Θέρμη,  15 /09/2017                                                 
            Ο Συντάξας .                                  
                                                                                       
          Χ.  ΠΟΛΥΖΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
              

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                              Θέρμη,   15/09/2017

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ. Μελέτης:    15   / 2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (GPS)».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  σε ΕΥΡΩ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ (GPS).

ΤΕΜΑΧΙΑ 63

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%    

ΣΥΝΟΛΟ

Στην  ανωτέρω  τιμή  ανά  μονάδα  συστήματος  εντοπισμού  και  παρακολούθησης  (GPS),
συμπεριλαμβάνεται το κόστος της συσκευής GPS, η τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα, η κάρτα
οδηγού, το κλειδί οδηγού, το σύστημα επιτήρησης και ειδοποίησης αφαίρεσης καυσίμου από  τη
δεξαμενή  του  οχήματος,  σύστημα  προστασίας  αφαίρεσης  καύσιμου  από  τη  δεξαμενή  οχήματος
καθώς και το κόστος παροχής υπηρεσιών GPS για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ανά
όχημα  (κάρτα  SIM  με  περιαγωγή  δεδομένων  και  λειτουργία  σε  όλα  τα  διαθέσιμα  δίκτυα,
συμπεριλαμβανομένου του τηλεπικοινωνιακού κόστους).
                                                                                                    
      Θ έ ρμ η ,  15 /09 /2017                                                          Ο  Π ΡΟΣ ΦΕ ΡΩΝ  
        Ο  Σ υντά ξ α ς .                                   Θ Ε ΡΜΗ  ……/……/…………   
                                                                                       

  
        Χ .  Π Ο ΛΥ Ζ ΟΣ

   ΜΗ Χ ΑΝ Ο ΛΟ ΓΟ Σ  ΜΗ Χ Α ΝΙ Κ ΟΣ  Π .Ε .                           ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη,   15/09/2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΕΝΑ
                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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