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ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 20 27 392                                                        

                                                                               
 

       Θέμα: : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης». 

            (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 της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης και    

       Πυρόσβεσης στο ΣΜΑ & ΑΜΑΞΟΣΤΆΣΙΟ. 

4) Την απόφαση 22791/20-11-2020 του Δημάρχου περί διενέργειας εργασίας  προμήθειας 

και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης προκειμένου να 

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

7131.052 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 προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και 

Πυρόσβεσης , ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.985,40€ 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 

10:00 π.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. 
 
ΚΑΜΕΡΕΣ 
 

1.  ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 2 ΦΑΚΩΝ 
•  Κάμερα Θερμική 2 φακών 
•  Χαρακτηριστικά θερμικής ανάλυσης 256x192  
•  Φακός 7mm με γωνία θέασης 24° 
•  Δεύτερος αισθητήρας 1920x1080 2MP 
•  Φακός δεύτερου αισθητήρα 8mm 
•  Ανίχνευση 778 μέτρα  
•  Ταυτοποίηση 97μέτρα 
•  Audio: 1 in/1 out  Alarm: 2 in/2 out 
•  Smart alarm linkage with white light & loudspeaker  
•  Support IVS, Fire detection, Smoking detection 
•  Υποστήριξη SD card 
•  Προστασία IP66 
•  PoE 
 

2. ΚΟΛΟΝΑ ΣΤΙΡΗΞΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
 

3. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟ 
 Υλικό: Αλουμίνιο 
 Βάση για τοποθέτηση κάμερας σε στύλο Neat & Integrated design 
 

4. ΚΑΛΩΔΙΟ 
SPARK - UTP PET + 2x0,50 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Καλώδιο CCTV με UTP CAT6. 
 · Καλώδιο UTP Cat6 με 2 αγωγούς τροφοδοσίας 2 x 0,50mm (κόκκινο-μπλε) για 
χαμηλές τάσεις, σε στροφείο των 100 μέτρων.  
· Διαθέτει σκληρή επένδυση/περίβλημα PET για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
· Κατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα παρακολούθησης CCTV καθώς και για 
εφαρμογές όπου απαιτείται μεταφορά σημάτων ελέγχου μέσω UTP μαζί με τροφοδοσία χαμηλής 
τάσης. 
· Κουλούρα 100m 
· Χρώμα μαύρο 
 

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Πίνακας τροφοδοσίας 12V 20A 
  

•  Τάση εισόδου: 100-120V/220-240 AC 50/60Hz 
•  Τάση εξόδου: 12V DC 

•  Ρεύµα εξόδου: 20A max 
•  Κατανοµή εξόδου: 18 κανάλια Χ 1A max ανά 
έξοδο ασφαλισµένη η κάθε µια µε ασφάλεια 

(GLASS FUSE)  
•  Προστασία από: Bραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, 

υπέρταση 
•  Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
•  ∆ιαστάσεις: 240x210x53mm  

•  Βάρος: 1,4Kg 

  
6. ΚΟΥΒΙΔΗ Φ/25 (190Μ) 

 
7. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  

Σκληρός δίσκος 2ΤΒ. 
 Σκληρός δίσκος 2ΤΒ, με ταχύτητα μεταφοράς 6Gb/s και ταχύτητα περιστροφής 5400RPM.  
 Ενσωματώνει την τεχνολογία All Frame & υποστήριξη 32 HD καμερών. 
 Κατασκευασμένος ειδικά για συστήματα καταγραφής εικόνας 

 

 
8. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

  Αδιάβροχο εξωτερικό κουτί διακλάδωσης και προστασίας καλωδίων  
 Χρώμα: Λευκό 
 Διαστάσεις:297 x 248 x 105mm 
 Βάρος: 1.7Kg 

 
9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ 4ΡοΕ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ 

•  Καταγραφικό 4 καναλιών με 4 θύρες PoE. 
•  Με 1 θύρα HDMI & 1 VGA. 
•  Δέχεται 1 εσωτερικο σκληρό δίσκο έως 6 TB. 
•  Συμπίεση H.265/H.264. 
•  Καταγραφή στα 1080p.  
•  Record rate στα 80Mbps.•  Καταγραφικό 4 καναλιών με 4 θύρες PoE. 
•  Με 1 θύρα HDMI & 1 VGA. 



•  Δέχεται 1 εσωτερικο σκληρό δίσκο έως 6 TB. 
•  Συμπίεση H.265/H.264. 
•  Καταγραφή στα 1080p.  
•  Record rate στα 80Mbps. 
 

10. 4ΑΡΙ ΡΟΕ SWICH 10/100Mbps 
 4αρι POE swich 10/100Mbps 
 +1 uplink 10/100Mbps 
  Hi-PoE 60W 
 

11. ΚΕΡΑΙΑ WIFI 
Κεραία wifi  για μεταφορά εικόνας στο κεντρικό κτίριο του αμαξοστασίου   
 

12.  ΕΓΓΥΗΣΗ -  SERVICE 
Τα υλικά που χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και 
αξιοπιστίας ISO και CE. Για το σύστημα ασφαλείας θα ισχύει  εγγύηση υλικών για 2 χρόνια και 
δωρεάν τεχνική υποστήριξη/ Service για 1 χρόνο. 
 
 
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.  20-7131.052 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 

 


