
./. 

 ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  
Φ.600.1/253/133521/.1270 

 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 

ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
1. Οη παξόληεο όξνη αθνξνύλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ επηηήξεζεο ηνπ ΠΒΚ, νη 
νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηξαησληζκνύ – Βάζεο – Υώξνπ Δθηόμεπζεο – 
Γξάπαλνπ – ηαπξνύ – Λέζρεο Αμησκαηηθώλ-Πεξβνιίηζα, γηα δηάξθεηα ελόο (1) 
έηνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΒΚ θαη γηα θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. 

 
2. Σα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ πνπ δηαζέηεη ην ΠΒΚ είλαη: 
 
  α. Sigma Z2 
  β. Sigma Z3 
  γ. Visonic 
  δ. Paradox- Esprit  
  ε. Pyromix 
  ζη. Magelan Spectra-Paradox 
  δ. Sigma MC08 MD03 
  ε. Paradox Digiplex EVO641 
  ζ. Univel FP9500 
  η. Esprit 727 Paradox 
  ηα. Univel (ύζηεκα Ππξαλ/ζεο) 
  ηβ. Paradox-Spectra SP5500 
  ηγ. Paradox Esprit Sigma MD03 
  ηδ. Caddx 
  ηε. DSC Classic PC585 
 
3. Σα θιεηζηά θπθιώκαηα Σειεόξαζεο CCTV πνπ δηαζέηεη ην ΠΒΚ είλαη: 
 
  α. ΗP Cameras Dahua IR (Πεξβνιίηζα) 
  β. Server Dell PER620 (Πεξβνιίηζα) 
  γ. ύζηεκα cctv:2 DVR, 3 ζεη video sender,7 IR θακ (ΥΔ) 

  δ. ύζηεκα cctv:5 PTZ IP θάκεξεο, 1PC ειέγρνπ θαηαγξαθήο 4ΗΡ 
clocks (RCB) 

ε. Κεληξηθό ύζηεκα cctv: 5 IR θάκεξεο, 1 DVR (ΡΑ5 ηαπξόο) 
ζη. Κεληξηθό ύζηεκα cctv: 4 θάκεξεο ,1 DVR ,1 ρεηξηζηήξην ΡΣΕ, 

1 κόληηνξ (ΡΑ6 Γξάπαλν) 
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δ.  Κεληξηθό ύζηεκα cctv: Φεθηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο, 7 IP 
2MP cams, 4 IP 8 MP cams (ηξαησληζκόο) 

ε.  1 NVR, 4 IP cams (ηξαησληζκόο, γπκλαζηήξην) 
 

 2. Πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο είλαη 3.000,00 €.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Αληηθείκελν 

 
1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη: 

 
α. Πξνιεπηηθή Πξνγξακκαηηζκέλε Δπηζεώξεζε-πληήξεζε ησλ 

παξαπάλσ ζπζηεκάησλ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο ζε εηήζηα βάζε, 
θαηόπηλ ζρεηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα πληήξεζεο 
ηνπ ΠΒΚ, από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ή ζπλεξγείν ηεο εηαηξείαο ηνπ. 

 
β. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο Δπηζεώξεζεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, 

ζα γίλεηαη θαη επηζεώξεζε ηεο αληηθεξαπληθήο ηνπο πξνζηαζίαο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, καδί κε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο βειηίσζεο, 
απνθαηάζηαζεο ή/θαη αξρηθήο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο 
πξνζηαζίαο, ζα ππνβάιινληαη ζην ΠΒΚ γηα πεξεηαίξσ ελέξγεηεο. Ο ζθνπόο 
απηήο ηεο επηζεώξεζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 
όισλ ησλ ζπζηεκάησλ έλαληη αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ε 
ειαρηζηνπνίεζε πηζαλώλ βιαβώλ από ππεξηάζεηο. 

 
γ. Άκεζε ηερληθή επέκβαζε, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. 
 
       2.  Γηα ηελ εύξπζκε πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηε ζπζηεκαηηθή 
παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, ζα 
πξέπεη ν Αλάδνρνο λα δεκηνπξγήζεη αλαιπηηθό κεηξών παξαθνινύζεζεο 
ζπγθεληξσηηθά όισλ ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ επηηήξεζεο ηνπ ΠΒΚ πνπ ζα 
ηεξείηαη από ην ΠΒΚ θαη ζα ελεκεξώλεηαη-πξνζππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ζε 
θάζε επίζθεςε ή ηερληθή επέκβαζή ηνπ. Δθπξόζσπνο ηνπ ΠΒΚ ζα 
ζπλππνγξάθεη ην κεηξών, ζε θάζε πεξίπησζε επέκβαζεο, γηα ηε βεβαίσζε 
ησλ εξγαζηώλ. Γηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κνξθή θαη ηνλ ηξόπν ηήξεζεο 
ηνπ κεηξώνπ ζα δνζνύλ από ην ΠΒΚ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο 
ζηα κεηξώα ησλ ζπζηεκάησλ ζα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
επηζεσξήζεσλ ηεο αληηθεξαπληθήο ηνπο πξνζηαζίαο. 

 
3.  Δηδηθόηεξα ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί θαη λα παξαδώζεη ζην 

αξκόδην Σκήκα πληήξεζεο ηνπ ΠΒΚ εκεξνιόγην παξαθνινύζεζεο ησλ 
κπαηαξηώλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ, ώζηε λα γίλεη ζηαδηαθά ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη λα εθαξκνζηεί νξζνινγηζηηθά ε παξαθνινύζεζε ηνπ 
νξίνπ δσήο ηνπο. Σν ππόςε εκεξνιόγην ζα ελζσκαησζεί ζην παξαπάλσ 
αλαιπηηθό κεηξών. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
Αλάζεζε – Δθηέιεζε Δξγαζίαο 

 
1. Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη εληνιή εξγαζίαο-επηζθεπήο από ην Σκήκα 

πληήξεζεο ηνπ Γ΄ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο ηνπ ΠΒΚ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν 
Αλάδνρνο ή ην ηερληθό ηνπ ζπλεξγείν ζα επεκβαίλνπλ ζε πεξίπησζε βιάβεο, 
θαηόπηλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο ηνπ 
Σκήκαηνο πληήξεζεο. Λεπηνκέξεηεο γηα ην πξνζσπηθό θαη ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα), ζα δνζνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

2. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκόηεηα 
επηθνηλσλίαο ηνπ (ή θαηάιιεισλ ζπλεξγείσλ ηνπ), κε ην ΠΒΚ, ζε 24σξε βάζε, 
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ρσξίο εμαηξέζεηο (π.ρ. θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
επίζεκσλ αξγηώλ). Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα δνζνύλ από ην Αλάδνρν 
ζπγθεθξηκέλνη ηειεθσληθνί αξηζκνί (ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο) θαζώο 
θαη ηειεθσληθνί αξηζκνί FAX, ζηνπο νπνίνπο ην ΠΒΚ ζα απεπζύλεηαη γηα 
αλάζεζε εληνιήο εξγαζίαο θαη ν Αλάδνρνο ζα αληαπνθξίλεηαη, θαζ’ όιε ηελ 
παξαπάλσ ρξνληθή δηάξθεηα (όιν ην 24σξν). Οη ππόςε ηειεθσληθνί αξηζκνί ζα 
δεισζνύλ από ηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

3. Από ηε ζηηγκή πνπ δνζεί εληνιή εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν Αλάδνρνο ή θαηάιιειν ζπλεξγείν ηνπ, νθείιεη λα 
παξνπζηαζζεί εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ, ζηνλ ρώξν ηεο βιάβεο, γηα 
ηελ επηζεώξεζε ηνπ πιηθνύ πνπ παξνπζηάδεη πξόβιεκα. 
 

4. Από ηε ζηηγκή πνπ δηαγλσζζεί ε βιάβε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ 
απνθαηαζηήζεη ζε 24 ώξεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
άκεζεο απνθαηάζηαζεο (π.ρ. ιόγσ θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνύ), ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα ελεκεξώζεη γηα ην είδνο ηεο βιάβεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο από ην 
ΠΒΚ, γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ ηα απαηηνύκελα πιηθά 
ρνξεγεζνύλ ζηνλ Αλάδνρν, απηόο νθείιεη εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ λα 
απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε. 
 

5. Ο ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο αλαηεζείζαο εξγαζίαο είλαη 
δεζκεπηηθόο γηα ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ είλαη ζε ζέζε 
λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ππόςε ρξόλνπο (ή ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα), 
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Σκήκα πληήξεζεο θαη ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηαο ησλ 
ζπζηεκάησλ, ην ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη άιινλ Αλάδνρν. 

 
6. Ο Αλάδνρνο ή ην ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ζην Σκήκα πληήξεζεο, ζεσξεκέλα δειηία ηαπηόηεηαο θαη ζεσξεκέλεο άδεηεο 
εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απηό πξννξίδεηαη λα εθηειέζεη, 
θαηά ηε δηάξθεηα είηε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εμακεληαίσλ επηζεσξήζεσλ είηε 
ησλ έθηαθησλ βιαβώλ. 

 
7. Οη εξγαζίεο ζα επηηεξνύληαη από ην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΤΠ/ΣΜ. ΤΝΣ. σο 

πξνο ηελ νξζή εθηέιεζε. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ πιήξε επζύλε ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ειιηπήο ή ιαλζαζκέλε ζπληήξεζε ή επηζθεπή γηα 
εξγαζία πνπ έρεη αλαιάβεη. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
Μέζα Δξγαζίαο – Μεραλήκαηα 

 
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ζην  ηερληθό πξνζσπηθό 

ηνπ, κε δηθά ηνπ έμνδα, όια ηα κέζα εξγαζίαο θαη νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνύ ηνπ. 
 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο 
απνθαηάζηαζεο θάπνηαο βιάβεο, πνπ έρεη αλαιάβεη ν Αλάδνρνο, απαηηείηαη ε 
ρξήζε εηδηθώλ κεραλεκάησλ (αλπςσηηθά), απηόο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δεηήζεη έγθξηζε γηα ηε ρξήζε ηνπο από ην ΠΒΚ, ππνβάιινληαο θαη ζρεηηθή 
πξνζθνξά κε ην εθηηκώκελν θόζηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή ηνπ 
πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα πξνο ηελ Τπεξεζία, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη άιιε ιύζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αηπρήκαηα 

 
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
2. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα αηπρήκαηα πνπ ζα 

πξνθιεζνύλ ζε πξνζσπηθό, δηθό ηνπ, ηεο ππεξεζίαο ή ηξίην, εάλ δηαπηζησζεί 
ππαηηηόηεηά ηνπ ιόγσ κε ιήςεο επαξθώλ κέηξσλ αζθαιείαο ή ιαλζαζκέλνπ 
ρεηξηζκνύ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ζάλαην, ηξαπκαηηζκό, πξόθιεζε πιηθώλ 
δεκηώλ, θαη έρεη ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ, 
ρσξίο θακία απαίηεζε από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

            
ΑΡΘΡΟ 6 

Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 
 
1. Σν πξνζσπηθό κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ 
κέζσλ επηηήξεζεο θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ όιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα 
εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θ.ιπ. ώζηε λα κπνξεί αλά πάζα 
ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθύςεη. 

 
2. Οη Σερληθνί ηνπ Αλαδόρνπ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά θηλεηά ηειέθσλα.  
 
3.  Όιν ην πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα έρεη ιεπθό Πνηληθό Μεηξών, λα 

είλαη αζθαιηζκέλν ζε επίζεκν αζθαιηζηηθό θνξέα γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ θαη 
λα θέξεη επίζεκεο βεβαηώζεηο πηζηνπνίεζεο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. 

 
4. Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζα ειέγρεηαη θαη ζα βεβαηώλεηαη από 

ην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΤΠ/ΣΜ. ΤΝΣ. Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
παξνπζία Αλαδόρνπ θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξσηόθνιιν, ην νπνίν ζα 
πξνζππνγξάθεη. 

 
5. Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζην Γξαθείν Αζθαιείαο όια ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά ηνύ
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πξνζσπηθνύ θαη ησλ νρεκάησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ΠΒΚ, γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο – επηζθεπέο βιαβώλ ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Κνζηνιόγεζε  Δξγαζηώλ  
 

1. Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ειέγρνπ, γλσκάηεπζεο θαη 
άξζεο ηεο βιάβεο ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ πεξηνδηθή 
ζπληήξεζε θαζώο θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηάθνξσλ επεκβάζεσλ ζε έθηαθηεο 
βιάβεο εληόο ηνπ έηνπο, βάζεη ηεο ηηκήο πνπ έρεη δώζεη ν Αλάδνρνο ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηήλ. 
 

2. ε θάζε πεξίπησζε, ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
κηαο βιάβεο, ζα ρνξεγνύληαη από ην ΠΒΚ, κεηά από έξεπλα αγνξάο θαη  ιήςε 
πξνζθνξώλ. 

 
3. Δίλαη δπλαηό, λα ππνβιεζεί νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζηελ νπνία ζα 

θαίλνληαη αλαιπηηθά, ηα θόζηε ησλ αλαγθαίσλ πιηθώλ, αληαιιαθηηθώλ, 
αλαισζίκσλ θ.ιπ. θαη από ηνλ Αλάδνρν. 
 
 
Υεηξηζηήο ζέκαηνο: ΔΠΓΟ (ΜΖ) Βαιπξάθεο Αιέμαλδξνο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΤΠ/ΓΑΒ, 
ηει. 2821026922. 

 
      κήλαξρνο (Η) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
 


