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Θέμα: : «Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων» 

(Με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την αναγκαιότητα  για παρακολούθηση του συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης  από      

       κέντρο λήψης σημάτων με ετήσια συνδρομή. 

4) Την απόφαση 22790/20-11-2020 του Δημάρχου περί παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Ετήσια 

συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων» προκειμένου 

να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης ΠΠ&Κ  με απευθείας  ανάθεση σε βάρος του Κ.Α. 20-

7134.020 και  την έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών . 

 

Α) Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων προσφορών και 

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος 

συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.976,00€ με το ΦΠΑ. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στη Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου 

Σαλαμίνας, Λ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, στις 26/11/2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση 

Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαρότητας του Δήμου Σαλαμίνας, στο τηλέφωνο: 213-2027445 στη κ. 

Σοφρά.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το Δήμαρχο μετά από 

έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν : 

1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο 

υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 

2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει ότι 

είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2019. 

3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει  ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν εμπίπτει στις 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

 
Β) Ανακοινώνει  τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας. 
 
   Η παρεχόμενη υπηρεσία θα αφορά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας όσον 
αφορά τη συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης  με κέντρο λήψης 
σημάτων και αποσκοπεί στη σύνδεση του συστήματος Αμαξοστασίου  & ΣΜΑ του Δήμου με κέντρο 
λήψης σημάτων  επί 24ωρου 365 ημέρες . 



 Το σύστημα  θα στέλνει σήματα σε κέντρο λήψης σημάτων  όλο το 24ωρο, και η εταιρεία φύλαξης θα 
επεμβαίνει  επί 24ώρου 365 ημέρες το έτος με περιπολικό που διαθέτη. Η εταιρεία θα περιπολεί και θα 
ελέγχει περιμετρικά το κτίριο από τις 22:00 έως τις 06:00. 
Η Εταιρεία από τις 22:00 έως τις 06:00 θα έχει online σύνδεση και θα λαμβάνει εικόνα στο ειδικά 
διαμορφωμένο κέντρο λήψης εικόνας σε κάθε λήψη σήματος συναγερμού 
 Το σύστημα συναγερμού και πυρανίχνευσης θα αποτρέπει τον οποιοδήποτε να πλησιάσει το κτήριο 
ώστε να προβεί σε δολιοφθορά. Το προβλεπόμενο και εγκατεστημένο ήδη σύστημα, θα δώσει 
συναγερμό αφότου ανοίξει κάποια πόρτα ή υπάρξει απότομη άνοδος θερμοκρασίας στη περιοχή 
ανίχνευσης των θερμικών καμερών. οπότε και δεν θα  προξενηθεί καμία  σοβαρή ζημιά.  
Τα σήματα που θα λαμβάνει το κέντρο λήψης σημάτων από το σύστημα συναγερμού θα είναι τα 
παρακάτω 

1. Διάρρηξη  
2. Συναγερμός από πυρανίχνευση 
3. Διακοπή ρεύματος 
4. Τεστ καλής λειτουργίας 
5. Απώλεια επικοινωνίας  
6. Πανικός  
7. Έλεγχος ωραρίου οπλισμού και αφοπλισμού του συστήματος συναγερμού 
8. Χαμηλή τάση μπαταρίας συναγερμού 
9. Σήμα ληστείας 
10. Πρόβλημα συστήματος συναγερμού 
11. Όπλιση και αφόπλιση και από ποιόν χρήστη 

 
Για το κάθε σήμα που θα λαμβάνει το κέντρο λήψης σημάτων θα γίνονται και οι ανάλογες ενέργειες 

1. Σήμα διάρρηξης. Θα ενημερώνεται η άμεση δράση 100 , θα αποστέλλεται περιπολικό της 
εταιρείας φύλαξης  , θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων του δήμου 
Σαλαμίνας 

2. Σήμα πυρανίχνευσης ενημέρωση των υπευθύνων του χώρου 
3. Διακοπή ρεύματος. θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων του Δήμου 

Σαλαμίνας 
4. Τεστ καλής λειτουργίας του συστήματος συναγερμού .  
5. Απώλεια επικοινωνίας . θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων του 

δήμου Σαλαμίνας 
6. Πανικός . Θα ενημερώνεται η άμεση δράση 100 , θα αποστέλλεται περιπολικό της εταιρείας  

φύλαξης  , θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων του δήμου Σαλαμίνας 
7. Έλεγχος ωραρίου οπλισμού και αφοπλισμού του συστήματος συναγερμού. Αν το σύστημα 

συναγερμού στείλει στο κέντρο λήψης σημάτων  όπλιση η αφόπλιση πέραν του ωραρίου που 
έχει δηλωθεί από τους υπευθύνους του Δήμου Σαλαμίνας το κέντρο λήψης σημάτων θα 
ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων του δήμου Σαλαμίνας 

8. Χαμηλή τάση μπαταρίας συναγερμού. θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των 
υπευθύνων υπηρεσίας του δήμου Σαλαμίνας 

9. Σήμα ληστείας. Θα ενημερώνεται η άμεση δράση 100 , θα αποστέλλεται περιπολικό της 
εταιρείας φύλαξης , θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων του Δήμου 
Σαλαμίνας 

10. Πρόβλημα  συστήματος  συναγερμού. θα ενημερώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας των 
υπευθύνων του δήμου Σαλαμίνας 

11. Ειδοποιήσεις 
12. Εφαρμογή Έξυπνου Κινητού 
13. Εκπαίδευση 
14. Συντήρηση/ Υποστήριξη 

 
Στα πλαίσια του συμβολαίου συντήρησης του συστήματος ασφαλείας συναγερμού και του συστήματος  
πυρανίχνευσης ο «συντηρητής» θα πρέπει : 
• Να ελέγχει περιοδικά την καλή λειτουργία του συστήματος συναγερμού και του 
συστήματος πυρανίχνευσης, κατ’ ελάχιστο 2 (δύο) φορές ανά έτος (μία φορά ανά εξάμηνο). Πιο 
συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ανά εξάμηνο όλα τα ηλεκτρονικά τους μέρη και 
υποσυστήματα ως προς τη λειτουργικότητά τους, όπως: 
•  α) Τις κεντρικές μονάδες ελέγχου (ηλεκτρονικές πλακέτες ελέγχου)  
• β) Τα πληκτρολόγια (έλεγχος πλήκτρων και φωτεινών ενδείξεων)  
• γ) Τις εξωτερικές μονάδες σειρήνας 
•  δ) Τις εσωτερικές σειρήνες 
•  ε) Τους αισθητήρες κίνησης παθητικών υπερύθρων (PIR)  
• ζ) τους πυρανιχνευτές (ιονισμού, θερμοδιαφορικούς, ορατού καπνού κλπ)  



• στ) Τους ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες  
• η) Κάθε άλλο πιθανό αισθητήρα ανίχνευσης. 
• Κατόπιν κλήσεως σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, να επισκέπτεται το 
Αμαξοστάσιο και το ΣΜΑ  κατά προτεραιότητα πλέον των 2 επισκέψεων για προληπτικό έλεγχο, 
χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, έως και 2 (δύο) φορές ανά έτος εφόσον χρειαστεί, 
ώστε να αποκαθιστά άμεσα κάθε πιθανή δυσλειτουργία που δεν απαιτεί ανταλλακτικά. Ωστόσο το 
κόστος πιθανών ανταλλακτικών, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση αυτή. Ο συντηρητής δύναται να 
προμηθεύει στο Δήμο Σαλαμίνας τα κατάλληλα ανταλλακτικά όταν αυτά απαιτούνται, στον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο και πάντα σε προσιτή τιμή για κάθε είδος. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Σαλαμίνας 
μπορεί να προμηθεύεται τα κατάλληλα ανταλλακτικά καθ’ υποδείξεως του «συντηρητή», από 
οποιονδήποτε προμηθευτή το ίδιο επιθυμεί και ο «συντηρητής» είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει 
τις εργασίες τοποθέτησης των ανταλλακτικών δωρεάν, χωρίς ωστόσο να είναι υπεύθυνος για 
πιθανή «αστοχία υλικού» στην περίπτωση άλλου προμηθευτή. 
• Να ελέγχει περιοδικά την καλή λειτουργία των μπαταριών μολύβδου, τόσο της κεντρικής 
μονάδας ελέγχου όσο και της σειρήνας (ή των σειρήνων) και σε περίπτωση αντικατάστασης τους, θα 
πρέπει να επικολλά επάνω τους, ειδικό αυτοκόλλητο με την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η 
αντικατάσταση. 
• Να πραγματοποιεί δωρεάν τις εργασίες τοποθέτησης κάθε μπαταρίας που χρήζει 
αντικατάστασης, χωρίς ωστόσο το κόστος του υλικού (μπαταρίας) να περιλαμβάνεται στην σύμβαση. 
Ο συντηρητής δύναται να προμηθεύει τις κατάλληλες μπαταρίες στο Δήμο Σαλαμίνας εφόσον ο ίδιος 
το επιθυμεί, άμεσα και σε προσιτή τιμή. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμο Σαλαμίνας  μπορεί να 
προμηθεύεται τις κατάλληλες μπαταρίες καθ’ υποδείξεως του «συντηρητή» από οποιονδήποτε 
προμηθευτή επιθυμεί και ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις τοποθετεί δωρεάν, χωρίς ωστόσο να 
είναι υπεύθυνος για πιθανή «αστοχία υλικού» της μπαταρίας, στην περίπτωση άλλου προμηθευτή. 
•    Να τηρεί βιβλιάριο συντηρήσεων - επισκέψεων και να εκδίδει δελτίο τεχνικής υποστήριξης 
μετά από κάθε επίσκεψη, όπου να συμπληρώνονται: 
α) Η ημερομηνία & ώρα επίσκεψης 
 β) Οι εργασίες ελέγχου σε συντομία  
γ) Οι μετρήσεις της τάσης των μπαταριών σε κατάσταση αποσύνδεσης από τη μονάδα  
δ) Η ημερομηνία αντικατάστασης της κάθε μπαταρίας. 
 ε) Σφραγίδα της εταιρίας «συντηρητή» 
 ζ) Υπογραφή του τεχνικού που πραγματοποίησε την επίσκεψη. 
Το βιβλιάριο συντηρήσεων - επισκέψεων θα τοποθετηθεί με ευθύνη του «συντηρητή» επάνω στο 
κυτίο της κεντρικής μονάδας συναγερμού και της πυρανίχνευσης, εντός ειδικής διαφανούς θήκης, έτσι 
ώστε αυτό να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο προς επιθεώρηση.3.  
Η παρεχόμενη υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  
α) Ν4412/8-8-2017, 
β) Ν.3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  
γ) Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)  
δ) των διατάξεων που διέπουν το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων  και κάθε τροποποίηση που έχει γίνει στα ανωτέρω έως την ανάθεση της 
υπηρεσίας. Η παροχή υπηρεσίας  θα ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και θα 
έχει διάρκεια ενός έτους 
 
Γ)  Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον 

Κ.Α.  20-7134.020 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 

Δ)  Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 
                                                                                                     Ο 

                                                    Δήμαρχος Σαλαμίνας  

 

                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 


