
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ                                                                    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ                      Χανιά  11/09/2015 
ΧΑΝΙΩΝ                                                  Αριθµ. Πρωτ.1122  

 
 

∆ιακήρυξη πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1.  Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 
185/Β). 

2.  Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
3.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης. 

4.  Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/Α). 

5.  Την υπ’ αριθµό Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

6.  Την υπ’ αριθµό Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τΒ/12-11-2010). 

7.  Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 10-7131.001 ποσού 23.000,00 €. 
8.  Την υπ' αριθµό Α-161/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
9.  Την υπ' αριθµό 30./2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκριση 

διενέργειας της προµήθειας κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για τις ανάγκες του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων. 

10.  Την υπ’ αριθµό 64/2015 απόφαση Προέδρου του ∆Σ. 
11.  Την υπ’ αριθµό 44/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την 

έγκριση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση 
της πίστωσης. 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 
προµήθεια κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων. 
 
Άρθρο 1

ο -
 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 18.699,19 ευρώ και 
επιπλέον Φ.Π.Α. 23% 4.300,81 ευρώ, δηλαδή σύνολο 23.000,00 ευρώ. 
H δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10-7131.001 του προϋπολογισµού εξόδων του οικ. έτους 2015. 
Ειδικότερα η προµήθεια αφορά τα είδη: 
 



Α/α Είδος ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Εσωτερική κάµερα έγχρωµη ΤΕΜ 24 

2 Εξωτερική κάµερα έγχρωµη ΤΕΜ 24 

3 Καταγραφικά 16CH ΤΕΝ 3 

4 HD 4TB ΤΕΜ 6 

5 Τροφοδοτικά 12V ΤΕΜ 12 

6 Router ΤΕΜ 1 

7 Switchr ΤΕΜ 12 

8 Καλώδια ΜΕΤΡΑ 1500 

9 Οδευση καλωδίων ΜΕΤΡΑ 1200 

10 Οθόνες  ΤΕΜ 1 

11 Εργασία τοποθέτησης   

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν πρόσφορα που θα περιλαµβάνει  όλα τα είδη . 
 
Αρθρο 2

ο
 - Συµβατικά Τεύχη 

Τα τεύχη δηµοπράτησης που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι:  
α) Η παρούσα διακήρυξη. 
β)Μελέτη η οποία αποτελείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Έκθεση και 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός . 
γ) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
 
Άρθρο 3

ο
 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης που εγκρίθηκαν µε 
την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου. 
 
Άρθρο 4

ο
- Ηµεροµηνία και Τόπος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Μελιδονίου 27, Τ.Κ. 
73134 Χανιά στις 28/09/2015 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 11.00π.µ. έως 11.30π.µ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. 
 
Άρθρο 5

ο
- ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

α. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εµπορικό 
επάγγελµα, που είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας το τρέχον έτος του 
διαγωνισµού. 

β. Οι νόµιµοι, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νοµικών 
προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε µε 
θεωρηµένη εξουσιοδότηση µε το γνήσιο της υπογραφής είτε µε ειδικό πληρεξούσιο. 

γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
Άρθρο 6

ο
- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την 
ανωτέρω προθεσµία, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού : 
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσο µε το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας 
εκτός ΦΠΑ. 
β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, περί εγγραφής του σ’αυτό. 
γ. Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που 
θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων. 



δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ 
αναφέρει ότι : 
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται 
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας 
ισχύς προσφοράς 120 ηµερών και ότι η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση 
της προµήθειας. 
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, 
ότι δεν τελούν υπό 
Πτώχευση εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται 
νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ίδια µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
προσφοράς στην επιτροπή ή της αποστολής µε ταχυδροµική υπηρεσίας. 
στ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από 
οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 
ζ. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε τη πρόσφορα και 
τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης. 

• Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένων. 

• Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την 
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

• Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την 
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

• Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την 
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).. 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου 
σε ενιαίο κείµενο µετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί 
στην αρµόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και 
Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις 
του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η 
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής 
και εκπροσώπησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

• Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η 
προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την 
υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., 
µαζί µε τα στοιχεία αυτά. 

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη 
(τελευταίου τριµήνου) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), 
για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε. Α.Ε. και συνεταιρισµούς και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε 
περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει µέρος του χρόνου ζωής του νοµικού 
προσώπου, να προσκοµιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρµόδιας κατά περίπτωση 
διοικητικής αρχής ή δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο. Εάν σε κάποια χώρα δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που 
γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, 
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του δηλούντος. 
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται. εφεξής, η 
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση". 



Συνεπώς γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α, παραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση. 
Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος 
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. 
Ωστόσο, το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά 
τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων 
που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, 
στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων 
φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986. 
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων 
όχι µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά 
ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο. 
 
Άρθρο 7° Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές από το διαγονιζόµενο. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 8

ο
-Τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην µελέτη και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
Επιπλέον οι Τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να συνοδεύονται µε τα κάτωθι συστήµατα 
ποιότητας και πιστοποιητικά που να αναφέρονται στον κατασκευαστή των στην προσφορά 
αναφερόµµενων ειδών. 

        

Α. Σύστηµα Ποιότητας ISO 
       Από τις τεχνικές Προδιαγραφές συχνά απαιτείται η ύπαρξη συστήµατος ποιότητας ISO 
τόσο για τον προµηθευτή όσο και για τον κατασκευαστή  
       Τα ISO εκδίδονται από πιστοποιηµένους οργανισµούς πιστοποίησης και συνήθως έχουν 
διάρκεια τριών έως πέντε ετών . 
       Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτα. 
        
Β. Σήµανση CE  
Για να κυκλοφορήσει ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να διαθέτει 
σήµανση CE εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες 
Οδηγίες.  
       Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται 
ανάλογα µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ για 
κάποια Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ορίζονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες, τα 
πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από Κοινοποιηµένους Οργανισµούς ( π.χ ΕΚΕΒΥΛ, 
TUV, Norske Veritas κ.λ.π ) ή µε αυτοπιστοποίηση ( Declaration of Conformity ) αφού έχει 
προηγηθεί εγγραφή στα Μητρώα των Κατασκευαστών των οριζοµένων από την αρµόδια 
Αρχή οργανισµών ( π.χ στην Ελλάδα το Υπ. Υγείας έχει ορίσει τον Ε.Ο.Φ ). Η µη απόδειξη 
ύπαρξης της σήµανσης CE αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς. 
       Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά 
πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE . 



       Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του 
προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 
       
Γ. Prospectus και Βεβαιώσεις  
       Τα κατατιθέµενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόµενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 
επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του µηχανήµατος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους . 
       Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό µε την 
προµήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη και επικυρωµένη από το 
Επιµελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του 
υπογράφοντος καθώς να υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για 
επαλήθευση, να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση και να είναι θεωρηµένη από Ελληνική 
Προξενική Αρχή. Επιστολές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα 
απορρίπτονται. 
 
Άρθρο 9

ο
- Εγγυητικές επιστολές 

9.1 . Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε 
µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014) 
9.2   Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ δηλαδή 374,00 
ευρώ . 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή τουλάχιστον 150 ηµέρες. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της 
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
153 έως 156, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 168 δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  
9.3  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 
5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014) 
 
Άρθρο 10

ο
 -Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (εκτός τυχόν τεχνικών 
φυλλαδίων/εγχειριδίων ή/και διαφηµιστικών φυλλαδίων) µε ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα: 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) ο πλήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
γ) ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης 



δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε) τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται µε ποινή αποκλεισµού : 
Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά , κ.τ.λ. . 
Β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του 
διαγωνιζόµενου σε δύο (2) αντίγραφα. .Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τα στοιχεία 
της Τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.  
Γ) καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) 
αντίγραφα. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και µε τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη. Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε 
εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις η υστερόγραφο, 
µεσόστιχα, παρεµβολές, κενά, συγκοπές, συντµήσεις, προσθήκες και διορθώσεις που 
µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές η την ταυτότητα των προµηθευτών. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 
νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από 
όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 

 
Άρθρο 11°- Περιεχόµενο των Τιµών 

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, θα 
εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για τοποθέτηση των υλικών στους χώρους που θα υποδείξει το ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α. 
ο οποίος βαρύνει το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο. 
 
Άρθρο 12

ο
-Χρόνος και τρόπος κατάθεσης Προσφορών 

Οι προσφορές για το διαγωνισµό γίνονται δεκτές αν: 
•  κατατεθούν απευθείας στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού την ηµέρα και 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών (ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού - βλέπε 
άρθρο 4) -αυτοπροσώπως ή µέσω νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου. 

•  έχουν (κατατεθεί)-αποσταλεί µε Ταχυδροµείο ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε 
την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία µας µέχρι την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι 
ώστε να αποδεικνύεται η ηµεροµηνία παραλαβής. Οι ταχυδροµικές προσφορές 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών µε απόδειξη µέχρι και την 
προηγούµενη του διαγωνισµού. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 13- Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εµπιστευτικών 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
 
Άρθρο 14

ο
 -Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, 
το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 



Άρθρο 15
ο
 -Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών, µετά το πέρας της προθεσµίας παραλαβής τους που ορίζεται 
στο άρθρο 4 της παρούσας. Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από 
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή στην 
κατοχή της οποίας και παραµένει. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υπόβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαολογητικών που υπέβαλαν, σε 
πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και κατόπιν ενηµέρωσης των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
Άρθρο 16- Αποτέλεσµα διαγωνισµού - Κατακύρωση 

Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται ο προµηθευτής ο οποίος θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή και η προσφορά του είναι σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών του 
διαγωνισµού. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση 
µεταξύ τους. 
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού αποφασίζει η Εκτελεστική 
Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας. 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, υποβάλλει 
σχετική γνωµοδότηση µε τις προτάσεις του προς την  Εκτελεστική Επιτροπή (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας µε 
απόφαση της. 
Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα του και η προµήθεια 
κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την υποβολή νέων έγγραφων 
κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Για τη συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου. 
Επίσης το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα 
διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως διαυτόν. 
 
Άρθρο 17

ο
 - Προθεσµία-Τόπος Παραδόσεως 

 Τα είδη θα παραδοθούν και θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία στους χώρους του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Χανίων µετά από υπόδειξη του αρµόδιου τµήµατος. Ο χρόνος παράδοσης και  
εγκατάστασης των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 µήνες . 
 
Άρθρο 18

ο
 -Πληρωµή 

Η αξία της προµήθεια; θα καταβάλλεται µέσα σε χρόνο 30 ηµερολογιακών ηµερών από την 
ολοκλήρωση εγκατάστασης των καµερών και των συναφών ειδών και την παραλαβή του 
τιµολογίου µετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής και την ολοκλήρωση όλων των 
απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον δεν θα 
υπάρχουν νοµικά κολλήµατα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του 
ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003. 
Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες 
κρατήσεις. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα 
αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του 
Νόµου 4152/2013 "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 



16.02.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ 
της ηµεροµηνίας εκ- δόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
 
Άρθρο 19

ο
 - Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
 
Άρθρο 20

ο
- Νοµικό Πλαίσιο 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του νόµου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν. 

 
Άρθρο 21

ο
-∆ηµοσίευση - ∆ιάθεση Τευχών - Πληροφορίες 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες κατά τα νόµιµα καθώς και στο 
website του ∆ήµου Χανίων και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου . Την παρούσα διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δηµοπράτησης 
διατίθενται σε έντυπη µορφή από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων δ/νση Μελιδονίου 27 Χανιά τηλ. πληροφοριών 28210 23392 ή σε ελεύθερη 
πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Χανίων www.chania.gr. 

 
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 Αυτή η µελέτη συντάχθηκε για την προµήθεια και την τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος  
τηλεόρασης στο εξωτερικό χώρο  και στους κοινοχρήστους εσωτερικούς χώρους του 
∆ηµοτικού γηροκοµείου Χανίων σύµφωνα µε την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», τις σχετικές περί προµηθειών ΟΤΑ εγκυκλίους του ίδιου Υπουργείου. 
Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου  θα χρειαστεί να τοποθετηθούν 24 συνολικά 
κάµερες σε κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου , 24 κάµερες σε εξωτερικούς 
χώρους, 3 καταγραφικά 16 θέσεων, τροφοδοτικά  και τα απαιτούµενα καλώδια και υλικά 
όδευσης καλωδίων 
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 23.00,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015 
και συγκεκριµένα τον Κ.Α. 10-7131.001 
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό 
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ' εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν 
τον σχετικό διαγωνισµό 
Αναλυτικά τα είδη είναι τα κάτωθι: 
 

Α/α Είδος ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Εσωτερική κάµερα ΤΕΜ 24 

2 Εξωτερική κάµερα ΤΕΜ 24 

3 Καταγραφικά 16CH ΤΕΝ 3 

4 HD 4TB ΤΕΜ 6 

5 Τροφοδοτικά 12V ΤΕΜ 12 

6 Router ΤΕΜ 1 

7 Switchr ΤΕΜ 12 

8 Καλώδια ΜΕΤΡΑ 1500 

9 Οδευση καλωδίων ΜΕΤΡΑ 1200 

10 Οθόνες  ΤΕΜ 1 

11 Εργασία τοποθέτησης   
 
Ελάχιστα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού και διευκρινήσεις για την εγκατάσταση: 
1. Εσωτερικές κάµερες 
Οι εσωτερικές κάµερες πρέπει να είναι  έγχρωµες τύπου IP 5MP οροφής αντιβανδαλιστικές 
µε µεταβλητό φακό 2,8-12mm και υπέρυθρα led για όραση στο σκοτάδι στα 40 µέτρα και θα 
τοποθετηθούν εσωτερικά καθ’ όλο το µήκος των κτιρίων σε θέσεις που θα εξασφαλίσουν την 
πλήρη κάλυψη των κοινόχρηστων χώρων.. 
2. Εξωτερικές κάµερες 
Οι εξωτερικές κάµερες πρέπει να είναι έγχρωµες  τύπου IP 5MP οροφής αντιβανδαλιστικές ή 
µπράτσου µε µεταβλητό φακό 2,8-12mm και υπέρυθρα led για όραση στο σκοτάδι στα 40 
µέτρα και θα τοποθετηθούν εξωτερικά καθ’ όλο το µήκος των κτιρίων σε θέσεις που θα 
εξασφαλίσουν την πλήρη κάλυψη των εξωτερικών χώρων.. 
3. Καταγραφικά 
Οι κάµερες θα τοποθετηθούν σε καταγραφικά τύπου NVR µε ανάλυση καταγραφής και 
απεικόνισης στα 16 κανάλια τουλάχιστον 5MP και θα φέρουν σκληρό δίσκο τουλάχιστον 8TB 
έκαστο. 
4. ∆ίκτυο   

Για την τοποθέτηση των παραπάνω είναι απαραίτητο να  δηµιουργηθεί τοπικό ενσύρµατο 
δίκτυο 1GBps . 
Για την δηµιουργία του δικτυού θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κεντρικό σηµείο που θα µπουν 
τα NVR κατάλληλος δροµολογητής που θα κάνει όλη την διαχείριση του δικτύου µε τα 
απαιτούµενα switcher που θα µπορούν να υποστηρίξουν την ταχύτητα του δικτύου. Όλα τα 
switcher που θα τοποθετηθούν θα καταλήγουν στον δροµολογητή. 
5. Απεικόνιση  

Η απεικόνιση των καµερών θα γίνεται στο γραφείο του διευθυντή που θα είναι τοποθετηµένα 
και τα NVR σε οθόνη τουλάχιστον 40’’ µέσω HDMI σύνδεσης και από τα τρία καταγραφικά. 
Καθώς και αποµακρυσµένα µέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών. 
6. Τροφοδοσία καµερών 

Η τροφοδοσία των καµερών θα γίνει µε τροφοδοτικά είτε σε κεντρικά σηµεία είτε µεµονωµένα 
ανάλογα πως εξυπηρετεί ώστε να µην υπάρχουν απώλειες.  
7. Για τον χώρο της εκκλησιάς  



Στο συγκεκριµένο σηµείο θα χρειαστεί να τοποθετηθούν 3 κάµερες όπου θα καλωδιωθούν 
τοπικά για την τροφοδοσία τους από την εκκλησία και θα επικοινωνούν ασύρµατα µέσω 
access point link µε το χώρο που θα τοποθετηθούν τα NVR (δεν επιτρέπεται να περάσουν 
εναερία καλώδια από την εκκλησία µε το κεντρικό κτήριο) 
8. Σύνδεση µε το υπάρχον δίκτυο 

Το τοπικό δίκτυο που θα δηµιουργηθεί θα συνδεθεί µε το υπάρχον δίκτυο υπολογιστών που 
είναι ήδη εγκατεστηµένο στον χώρο για να υπάρχει η δυνατότητα αποµακρυσµένης και 
τοπικής παρακολούθησης των καµερών. 
9. Σωληνώσεις των καλωδίων  
Οι σωληνώσεις των καλωδίων τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους εξωτερικούς 
θα είναι υποχρεωτικά τύπου contour η αντίστοιχο µε υψηλό δείκτη προστασίας από τα 
καιρικά φαινόµενα και θα πρέπει να έχει αντίστοιχους συνδέσµους , σπιράλ , στηρίγµατα 
ώστε να προστατεύονται πλήρως τα καλώδια καθόλη την διαδροµή τους. 
10. Καλωδίωση - Εγκατάσταση 

Η καλωδίωση θα γίνει µε καλώδιο τύπου SFTP cat 6 PET όπου θα τερµατιστεί µε βύσµατα 
RG45 µε γείωση  για την καλύτερη µετάδοση του σήµατος λόγο αποστάσεων.  
Εκτιµώµενη διαδροµή καλωδίων 1500µ. και άνω. 
Η εγκατάσταση νοείται παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία. 
Ευθύνη του προµηθευτή είναι η τοποθέτηση όλων των απαιτούµενων 
καλωδιώσεων τροφοδοσίας και µεταφοράς σήµατος στα σηµεία που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία υποδειχθούν από την Υπηρεσία ή που θα είναι προσφορότερα για την καλύτερη 
κάλυψη των χώρων. 
11. Μελλοντικές αναβαθµίσεις 

Πλήρης δυνατότητα αναβάθµισης του λογισµικού όταν καινούργιοι αλγόριθµοι µετάδοσης και 
αποθήκευσης είναι διαθέσιµοι.  ∆υνατότητα αναβάθµισης του συστήµατος όταν οι ανάγκες 
αυξηθούν σε αριθµό καµερών.  ∆υνατότητα αναβάθµισης του αποθηκευτικού χώρου όταν οι 
ανάγκες για αποθήκευση αυξηθούν. 
12. Εγγύηση 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήµατος θα ισχύει για 24 µήνες από την ηµεροµηνία 

παραλαβής σε λειτουργία του συστήµατος. 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/α Είδος ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Εσωτερική κάµερα έγχρωµη ΤΕΜ 24 

2 Εξωτερική κάµερα έγχρωµη ΤΕΜ 24 

3 Καταγραφικά 16CH ΤΕΝ 3 

4 HD 4TB ΤΕΜ 6 

5 Τροφοδοτικά 12V ΤΕΜ 12 

6 Router ΤΕΜ 1 

7 Switchr ΤΕΜ 12 

8 Καλώδια ΜΕΤΡΑ 1500 

9 Οδευση καλωδίων ΜΕΤΡΑ 1200 

10 Οθόνες  ΤΕΜ 1 

11 Εργασία τοποθέτησης   

 Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ  23.000,00 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Χανιά 27-7-2015 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Χανιά 27-7-2015 

 

 


