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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. 
ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 
Εγκατάστασης) 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του Σ.Α.Λ.Ε. ̟ρέ̟ει η υ̟ηρεσία να ̟ροβεί σε συγκεκριµένες ̟ροµήθειες 
υλικών. 
Για το σκο̟ό αυτό το ∆.Λ.Τ. Χίου α̟ευθύνθηκε στον υ̟εύθυνο ασφαλείας λιµενικής 
εγκατάστασης, ̟ροκειµένου να ̟ροσδιορίσει τα υλικά τις ̟ροδιαγραφές τους και τις ̟οσότητες 
̟ου α̟αιτούνται ̟ροκειµένου να καλυφθεί ε̟αρκώς η ασφάλεια του Λιµένα Χίου και σύµφωνα µε 
τις Ευρω̟αϊκές οδηγίες. 
Συγκεντρωτικά, τα υλικά ̟ου α̟αιτούνται είναι: 
Α. Κλειστό κύκλωµα ̟αρακολούθησης -Καταγραφής 
 Β .Φορητός Η/Υ  
Γ. Πολυµηχάνηµα (εκτυ̟ωτης, φωτ/κό, fax) laser. 
∆.Σύστηµα Ασφαλείας 
Ε. Ασύρµατο σύστηµα ε̟ικοινωνίας (VHF marine) 
ΣΤ.Λοι̟ός Παρελκόµενος Εξο̟λισµός  ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει: 

1.Φωσφορίζον ̟ροστατευτικό γιλέκο 2τεµ. 
2. Χρηµατοκιβώτιο µικρό, 1τεµ. 
3. Ανιχνευτής µετάλλου, 2τεµ. 
4. Μεταλλικός φακός, 3τεµ.   
5. Ατοµικές σφυρίχτρες, 4τεµ. 

 
Η δα̟άνη της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας θα καλυφθεί α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆.Λ.Τ. Χίου. 
                                          
                     

ΧΙΟΣ 02/10/2015 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΧΙΟΣ         /    /2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆. ΧΙΟΥ 
 

Αργυρούδης Θεόδωρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Πα̟αλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός µε βαθµό Β΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ 
(Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 
Εγκατάστασης) 

 
Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

 

 
 

α/α 

 
 

Περιγραφή είδους 

µ
ον

ά
δ

α
 

̟
οσ

ότ
η

τα
 

1 Κλειστό κύκλωµα ̟αρακολούθησης  και 
Καταγραφής 

τεµ 1 

2 Φορητός Η/Υ  τεµ 1 

3 Πολυµηχάνηµα Laser τεµ 1 

4  Σύστηµα ασφαλείας  τεµ 1 

5 Ασύρµατο σύστηµα ε̟ικοινωνίας (VHF 
marine) 

τεµ 1 

6 Λοι̟ός Παρελκόµενος Εξο̟λισµός τεµ 1 

7 Εργασίες εγκατάστασης τεµ 1 

    

                                                                                  
ΧΙΟΣ 02/10/2015 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΧΙΟΣ         /    /2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆. ΧΙΟΥ 
 

Αργυρούδης Θεόδωρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Πα̟αλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός µε βαθµό Β΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ 
(Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 
Εγκατάστασης) 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

α/α 

 
 

Περιγραφή είδους 

µ
ον

ά
δ

α
 

̟
οσ

ότ
η

τα
  

 
Τιµή  

µονάδας 

 
∆α̟άνη  

Μερική  
ευρώ 

Ολική  
ευρώ 

1 Κλειστό κύκλωµα 
̟αρακολούθησης  και 
Καταγραφής 

τεµ 1 6800,00 6800,00  

2 Φορητός Η/Υ  τεµ 1 600,00 600,00  

3 Πολυµηχάνηµα Laser τεµ 1 250,00 250,00  

4  Σύστηµα ασφαλείας  τεµ 1 750,00 750,00  

5 Ασύρµατο σύστηµα 
ε̟ικοινωνίας (VHF marine) 

τεµ 1 1400,00 1400,00  

6 Λοι̟ός Παρελκόµενος 
Εξο̟λισµός 

τεµ 1 900,00 900,00  

7 Εργασίες εγκατάστασης τεµ 1 4300,00 4300,00  
 Σύνολο      15.000,00 

 ∆α̟άνη Φ.Π.Α.       16%     2.400,00 

 Γενικό σύνολο     17.400,00 
       

                                
ΧΙΟΣ 02/10/2015 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΧΙΟΣ         /    /2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆. ΧΙΟΥ 
 

Αργυρούδης Θεόδωρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Πα̟αλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός µε βαθµό Β΄ 
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Σελίδα 4 από 12 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. 
ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 
Εγκατάστασης) 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Α.Τ. 1           Κλειστό κύκλωµα ̟αρακολούθησης -Καταγραφής  
Το κλειστό κύκλωµα ̟αρακολούθησης-καταγραφής  θα α̟οτελείται:  
α̟ό µία (1) Καταγραφική Μονάδα 6 Καναλιών (NVR)  µε ε̟εξεργαστή  Hi 3530 τουλάχιστον, θα 
̟εριέχει 1 σκληρό  δίσκο 1ΤΒ για ταυτόχρονη καταγραφή µε ασφάλεια  για την  α̟οθήκευση 
βίντεο, καθώς και αναζήτηση ̟ροηγούµενων γεγονότων σε ̟αλαιότερη ηµεροµηνία και ώρα, 
∆ικτυακό τεχνολογίας συµ̟ίεσης H.264Dual Stream (Main and Secondary),Λειτουργία Multiplex 
για ταυτόχρονη ̟ροβολή, καταγραφή, backup, δικτυακό χειρισµό και ̟αρακολούθηση µέσω 
Smartphones, να διαθέτει 1 σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 Terra και να υ̟οστηρίζει τουλάχιστον 
1 θέση  SATA για  σκληρο δίσκο και 1 DVD WRITER DVD±RW, 2 Θύρες USB, 1 για Backup και 1 
θύρα USB για το ̟οντίκι (το ̟οντίκι ̟εριλαµβάνεται),Έξοδος εικόνας HDMI υψηλής ανάλυσης 
1080P@25fps συνολικά έξοδοι εικόνας: 1ch CVBS(BNC), 1ch VGA and 1ch HDMI, γραφικό 
̟εριβάλλον στα Ελληνικά ή Αγγλικά, για εύκολη ̟λοήγηση µε ̟οντίκι στο µενού και τις ρυθµίσεις 
του NVR, Προβολή 3, 6,  καµερών, 6 είσοδοι εικόνας (καµερών) PTZ Control για χειρισµό 
καµερών PTZ (Pelco P / Pelco D), 6 είσοδοι Alarm-In και 1 έξοδοι Alarm-out,Θύρα RS-485, Θύρες 
δικτύου 1x10/100Mbps,RJ45 port, Ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την ψύξη του σκληρού δίσκου 
θα καταγράφει Χειροκίνητα (Manual) µε χρονο̟ρογραµµατισµό (timer)  και µε ανίχνευση 
κίνησης (motion) Θα έχει ανάλυση Καταγραφής: 1080 Ρ, 30 fps NTSC;25fps PAL .Θα έχει τη 
δυνατότητα να α̟οθηκεύει αρχεία σε  εσωτερικό DVD±RW, σε USB Stick µέσω της θύρας USB, σε 
εξωτερικό σκληρό δίσκο ∆ικτυακά (µέσω WEB). Να  λειτουργεί  σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 
θερµοκρασίας 0°C-+55°C και υγρασίας 10%-90% 
Έξι (6)  Κάµερες Σταθερές τεχνολογίας ΙΡ, 1/3 inch 2.0 Megapixel progressive CMOS sensor Low 
Illumination, Wide Dynamic, και frames εικόνας 2.0 Megapixel 17 fps to adjust, UC2 CMS 
software µε  LED υ̟ερύθρων για Νυχτερινή όραση µέσω υ̟ερύθρων 60µ, 5mm CS ενσωµατωµένος 
φακός 2.8-12mm Manual zoom ICR Lens , Network RJ 45, POE, να υ̟οστηρίζει ̟ρωτόκολλα 
TCP/IP, UDP,  RTSP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, Interface Protocol   ONVIF, 
GB-T/28181-2011. Οι κάµερες θα το̟οθετηθούν µέσα σε ̟λαστικό κουτί βαρέου τύ̟ου, στεγανό 
ΙΡ66 µέσα στο ο̟οίο θα µ̟ει αντικεραυνική ̟ροστασία. Οι κάµερες θα είναι αδιάβροχες  IP66, θα  
λειτουργούν  σε αντίξοες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας 0°C-+55°C και υγρασίας 10%-90%µε 
µεταλλικό µ̟ράτσο στήριξης θα το̟οθετηθούν σε σηµεία ̟ου θα υ̟οδειχθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία 
και συγκεκριµένα σε ιστό κάθετο α̟ό σωλήνα 3΄΄ µήκους 4,5 µέτρων µε µία βάση για κάµερα και 
θα στηρίζεται σε ανακλινόµενη βάση  ανάλογων διαστάσεων για εύκολο και γρήγορο χειρισµό 
των καµερών. 
Όλα τα υλικά των ιστών θα είναι  θερµογαλβανισµένα,  οι κολλήσεις θα είναι γαλβανισµένες εν 
ψυχρώ, οι βάσεις των δυο µεγάλων ιστών θα είναι α̟ό λαµαρίνα ̟άχους 8 χιλιοστών µε 
ενισχυµένες αντηρίδες και θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 
 Mία (1) Οθόνη Flat υγρού κρυστάλλου , 22 ιντσών, ανάλυση1680x1050 ,16.7 mln  χρώµατα 
φωτεινότητα 300 cd/m², αντίθεση 700 : 1,οριζόντια θέαση170 ° ,κατακόρυφη θέαση160 ° Combined 
response time5 ms , υ̟οδοχές D-Sub, DVI, HDMI. 
Ένα (1)σύστηµα αδιάλει̟της ̟αροχής ενέργειας(UPS) µε τα ̟αρακάτω χαρακτηριστικά: 
Τύ̟ου Line Interactive, ̟αρεχόµενη ισχύς (VA) 3000VA, ̟αρεχόµενη ισχύς (Watt) 2700W, 1 φάση 
εξόδου, 1 φάση εισόδου, αυτονοµία  11.3 λε̟τά στα 750 watt, 3 λε̟τά στα 1100 watt, χρόνος 
φόρτισης µ̟αταρίας  3 ώρες,  έξοδοι IEC 320 C13, 1 έξοδος IEC 320 C19, 2 έξοδοι IEC Jumpers, 
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ε̟ικοινωνία µε τον υ̟ολογιστή DB-9 RS-232 έξοδος ε̟ικοινωνίας µε κατάλληλο software και 
καλώδιο σύνδεσης, και USB. 
Στο κεντρικό control room θα το̟οθετηθεί το σύστηµα αδιάλει̟της ̟αροχής ενέργειας (UPS) για 
την ασφάλεια των συσκευών α̟ό κίνδυνο ̟τώσεων τάσης ρεύµατος, αλλά και για τη διασφάλιση 
της α̟ρόσκο̟της λειτουργίας τους σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής ρεύµατος 
Μέσω της καταγραφικής µονάδας θα γίνεται θέαση στη οθόνη όλων των συνδεδεµένων καµερών 
καθώς και αναζήτηση ̟ροηγούµενων γεγονότων σε ̟αλαιότερη ηµεροµηνία και ώρα.   
Ε̟ίσης στις υ̟οχρεώσεις του ̟ροµηθευτή ̟ρέ̟ει να συνυ̟ολογισθούν η καλωδίωση FTP Cat 6, 
κατάλληλο για εξωτερικές εγκαταστάσεις, στεγανά κιβώτια, κλ̟., οι κατάλληλες διατάξεις για τη 
σωστή µεταφορά της εικόνας α̟ό τις κάµερες στη καταγραφική µονάδα ̟ου θα βρίσκεται στο 
control room. Ε̟ίσης ο ̟ροµηθευτής ̟ρέ̟ει να φροντίσει για τη α̟ρόσκο̟τη λειτουργία των 
καµερών, στη ̟ερί̟τωση διακο̟ής ρεύµατος µέσω κατάλληλης διάταξης µ̟αταριών και φόρτισης 
αυτών. Όλες αυτές οι διατάξεις µε φροντίδα του ̟ροµηθευτή θα το̟οθετηθούν σε κατάλληλο 
στεγανό κιβώτιο ΙΡ 66 για ̟ροστασία α̟ό τις αντίξοες καιρικές συνθήκες του λιµένα. 
Τιµή τεµαχίου: 6.800,00€ (έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) 
 
Α.Τ. 2  Φορητός Η/Υ  
Ένας (1) φορητός Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, 5ης γενιάς. ∆υνατότητα ασύρµατης και 
ενσύρµατης σύνδεσης σε ο̟οιοδή̟οτε δίκτυο, εγκατάσταση της εφαρµογής για θέαση καµερών του 
καταγραφικού συστήµατος, ρυθµίσεις και ̟αραµετρο̟οίηση για την δυνατή λειτουργία του στις 
ανάγκες του έργου. Ε̟εξεργαστής Intel® Core™ i5 5200U 2.2 GHz µε τεχνολογία Intel®, 
Λειτουργικό σύστηµα   τουλάχιστον Windows 7 64 bit (̟ροεγκατεστηµένα).  Μνήµη συστήµατος 
βασική : 4.096 (1x) MB µέγιστη ε̟εκτασιµότητα : 16,384 MB τεχνολογία : DDR3 RAM (1.600 MHz) 
Σκληρός δίσκος χωρητικότητα : 500 GB ̟εριστροφή µονάδας δίσκου : 5,400 rpm, Μονάδα DVD 
̟ολλα̟λών λειτουργιών (Double Layer)συµβατότητα : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, 
DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM, Οθόνη µέγεθος : 
39,6 cm (15,6 ''), υψηλής φωτεινότητας TFT HD, ανάλυση : 1.366 x 768 Μέγ. εξωτερικές λειτουργίες 
βίντεο µέγ. ανάλυση : 2.048 x 1.536, µέγ. ρυθµός ανανέωσης οθόνης : 100 Hz Κάρτα γραφικών  : 
τύ̟ου AMD Radeon™ HD 7610M (α̟οκλειστική µνήµη ≥1GB) ̟οσότητα µνήµης : Α̟οκλειστική 
µνήµη 1.024 MB VRAM. ∆ιασυνδέσεις: εξωτερική οθόνη, RJ-45, εξωτερικό µικρόφωνο, ακουστικά 
(στερεοφωνικά), USB 2.0, Συσκευή ανάγνωσης ̟ολλών καρτών, Ασύρµατη ε̟ικοινωνία, 
Συµβατότητα : Wi-Fi® Υ̟οστήριξη δικτύου : 802.11b/g/n Ασύρµατη τεχνολογία : Ασύρµατο 
LAN, Ασύρµατη τεχνολογία : Bluetooth® 4.0 Ενσύρµατη ε̟ικοινωνία. 
Τιµή τεµαχίου: 600,00€ (εξακόσια ευρώ) 
 
Α.Τ. 3         Πολυµηχάνηµα LASER έγχρωµο 

 Εκτύ̟ωση:  ταχύτητα εκτύ̟ωσης τουλάχιστον 20ppm, ̟οιότητα ανάλυσης 600x600dpi, 
εκτύ̟ωση δι̟λής όψης standard, Μνήµη 256ΜΒ,  ̟αραγωγικότητα τουλάχιστον 20.000 
σελίδες, Γλώσσες Εκτυ̟ωτή PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulation),SIDM(IBM-
PPR,EPSON-FX) Σάρωση: έγχρωµη 10ppm, µονόχρωµη 37.5ppm, RADF 50 τουλάχιστον 
φύλλων, scan to FTP, HTTP, USB memory, TWAIN, CIFS  Αντιγραφή: ταχύτητα αντιγραφής 
τουλάχιστον 20ppm. Τροφοδότες Χαρτιού: Εσωτερική κασέτα τουλάχιστον  200 φύλλων, MPT 
τουλάχιστον  50 φύλλων, Τύ̟οι χαρτιού:   A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL 
(φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm. 

Τιµή τεµαχίου: 250,00€ (διακόσια ̟ενήντα ευρώ) 
 
Α.Τ.4      Σύστηµα ασφαλείας  
Το σύστηµα ασφαλείας θα α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω: 

1. Πίνακας 6 τουλάχιστον ζωνών µε κωδικο̟οιητή, µε δυνατότητα ε̟έκτασης. 
2. Πληκτρολόγιο χειρισµών και ενδείξεων µε µεγάλη οθόνη LCD  
3. ∆ι̟λό ανιχνευτή κίνησης Παθητικών υ̟έρυθρων και ανιχνευτή µικροκυµάτων. 
4. Ανιχνευτής σ̟ασίµατος τζαµιών  
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5. Σειρήνα εξωτερική µε µεταλλική θωράκιση και ̟λαστικό ̟ερίβληµα, αυτοτροφοδοτούµενη 
µε φλας 129 db  

6. Μ̟αταρία 12 V για τη λειτουργία σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής ρεύµατος  
7. Ανιχνευτής κα̟νού φωτοηλεκτρικός  
8. M̟ουτόν χειροκίνητου συναγερµού   
9. Σειρήνα εσωτερική 100 db 
10. Μαγνητική ε̟αφή    
11. Κωδικο̟οιητή για σύνδεση µε  κέντρο λήψης σηµάτων και ενσωµατωµένο σύστηµα 

τηλεειδο̟οίησης (τηλεφωνητής µε τουλάχιστον έως 4 τηλεφωνικούς αριθµούς)  
12. Εγκατάσταση και ̟αραµετρο̟οίηση εξο̟λισµού ό̟ως θα υ̟οδειχθεί, για ορθή λειτουργία 

και α̟οτελεσµατικότητα του συστήµατος 
Όλος ο εξο̟λισµός θα το̟οθετηθεί σε κατάλληλα σηµεία για την σωστή και λειτουργική χρήση του. 
Θα ̟ραγµατο̟οιηθεί κάθε α̟αραίτητος και ζητούµενος ̟ρογραµµατισµός του συστήµατος µέχρι 
την σωστή και ε̟ιθυµητή λειτουργία του  
Τιµή τεµαχίου: 750,00€ (ε̟τακόσια ̟ενήντα ευρώ) 
     
Α.Τ.5      Ασύρµατο σύστηµα ε̟ικοινωνίας (VHF marine) 
Το ασύρµατο σύστηµα ε̟ικοινωνίας VHF Marine θα  α̟οτελείται α̟ό, ένα (1) VHF βάσης µε τα 
̟αρελκόµενα για τη σωστή λειτουργία του(κεραίες, καλώδια, τροφοδοτικό 12 ν, υλικά στήριξης) 
και τα ̟αρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: έως και 70 καναλιών, µε εύρος συχνότητας µετάδοσης  
156.000–161.450MHz,  εύρος συχνότητας λήψης  156.000–163.425MHz, ισχύς ραδιοσυχνότητας 
εξόδου 25Watt/1Watt, ισχύς εξόδου ήχου ̟άνω α̟ό 2Watt, αδιάβροχο τεχνολογίας IPX7  και τρία 
(3) φορητά VHF marine µε  βάση φόρτισης  και µ̟αταρία µε τα ̟αρακάτω τεχνικά :  εύρος 
συχνότητας µετάδοσης  156.000–161.450MHz, , εύρος συχνότητας λήψης  156.000–163.425MHz, 
ισχύς ραδιοσυχνότητας εξόδου 5W/1W, ισχύς εξόδου ήχου ̟άνω α̟ό 200mW, δυνατότητα 
δόνησης,  αδιάβροχο τεχνολογίας  PX7 και στιβαρή κατασκευή σε κτυ̟ήµατα και ελαφρύ. 
Τιµή τεµαχίου: 1400,00€ (χίλια τετρακόσια ευρώ) 
 
Α.Τ. 6       Λοι̟ός Παρελκόµενος Εξο̟λισµός  ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει: 

1. ∆ύο (2) φωσφορίζοντα αδιάβροχα ̟ροστατευτικά γιλέκα σε διάφορα µεγέθη ̟ου θα 
υ̟οδειχθούν και θα φέρουν το λογότυ̟ο του ∆.Λ.Τ. Χίου.  

2. Ένα (1) χρηµατοκιβώτιο  ηλεκτρονικό µε συνδυασµό, ελάχιστων διαστάσεων 
35εκ.Χ25εκ.Χ25εκ. Η ̟όρτα θα έχει ασφάλιση µε 2 κυλινδρικούς ̟ύρους διατοµής 
τουλάχιστον Φ20χιλ. µ̟ροστά, έναν ̟άνω και έναν κάτω. Εσωτερικό α̟οσ̟ώµενο ράφι.    

3. ∆ύο (2) ανιχνευτές µετάλλου φορητοί, υψηλής ευαισθησίας, µε ακριβή εντο̟ισµό 
µεταλλικών αντικειµένων (̟.χ. χρυσό, ασήµι, σίδερο). θα µ̟ορεί να ανιχνεύει ό̟λο,  
µαχαίρια, λε̟ίδες,  ηλεκτρονικές συσκευές, κλ̟, να έχει ενδεικτικά led λειτουργίας, 
ανίχνευσης και χαµηλής µ̟αταρίας, εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση µ̟αταρίας, 
ηχητική σήµανση κατά την ανίχνευση, Θερµοκρασία λειτουργίας: α̟ό -37 ° C έως +70°C 
και Υγρασία λειτουργίας: 95% 

4. Τρεις (3) µεταλλικοί φακοί LED µ̟αταριών, µεγάλου µεγέθους.    Με  Χαρακτηριστικά: 
Πολύ ισχυρή και ρυθµιζόµενη δέσµη, Αδιάβροχος διακό̟της, ̟ατητός, Ανοδιοµένος 
εσωτερικά & εξωτερικά για µεγαλύτερη αντίσταση στην διάβρωση, Αδιάβροχος & µε 
Προστασία α̟ό Κραδασµούς, Extra λαµ̟άκι για ώρα ανάγκης α̟οθηκευµένο στο κα̟άκι 
της µ̟αταρίας, Λιγότερη  φωτεινότητα 21000 κεριά/76,8Lumens. 

5. Τέσσερις σφυρίχτρες µεταλλικές ̟ροσκο̟ικού τύ̟ου. 
      Τιµή τεµαχίου:  900,00€ (εννιακόσια ευρώ) 
 

Α.Τ. 7       Εργασίες το̟οθέτησης, σύνδεσης και ̟αραµετρο̟οίησης  οι  ο̟οίες ̟εριλαµβάνουν: 
Εγκατάσταση, καλωδιώσεις, όδευση εξωτερικών καλωδίων εντός ̟λαστικής σωλήνας 
Φ40χιλ. βαρέως τύ̟ου µε ̟ροστασία UV, µεταλλικοί στύλοι στήριξης των καµερών ό̟ου 
α̟αιτείται (δυνατότητα εύκολης ̟ροσβασιµότητας για καθαρισµό και συντήρηση), 
σύνδεση και ̟αραµετρο̟οίηση όλου του εξο̟λισµού ̟ου ̟εριγράφεται ̟αρα̟άνω 
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(ενότητες Α,Β,Γ,∆,Ε και ΣΤ) σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας,  για ορθή λειτουργία 
και α̟οτελεσµατικότητα του συστήµατος, συµ̟εριλαµβανοµένης και της α̟αιτούµενης 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (στεγανός ̟ίνακας µε ε̟ιτηρητή, αντικεραυνική ̟ροστασία, 
ασφάλειες, διακό̟τες, λυχνίες κ.λ.̟.). Ακόµη, ̟εριλαµβάνεται η ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
όλων των υλικών και µικροϋλικών ̟ου θα α̟αιτηθούν. 
Όλες οι εργασίες και η σωστή λειτουργία του συστήµατος θα ̟αραληφθούν α̟ό τον ΥΑΛΕ 
Μεστών ή τον ανα̟ληρωτή του.  
Τέλος ο ανάδοχος υ̟οχρεούται ανά τρεις (3) µήνες και για διάστηµα τριών ετών, να 
̟ροβαίνει σε έλεγχο και συντήρηση-α̟οκατάσταση ζηµιών του όλου συστήµατος.  
Τιµή τεµαχίου: 4.300€ (τέσσερις χιλιάδες τρακόσια ευρώ) 

 
ΧΙΟΣ 02/10/2015 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΧΙΟΣ         /    /2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆. ΧΙΟΥ 
 

Αργυρούδης Θεόδωρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Πα̟αλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός µε βαθµό Β΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  (Σχέδιο 
Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης) 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Αυτή η Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων αφορά σύναψη σύµβασης εκτέλεσης ̟ροµήθειας, µε συνο̟τική 
διαδικασία µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού στα 
̟λαίσια υλο̟οίησης του ΣΑΛΕ, ό̟ως ̟εριγράφονται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές - τιµολόγιο της 
µελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Α. Του άρθρου 2 ̟αραγ. 12 εδαφ. γ, του Ν.2286/95 ̟ερί «Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
ρυθµίσεων συναφών θεµάτων», (ΦΕΚ 19/01.02.1995 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ό̟ως ισχύει σήµερα. 
Β.  Του άρθρου 23 ̟αράγ. 4, 5 & 6, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ ̟αράγ.5), 
καθώς και 53/93 (̟αράγ. 6 & 7), ̟ου έχουν εκδοθεί ̟ρος εκτέλεσή της. 
Γ. Της Π1 3306/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) ̟ερί «Εξαίρεση ̟ροµηθειών α̟ό την 
ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) ̟αρ. 14 εδάφιο 1 «εξαιρούµε σύµφωνα µε 
το άρθρο 2 ̟αρ. 3 εδάφιο γ’ του Ν. 2286/95 και την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 9 αυτού, α̟ό την ένταξή τους 
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) ̟ροµήθειες ειδών των ο̟οίων η ̟ροϋ̟ολογισθείσα 
δα̟άνη κατά κωδικό αριθµό είδους (του αρχείου ειδών του ̟ρογράµµατος), δεν υ̟ερβαίνει ετησίως 
το ̟οσό των ΕΥΡΩ 60.000 άνευ ΦΠΑ. 
∆. Του Ν. 3463/2006, ̟ερί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ό̟ως ισχύει. 
Ε. Την Α̟όφαση 33/2014 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µέρος ∆ ̟ερ.6 ̟ερί α̟λο̟οίησης-εκσυγχρονισµό των 
διαδικασιών ανάθεσης. 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Συµβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης ̟ου θα ̟ροσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η Μελέτη. 
β. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων. 
γ. Η Προσφορά του συµµετέχοντα ̟ου ανετέθη η ̟ροµήθεια (Τεχνική & Οικονοµική Προσφορά). 
AΡΘΡΟ 3ο 
Προϋ̟ολογισµός - Χρηµατοδότηση της ̟ροµήθειας 
3.1  Η δα̟άνη για την ̟ροµήθεια έχει ̟ροϋ̟ολογισθεί ενδεικτικά στο ̟οσό των 17.400,00  ευρώ 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%. 
3.2  Προέρχεται α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆.Λ.Τ. έτους 2015. 
3.3  Θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ̟ιστώσεις του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου.  
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρό̟ος διενέργειας διαγωνισµού & χρόνος υ̟οβολής ̟ροσφορών 
4.1  Η ̟ροµήθεια θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε συνο̟τική διαδικασία  
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Έγκριση Α̟οτελέσµατος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
α. Για την έγκριση του α̟οτελέσµατος α̟οφασίζει ο Πρόεδρος  µετά α̟ό ̟ροηγούµενη γνώµη του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α. Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.   
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ̟αρέχεται µε εγγυητική ε̟ιστολή ̟ιστωτικών 
ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών ̟ροσώ̟ων ΕΟΚ ̟ου έχουν το δικαίωµα ̟ρος αυτό, στην Ελληνική 
γλώσσα ή σε ε̟ίσηµη µετάφραση, καθώς ε̟ίσης και µε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου.  
γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης (Παράγ. 2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
δ. Η εγγυητική αυτή θα ̟ρέ̟ει ανεξάρτητα α̟ό το όργανο ̟ου την εκδίδει και τον τύ̟ο ̟ου 
̟εριβάλλεται, θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να αναφέρει και τα οριζόµενα στην ̟αράγ. 12.δ, του άρθρου 26 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
ε. Ο χρόνος εγγύησης του ̟ρος ̟ροµήθεια υλικού δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερος των τριών ετών. 
στ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή 
του υλικού. (Παραγρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και την 
̟αρέλευση της τριετίας. 
ζ. Σε ̟ερί̟τωση δε κατά την ο̟οία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται µε τρα̟εζική ή 
άλλου φορέα εγγυητική ε̟ιστολή για το ̟ροβλε̟όµενο στην διακήρυξη χρονικό διάστηµα ενώ η 
εγγύηση ̟αρατείνεται α̟ό τον ̟ροµηθευτή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε δικό του 
ε̟ίσηµο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύ̟τει όλες τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
̟αραγ. 2.δ, του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Υ̟ογραφή σύµβασης 
Ο ̟ροµηθευτής ̟ου κατακυρώθηκε η ̟ροµήθεια υ̟οχρεούται εντός 10 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία 
της ανακοίνωσης να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος ̟αράδοσης 
αρχίζει α̟ό την εκ̟νοή αυτής της ̟ροθεσµίας. 
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ο ̟ροµηθευτής ̟ου κατακυρώθηκε η ̟ροµήθεια δεν ̟ροσέλθει µέσα 
στην ̟ροαναφερόµενη χρονική ̟ροθεσµία να υ̟ογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται 
υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ̟ου έγινε στο όνοµά του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου 
α̟ορρέει α̟ό αυτή µε α̟όφαση ∆ηµάρχου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σύµβαση 
Η σύµβαση καταρτίζεται α̟ό την υ̟ηρεσία και υ̟ογράφεται α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη. Η 
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της Γενικής & Ειδικής συγγραφής υ̟οχρεώσεων και της 
̟ροσφοράς του µειοδότη ̟ου έγινε α̟οδεκτή α̟ό την κατά νόµο Ε̟ιτρο̟ή. 
Η σύµβαση δεν µ̟ορεί να ̟εριέχει όρους αντίθετους µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία και ̟εριλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τό̟ο και τον χρόνο της υ̟ογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα ̟ρόσω̟α ̟ου δεσµεύουν τους  
   συµβαλλόµενους. 
- Τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την νοµοθεσία τυ̟ικές διαδικασίες. 
- Το ̟ρος ̟ροµήθεια είδος και την ̟οσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τό̟ο, τον τρό̟ο και τον χρόνο ̟αράδοσης των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική ̟ροσφορά του µειοδότη. 
- Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρό̟ο ̟αραλαβής. 
- Τον τρό̟ο και τον χρόνο ̟ληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµο̟ρασίας. 
- Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης διαφορών. 
- Τις ̟ροβλε̟όµενες ρήτρες. 
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- Τον τρό̟ο ανα̟ροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της ̟ροµήθειας. 
Η σύµβαση υ̟ογράφεται για τον ∆.Λ.Τ. Χίου α̟ό τον ̟ρόεδρο του ∆.Σ. 
Η σύµβαση τρο̟ο̟οιείται µόνο όταν αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα α̟ό γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
(Παραγ. 1, 2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος ̟αράδοσης 
Ο χρόνος ̟αράδοσης θα είναι 60 ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της 
σύµβασης.  
Για κάθε ηµέρα υ̟έρβασης ορίζεται ̟οινική ρήτρα 100 ευρώ. 
Μετά α̟ό καθυστέρηση ̟αράδοσης 60 ηµερών α̟ό τον συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης των υλικών, 
ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τό̟ος ̟αράδοσης 
Η ̟αράδοση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης ̟ου θα υ̟οδειχθεί α̟ό το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Χίου, στα Μεστά Χίου, και συγκεκριµένα στον Λιµένα Μεστών. 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Παραλαβή υλικών 
Η ̟αραλαβή υλικών θα γίνει α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής η ο̟οία θα οριστεί α̟ό το 
Λιµενικό Ταµείο Χίου και θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε µακροσκο̟ικό έλεγχο εντός 15 ηµερών α̟ό την 
̟αράδοση των υλικών.(Παραγ. 1, 2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασµό µε τις ̟αραγ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υ̟ουργικής Α̟όφασης). 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τρό̟ος ̟ληρωµής 
Η ̟ληρωµή της αξίας των υλικών της ̟αρούσης θα γίνει: 
Με εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ̟αραλαβή των υλικών. 
Όλα τα δικαιολογητικά ̟ληρωµής ελέγχονται α̟ό την αρµόδια για την ̟ροµήθεια Υ̟ηρεσία, 
(Παραγ. 1 του άρθρου 37, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ε̟ίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψουν µετά α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής µεταξύ ∆.Λ.Τ. Χίου 
και ̟ροµηθευτή σύµβασης, θα ε̟ιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 
του ΥΠ.ΕΣ. ̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
Ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας α̟οτελούν και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές ό̟ως ̟εριγράφονται 
στο αντίστοιχο τεύχος της µελέτης. 
 

ΧΙΟΣ 02/10/2015 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΧΙΟΣ         /    /2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆. ΧΙΟΥ 
 

Αργυρούδης Θεόδωρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Πα̟αλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός µε βαθµό Β΄ 
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Σελίδα 11 από 12 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ:   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Ο – Η Όνοµα:   Επώνυµο:   

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:    

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:   

Ηµεροµηνία γέννησης
(1)

:    

Τόπος Γέννησης:   

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:   

Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ   ΤΚ: 82100 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 

(Εmail):   

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη 
υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Ε̟ίσης εάν ο υ̟αίτιος αυτών των 
̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον ̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να 
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

• Α̟οδέχοµαι όλους τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της µελέτης. 

• Πληρώ όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής και δεν συντρέχει κανένας λόγος α̟οκλεισµού µου. 

 

Ηµεροµηνία:      …/… /2015 

                                                                                                                                                           Ο/Η ∆ηλών/ούσα  

 

                                                                                                                                                         (Υ̟ογραφή) 

  

(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
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Σελίδα 12 από 12 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 
Εγκατάστασης) 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

α/α 

 
 

Περιγραφή είδους 

µ
ον

ά
δ

α
 

̟
οσ

ότ
η

τα
  

 
Τιµή  

µονάδας 

 
∆α̟άνη  

Μερική  
ευρώ 

Ολική  
ευρώ 

1 Κλειστό κύκλωµα 
̟αρακολούθησης  και 
Καταγραφής 

τεµ 1    

2 Φορητός Η/Υ  τεµ 1    

3 Πολυµηχάνηµα Laser τεµ 1    

4  Σύστηµα ασφαλείας  τεµ 1    

5 Ασύρµατο σύστηµα 
ε̟ικοινωνίας (VHF marine) 

τεµ 1    

6 Λοι̟ός Παρελκόµενος 
Εξο̟λισµός 

τεµ 1    

7 Εργασίες εγκατάστασης τεµ 1    

 Σύνολο       
 ∆α̟άνη Φ.Π.Α. 16%      

 Γενικό σύνολο      
       

                                                                                  
 
 
                                                                                   Χίος …….-……..-2015 
                                                                                          Ο Προσφέρων  
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