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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά με την προϋπόθεση η προσφορά να
αφορά το Σύνολο κάθε ΟΜΑΔΑΣ.


Απαραίτητη προϋπόθεση στους συμμετέχοντες η προσκόμιση άδεια ΙΕΠΥΑ και ISO 9001/2015

ΟΜΑΔΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας ΔΚ Δαφνών
Το σύστημα συναγερμού που πρόκειται να εγκατασταθεί θα πρέπει να δύναται να καλύψει, με τη
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τον χώρο με βάση τις ποσότητες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου
Θα πρέπει να :
 Είναι απλό, εύχρηστο και λειτουργικό στην ελληνική γλώσσα.
 Να διαθέτει 8 ζώνες με δυνατότητα επέκτασης σε 64
 Οι λειτουργίες Downloading, όπλιση αφόπλιση μέσω DL και χειρισμός του συστήματος να είναι
εργοστασιακά απενεργοποιημένες και να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον τεχνικό με
τη διαδικασία Downloading, αλλά μόνο από το πληκτρολόγιο της μονάδας
 Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου, μέσω τηλεφώνου.
 Να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου και
των εναλλακτικών παρόχων.
 Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Switching, με έξοδο 13,8V DC / 1,5 A κατ’ ελάχιστο
 Όλα τα περιφερειακά του να είναι Plug & Play.
 Να έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενος χρόνος εισόδου σε κάθε ζώνη ξεχωριστά.
 Να διαθέτει 18 συνολικά προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM),
 Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήματος να μπορεί να γίνει μέσω του πληκτρολογίου της
μονάδας, με την εισαγωγή οποιουδήποτε σωστού κωδικού η με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης
 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου οπλισμού – αφοπλισμού σε προκαθορισμένες ημέρες και
ώρες, μέσα από τον ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη. κάθε τμήμα
προγραμματίζεται να οπλίζει και να αφοπλίζει αυτόματα τις επιλεγμένες ώρες και ημέρες
 Η ρύθμιση χειμερινής –θερινής ώρας να γίνεται αυτόματα
 Η όπλιση της μονάδας να μπορεί να γίνει με τη χρήση των πλήκτρων [ARM] & [ENTER] ή [STAY]
& [ENTER], χωρίς τη χρήση κωδικού.
 Να υπάρχουν 90 τουλάχιστον κωδικοί για τους χρήστες της μονάδας, που μπορούν να
αποτελούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στην ίδια εγκατάσταση,
κωδικοί τεσσάρων, πέντε και έξι ψηφίων.

Πληκτρολόγιο
 Proximity reader: Να διαθέτει ενσωματωμένο reader τύπου proximity.
 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου: Τα πληκτρολόγια του συστήματος να προγραμματίζονται
ώστε να κλειδώνουν αυτόματα, όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να χρησιμοποιούνται.
 Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης να λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
 Προγραμματισμός των προσπαθειών παρενόχλησης του πληκτρολογίου. Σε κάθε πληκτρολόγιο, να
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του αριθμό των λανθασμένων προσπα-θειών, μετά από
τις οποίες το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιείται.
 Έλεγχος του φωτισμού του πληκτρολογίου: Ο φωτισμός των πλήκτρων και της οθόνης των
πληκτρολογίων μπορεί να προγραμματισθεί, ανεξάρτητα σε κάθε πληκτρολόγιο,
Ανιχνευτής κίνησης (RADAR)
 Tεχνολογίας PIR & MICRO
 Ημιαγωγικό ρελε
 Kάλυψη έως 12 μέτρα με άνοιγμα 90 μοίρες
 Μνήμη συναγερμού
 Ενσωματωμένο tamper προστασίας
 Ρύθμισης OR - AND
 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C-+ 55 C
 Τάση λειτουργίας 12V DC
Σειρήνες Συναγερμού
Εσωτερική:
 Κατανάλωση σε ηρεμία και σε alarm 5mA/3A αντίστοιχα
 Ακουστική ισχύς90db /1m
 Συχνότητα λειτουργίας 1600-2400Hz
Εξωτερική αυτόνομη:
Ακουστική ισχύς 116db /1m
 Φλάς συχνότητας 60 αναλαμπών/sec
 Τάμπερ προστασίας
 Κατανάλωση 80Ma
Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει:
 Να έχει ως κύριο αντικείμενο την τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων.
 Να διαθέτει άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ
 Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001
 Να προσκομίζεται πελατολόγιο με τέτοια εγκατεστημένα συστήματα.
 Να διαθέτει τεχνικό προσωπικό τουλάχιστον 3 ατόμων (προσκόμιση κατάστασης επιθεώρησης
εργασίας & σχετικές άδειες ΙΕΠΥΑ) ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τεχνικά και μετά την λήξη της
εγγύησης το προαναφερθέν σύστημα.

ΟΜΑΔΑ Β Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Δημοτολόγιο
Το σύστημα συναγερμού που πρόκειται να εγκατασταθεί θα πρέπει να δύναται να καλύψει, με τη
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τον χώρο με βάση τις ποσότητες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου
Θα πρέπει να :
 Είναι απλό, εύχρηστο και λειτουργικό στην ελληνική γλώσσα.
 Να διαθέτει 8 ζώνες με δυνατότητα επέκτασης σε 64
 Οι λειτουργίες Downloading, όπλιση αφόπλιση μέσω DL και χειρισμός του συστήματος να είναι
εργοστασιακά απενεργοποιημένες και να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον τεχνικό με
τη διαδικασία Downloading, αλλά μόνο από το πληκτρολόγιο της μονάδας

 Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου, μέσω τηλεφώνου.
 Να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου και
των εναλλακτικών παρόχων.
 Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Switching, με έξοδο 13,8V DC / 1,5 A κατ’ ελάχιστο
 Όλα τα περιφερειακά του να είναι Plug & Play.
 Να έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενος χρόνος εισόδου σε κάθε ζώνη ξεχωριστά.
 Να διαθέτει 18 συνολικά προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM),
 Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήματος να μπορεί να γίνει μέσω του πληκτρολογίου της
μονάδας, με την εισαγωγή οποιουδήποτε σωστού κωδικού η με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης
 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου οπλισμού – αφοπλισμού σε προκαθορισμένες ημέρες και
ώρες, μέσα από τον ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη. κάθε τμήμα
προγραμματίζεται να οπλίζει και να αφοπλίζει αυτόματα τις επιλεγμένες ώρες και ημέρες
 Η ρύθμιση χειμερινής –θερινής ώρας να γίνεται αυτόματα
 Η όπλιση της μονάδας να μπορεί να γίνει με τη χρήση των πλήκτρων [ARM] & [ENTER] ή [STAY]
& [ENTER], χωρίς τη χρήση κωδικού.
 Να υπάρχουν 90 τουλάχιστον κωδικοί για τους χρήστες της μονάδας, που μπορούν να
αποτελούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στην ίδια εγκατάσταση,
κωδικοί τεσσάρων, πέντε και έξι ψηφίων.
Πληκτρολόγιο
 Proximity reader: Να διαθέτει ενσωματωμένο reader τύπου proximity.
 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου: Τα πληκτρολόγια του συστήματος να προγραμματίζονται
ώστε να κλειδώνουν αυτόματα, όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να χρησιμοποιούνται.
 Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης να λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
 Προγραμματισμός των προσπαθειών παρενόχλησης του πληκτρολογίου. Σε κάθε πληκτρολόγιο, να
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του αριθμό των λανθασμένων προσπα-θειών, μετά από
τις οποίες το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιείται.
 Έλεγχος του φωτισμού του πληκτρολογίου: Ο φωτισμός των πλήκτρων και της οθόνης των
πληκτρολογίων μπορεί να προγραμματισθεί, ανεξάρτητα σε κάθε πληκτρολόγιο,
Ανιχνευτής κίνησης (RADAR)
 Tεχνολογίας PIR & MICRO
 Ημιαγωγικό ρελε
 Kάλυψη έως 12 μέτρα με άνοιγμα 90 μοίρες
 Μνήμη συναγερμού
 Ενσωματωμένο tamper προστασίας
 Ρύθμισης OR - AND
 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C-+ 55 C
 Τάση λειτουργίας 12V DC
Ανιχνευτής θράυσης κρυστάλλων (GB)
 Ακουστικού τύπου
 Περιοχή κάλυψης 3Χ3m
 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C-+ 55 C
 Τάση λειτουργίας 12V DC
Σειρήνες Συναγερμού
Εσωτερική:
 Κατανάλωση σε ηρεμία και σε alarm 5mA/3A αντίστοιχα
 Ακουστική ισχύς90db /1m
 Συχνότητα λειτουργίας 1600-2400Hz
Εξωτερική αυτόνομη:
 Ακουστική ισχύς 116db /1m
 Φλάς συχνότητας 60 αναλαμπών/sec
 Τάμπερ προστασίας

 Κατανάλωση 80Ma
Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει:
 Να έχει ως κύριο αντικείμενο την τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων.
 Να διαθέτει άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ
 Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001
 Να προσκομίζεται πελατολόγιο με τέτοια εγκατεστημένα συστήματα.
 Να διαθέτει τεχνικό προσωπικό τουλάχιστον 3 ατόμων (προσκόμιση κατάστασης επιθεώρησης
εργασίας & σχετικές άδειες ΙΕΠΥΑ) ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τεχνικά και μετά την λήξη της
εγγύησης το προαναφερθέν σύστημα.

ΟΜΑΔΑ Γ Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στην Αποθήκη
Πινάκων υπόγειο Ανδρογείου
Το σύστημα συναγερμού που πρόκειται να εγκατασταθεί θα πρέπει να δύναται να καλύψει, με τη
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τον χώρο με βάση τις ποσότητες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου
Θα πρέπει να :
 Είναι απλό, εύχρηστο και λειτουργικό στην ελληνική γλώσσα.
 Να διαθέτει 8 ζώνες με δυνατότητα επέκτασης σε 64
 Οι λειτουργίες Downloading, όπλιση αφόπλιση μέσω DL και χειρισμός του συστήματος να είναι
εργοστασιακά απενεργοποιημένες και να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον τεχνικό με
τη διαδικασία Downloading, αλλά μόνο από το πληκτρολόγιο της μονάδας
 Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου, μέσω τηλεφώνου.
 Να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου και
των εναλλακτικών παρόχων.
 Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Switching, με έξοδο 13,8V DC / 1,5 A κατ’ ελάχιστο
 Όλα τα περιφερειακά του να είναι Plug & Play.
 Να έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενος χρόνος εισόδου σε κάθε ζώνη ξεχωριστά.
 Να διαθέτει 18 συνολικά προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM),
 Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήματος να μπορεί να γίνει μέσω του πληκτρολογίου της
μονάδας, με την εισαγωγή οποιουδήποτε σωστού κωδικού η με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης
 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου οπλισμού – αφοπλισμού σε προκαθορισμένες ημέρες και
ώρες, μέσα από τον ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη. κάθε τμήμα
προγραμματίζεται να οπλίζει και να αφοπλίζει αυτόματα τις επιλεγμένες ώρες και ημέρες
 Η ρύθμιση χειμερινής –θερινής ώρας να γίνεται αυτόματα
 Η όπλιση της μονάδας να μπορεί να γίνει με τη χρήση των πλήκτρων [ARM] & [ENTER] ή [STAY]
& [ENTER], χωρίς τη χρήση κωδικού.
 Να υπάρχουν 90 τουλάχιστον κωδικοί για τους χρήστες της μονάδας, που μπορούν να
αποτελούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στην ίδια εγκατάσταση,
κωδικοί τεσσάρων, πέντε και έξι ψηφίων.
Πληκτρολόγιο
 roximity reader: Να διαθέτει ενσωματωμένο reader τύπου proximity.
 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου: Τα πληκτρολόγια του συστήματος να προγραμματίζονται
ώστε να κλειδώνουν αυτόματα, όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να χρησιμοποιούνται.
 Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης να λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
 Προγραμματισμός των προσπαθειών παρενόχλησης του πληκτρολογίου. Σε κάθε πληκτρολόγιο, να
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του αριθμό των λανθασμένων προσπα-θειών, μετά από
τις οποίες το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιείται.
 Έλεγχος του φωτισμού του πληκτρολογίου: Ο φωτισμός των πλήκτρων και της οθόνης των
πληκτρολογίων μπορεί να προγραμματισθεί, ανεξάρτητα σε κάθε πληκτρολόγιο,
Ανιχνευτής κίνησης (RADAR)
 Tεχνολογίας PIR & MICRO

 Ημιαγωγικό ρελε
 Kάλυψη έως 12 μέτρα με άνοιγμα 90 μοίρες
 Μνήμη συναγερμού
 Ενσωματωμένο tamper προστασίας
 Ρύθμισης OR - AND
 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C-+ 55 C
 Τάση λειτουργίας 12V DC
Ανιχνευτής θράυσης κρυστάλλων (GB)
 Ακουστικού τύπου
 Περιοχή κάλυψης 3Χ3m
 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C-+ 55 C
 Τάση λειτουργίας 12V DC
Σειρήνες Συναγερμού
Εσωτερική:
 Κατανάλωση σε ηρεμία και σε alarm 5mA/3A αντίστοιχα
 Ακουστική ισχύς90db /1m
 Συχνότητα λειτουργίας 1600-2400Hz
Εξωτερική αυτόνομη:
 Ακουστική ισχύς 116db /1m
 Φλάς συχνότητας 60 αναλαμπών/sec
 Τάμπερ προστασίας
 Κατανάλωση 80Ma
Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει:
 Να έχει ως κύριο αντικείμενο την τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων.
 Να διαθέτει άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ
 Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001
 Να προσκομίζεται πελατολόγιο με τέτοια εγκατεστημένα συστήματα.
 Να διαθέτει τεχνικό προσωπικό τουλάχιστον 3 ατόμων (προσκόμιση κατάστασης επιθεώρησης
εργασίας & σχετικές άδειες ΙΕΠΥΑ) ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τεχνικά και μετά την λήξη της
εγγύησης το προαναφερθέν σύστημα.
ΟΜΑΔΑ Δ Τεχνικές Προδιαγραφές τοποθέτηση στατικού ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (Security) στο
Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου
Βασικός σκοπός είναι ο έλεγχος πρόσβασης, η προστασία, η πρόληψη και η αποτροπή αδικημάτων,
ατυχημάτων και πυρκαγιών, εντός του φυλασσόμενου χώρου.
Με την τοποθέτηση στατικού ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (Security) που θα παραμένει καθ’
όλη την διάρκεια τις υπηρεσίας του εντός των ορίων του φυλασσόμενου χώρου και περιπολεί πεζός, κατ’
υπόδειξη σε άτακτα χρονικά διαστήματα τα σημεία ενδιαφέροντος, επιτυγχάνεται η γενική επιτήρηση
και η αύξηση επίπεδου ασφαλείας του χώρου σας.
Η εταιρία που θα αναλάβει τη φύλαξη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας θα πρέπει:
 Να λειτουργεί νόμιμα με εκδοθείσα Άδεια του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.


Να έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Παρεχόμενες υπηρεσίες









Γενική επιτήρηση και προστασία του χώρου.
Πεζή περιπόλια ανά άτακτα χρονικά διαστήματα στα ευάλωτα σημεία ενδιαφέροντος.
Έλεγχος πρόσβασης, καταγραφή εισερχόμενων – εξερχόμενων ατόμων και οχημάτων (κατ’
απαίτηση πελάτη).
Άμεση ενημέρωση υπευθύνου και αστυνομίας-πυροσβεστικής σε περίπτωση υπόπτου η
επικίνδυνου συμβάντος.
Παρακολούθηση, αναφορά και τήρηση βιβλίου συμβάντων.
Ρύθμιση κυκλοφορίας (εντός ιδιωτικού χώρου) και έλεγχος παρκινγκ.
Άμεση Επέμβαση και ενίσχυση επιπλέον φύλακα από περιπολικό όχημα σε περίπτωση εκτάκτου
συμβάντος.

Προσωπικό Ασφαλείας (Security)




Ένστολο ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας (Security) που φέρει διακριτικά σήματα Security, τον
προβλεπόμενο εξοπλισμό και διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Ν2518/97 όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3707/2008
Η επιλογή του προσωπικού που θα απασχολείται στο χώρο του πελάτη γίνεται με τα παρακάτω
κριτήρια :













Ποινικό μητρώο
Παρουσιαστικό
Ευγένεια
Παρατηρητικότητα
Ικανότητα επικοινωνίας
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση σε θέματα πρώτων βοηθειών
Γνώση σε θέματα πυρασφάλειας
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

Το προσωπικό ασφαλείας της εταιρίας θα συνεργάζεται στενά με τον οριζόμενο υπεύθυνο και θα
δέχεται εντολές από τον ίδιο ή τον εκπρόσωπο του.
Το προσωπικό ασφαλείας να ελέγχεται και να υποστηρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από
τους επόπτες της εταιρείας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Τεχνολογικός εξοπλισμός
 *Περιπολικό όχημα (αυτοκίνητο) με διακριτικά σήματα Security και φάρο, που
χρησιμοποιείται για την περιπολία εντός και περιμετρικά του φυλασσόμενου χώρου. Δυο
φύλακες (δυο οχήματα) ασφαλείας να επισκέπτονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα τα
σημεία ενδιαφέροντος (κατ’ υπόδειξη) για την προληπτική επιτήρηση του χώρου. (*Εφόσον
ζητηθεί χρεώνεται επιπλέον).
 Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου περιπολίας φυλάκων. Ειδικοί φορητοί αναγνώστεςσυλλέκτες με τους οποίους να αναγνωρίζονται και συλλέγοντα μοναδικοί κωδικοί αριθμοί που
περιέχονται σε ψηφιακές ταυτότητες οι οποίες ονοματίζονται και τοποθετούνται στις θέσεις
ελέγχου που καθορίζουν την πορεία του φύλακα.
 Εταιρικό Κινητό τηλέφωνο. ΝΑ διατίθεται επιπλέον ένα εταιρικό κινητό τηλέφωνο που
χρησιμεύει στην εξωτερική επικοινωνία και στην επικοινωνία με τους φύλακες όπου είναι
αδύνατη η ασύρματη συνεννόηση.
 Σε περίπτωση που ηχήσει ο συναγερμός θα πρέπει να μεταβαίνει στον χώρο εντός 15
λεπτών.

Ο Συντάκτης

Ο Δ/ντής

Κουτεντάκης Μανόλης

Μοχιανάκης Κωστής

Ο Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος

Πέτρος Ινωτάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος
Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Μανόλης Κουτεντάκης

Τηλ.: 2813 409 229
Fax: 2813 409 170
E-mail: manolis@heraklion.gr
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά με την προϋπόθεση η προσφορά να
αφορά το Σύνολο κάθε ΟΜΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: Προϋπολογισμός Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας ΔΚ Δαφνών
CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού
Α/Α
1
2
4
6
8
9
10

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
3
5
1
1

150 €
16 €
130 €
58 €
8€
17 €
76 €

ΣΥΝΟΛΟ
150 €
16 €
130 €
174 €
40 €
17 €
76 €

1

12 €

12 €

12
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεντρικός πίνακας
Μπαταρία πίνακα
Πληκτρολόγιο
Ανιχνευτής Κίνησης
Μαγνητική επαφή
Σειρήνα εσωτερική
Σειρήνα εξωτερική
Μπαταρία Σειρήνας
εξωτερικής
Κωδικοποιητής
Καλωδίωση

1
100μ

45 €
1,60 €

45 €
480 €

14

Εργασία σύνδεσης

Κατ’ αποκοπή

180 €

180 €

11

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο με ΦΠΑ

1.320 €
317 €
1.637 €

ΟΜΑΔΑ Β Προϋπολογισμός Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας Δημοτολογίου
CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού
Α/Α
1
2
3
4
6
8
9
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεντρικός πίνακας
Μπαταρία πίνακα
Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών
Πληκτρολόγιο
Ανιχνευτής Κίνησης
Μαγνητική επαφή
Σειρήνα εσωτερική
Σειρήνα εξωτερική

11

Μπαταρία Σειρήνας εξωτερικής

12
13

Κωδικοποιητής
Καλωδίωση

14

Εργασία σύνδεσης

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
1
7
2
1
1

150 €
16 €
56 €
130 €
58 €
8€
17 €
76 €

ΣΥΝΟΛΟ
150 €
16 €
56 €
130 €
406 €
16 €
17 €
76 €

1

12 €

12 €

1
45 €
150
1,60 €
Κατ’
350 €
αποκοπή
Σύνολα
ΦΠΑ24%
Σύνολο με ΦΠΑ

45 €
240 €
350 €
1.514 €
363 €
1.877,36 €

ΟΜΑΔΑ Γ Προϋπολογισμός για Προμήθεια - Εγκατάσταση Ασφαλείας Αποθήκης Πινάκων Ανδρόγεω
CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεντρικός πίνακας
Μπαταρία πίνακα
Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών
Πληκτρολόγιο
Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων
Ανιχνευτής Κίνησης
Ανιχνευτής καπνού
Μαγνητική επαφή
Σειρήνα εσωτερική
Σειρήνα εξωτερική
Μπαταρία Σειρήνας εξωτερικής
Κωδικοποιητής
Καλωδίωση
Εργασία σύνδεσης

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
150 €
1
16 €
1
56 €
1
130 €
3
38 €
7
58 €
4
32 €
19
8€
1
17 €
1
76 €
1
12 €
1
45 €
300μ
1,60 €
Κατ’
530 €
αποκοπή
Σύνολα
ΦΠΑ 24%

Σύνολα με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
150 €
16 €
56 €
130 €
114 €
406 €
128 €
152 €
17 €
76 €
12 €
45 €
480 €
530 €
2.312 €
555 €
2.866,88 €

ΟΜΑΔΑ Δ Προϋπολογισμός για τοποθέτηση στατικού ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (Security) στο
Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου
CPV 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης
• Το συνολικό κόστος για την υπηρεσία Άμεσης επέμβασης ανέρχεται στα 100,00€ ανά μήνα πλέον
Φ.Π.Α. άνευ επιπλέον προσαυξήσεων ωρών Κυριακής & αργίας.

Συντάκτης

Ο Δ/ντής

Κουτεντάκης Μανόλης

Μοχιανάκης Κωστής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος
Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Μανόλης Κουτεντάκης

Τηλ.: 2813 409 229
Fax: 2813 409 170
E-mail: manolis@heraklion.gr
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας του ΔΚ Δαφνών,
Δημοτολογίου και Αίθουσας πινάκων στο κτήριο της Ανδρογείου και αφορούν τον ΚΑ 70-7135.021 με τίτλο
«Προμήθεια Ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για την ασφάλεια των κτηρίων του Δήμου»
ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού του 2018 του Δήμου Ηρακλείου
καθώς επίσης και η τοποθέτηση στατικού ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (Security) στο Κυνοκομείο
του Δήμου Ηρακλείου που αφορά τον 70-7135.021 με τίτλο «Φύλαξη εγκαταστάσεων Κυνοκομείου Δήμου
Ηρακλείου» ποσού 1.800,00€.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις – Αποφάσεις
Α Τις διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
4. παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της
5. παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)
Β. Τις αποφάσεις :
1. Την 58120/ 01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους
Αντιδημάρχους
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας Ανάθεση μετά από Πρόσκληση Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Άρθρο 4ο
Σύμβαση
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι :
Η προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η
προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική
σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 5ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, θα καταθέσει Εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα
προσκομίσει, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν)
χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου
εγγύησης των όρων της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό είναι διαιρετά
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή
του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την
υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου) ,
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
(μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια , ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα ( 60 ) ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει συνολικά στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί
από την Υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7ο
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή Υλικών προμήθειας
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών
της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με μακροσκοπική
εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016
Άρθρο 9ο
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η
παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την
σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Άρθρο 10ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους .
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και
Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16.

Άρθρο 11ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του N.4412/2016.
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου
Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .

Άρθρο 12ο
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 13ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
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