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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σμήμα Γιατείριζης & σνηήρηζης 
Οτημάηων 

 ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ  
Σίηλος: Προμήθεια ηοποθέηηζη και 
λειηοσργία ζσζηημάηων 
γεωγραθικού προζδιοριζμού θέζης 
οτημάηων 
Προϋπολογιζμός: 17.608,00 ΕΤΡΩ 
Υρημαηοδόηηζη: Δζοδα 

                              

 

ΣΣΣ   ΔΔΔ   ΥΥΥ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΔΔΔ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΔΔΔ      ΗΗΗ   
Σίηλος  Προμήθεια ηοποθέηηζη και λειηοσργία 

ζσζηημάηων γεωγραθικού προζδιοριζμού θέζης 
οτημάηων 

Κωδ. Προϋπ/ζμού: 
CPV: 

30.7135.0005 
32441000-6 

 
 
Περιγραθή: 

Η παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 17.608,00€ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο - γεσγξαθηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ζέζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

ηεο θίλεζεο ζε ζαξάληα πέληε (45) νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, κε δπλαηόηεηα 

επέθηαζεο ηνπ αξηζκνύ απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο 

Δηαρείξηζεο & Σπληήξεζεο Ορεκάησλ ηνπ δήκνπ. 

Τν πξνο πξνκήζεηα ζύζηεκα ζα κπνξεί λα ιακβάλεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα 

παξνπζηάδεη όιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν από απόζηαζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ δήκνπ Φεξζνλήζνπ. Σηόρνο ηεο 

ππεξεζίαο είλαη ε αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηνπ βαζκνύ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

εηνηκόηεηαο εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν αληηκεηώπηζεο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη 

εηδηθώλ ζπλζεθώλ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά  ζην ηεύρνο Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνύζα. 

  Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο παξνύζαο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 17.608,00€ θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί από Έζνδα ηνπ Δήκνπ. Σηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί 

πίζησζε πνζνύ 24.800,00€ ζηνλ ΚΑ 30.7135.0005. 
  

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος 18/06/2020 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & 

Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 

 

 

 

ηαύπορ Καζωηάκηρ 

Πολιηικόρ Μησ/κόρ 

 

Λ. Υεπζονήζος  18/06/2020 

Η ςνηάξαζα 

 

 

 

 

οθία Τθανηή 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 
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Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σμήμα Γιατείριζης & σνηήρηζης 
Οτημάηων 

 ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ  
Σίηλος: Προμήθεια ηοποθέηηζη και 
λειηοσργία ζσζηημάηων 
γεωγραθικού προζδιοριζμού θέζης 
οτημάηων 
Προϋπολογιζμός: 17.608,00 ΕΤΡΩ 
Υρημαηοδόηηζη: Δζοδα 

 

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΕΕΕΩΩΩΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

   
Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ "Ππομήθεια ηοποθέηηζη και λειηοςπγία ζςζηημάηων 

γεωγπαθικού πποζδιοπιζμού θέζηρ οσημάηων" 

 

Άπθπο 2ο 

Διαηάξειρ πος ιζσύοςν 

I. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

II. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 

III. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 

 

Άπθπο 3ο 

ςμβαηικά ηεύση 

Σπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

I. Η ζύκβαζε κεηαμύ θπξίνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπ αλαδόρνπ. 

II. Η απόθαζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

III. Η παξνύζα Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ 

IV. Οη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Τερληθή Έθζεζε 

V. Ο Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

VI. Η Τερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, θαζώο θαη ηα πιήξε ηερληθά 

θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, πνπ ζα δνζνύλ κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Άπθπο 4ο 

Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η δηαδηθαζία, γηα ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο, ζα είλαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε κεηά από 

ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ θαη κεηά από πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Τν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα, από 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη  ηεο ηηκήο αλά είδνο, αθνύ ειεγρζεί θαη 

είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί. 

Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε απόθαζε Αληηδεκάξρνπ. 

Η ηνπνζέηεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ ζα γίλεη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Ληκ. 

Φεξζνλήζνπ από πηζηνπνηεκέλν ειεθηξνιόγν ζε επηιεγκέλα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θαζ’ 

ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο.   

 

Άπθπο 5ο 

Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ - ανάθεζηρ / ύμβαζη 

Μεηά ηελ έθδνζε απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζε 

νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Η ζύκβαζε  θαηαξηίδεηαη από ηνλ ΟΤΑ, θαη ππνγξάθεηαη θαη 

απν ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε, όπσο νξηδεηαη ζην Ν. 4412/2016. 
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Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

α. Παξαδόζεθαλ νη πνζόηεηεο ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ πξόζθιεζε. 

β. Παξαιήθζεθαλ νη πνζόηεηεο ησλ εηδώλ νξηζηηθά. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρόλ 

θπξώζεηο ή εθπηώζεηο. 

δ. Εθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν 

ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεύηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα από 

ηε ζύκβαζε.  

Άπθπο 6ο 

Εγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ και καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Δελ απαηηνύληαη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 72 ηνπ Ν 4412/2016. 

Άπθπο 7ο 

Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη 

Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη ζην Δήκν Φεξζνλήζνπ, ζην Λιμ. Υεπζονήζος 

ζύκθσλα κε ηελ ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο θαη εληόο ηνπ νξηδόκελνπ ρξόλνπ παξάδνζεο από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Σαλ εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα πνπ ζα 

πξνζθνκηζζνύλ ηα είδε ζε ρώξν θαζνξηζκέλν από ηελ ππεξεζία θαη κε επζύλε κεηαθνξάο, 

εθθόξησζεο θαη ηνπνζέηεζεο από ηνλ πξνκεζεπηή. 

Εθόζνλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο, ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεώζεηο ηνπ, 

κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άπθπο 8ο 

Παπαλαβή 

Η παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 11β 

ηνπ άξζξνπ 221. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ δηελεξγείηαη πνηνηηθόο θαη 

πνζνηηθόο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξνπζηαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Καηά 

ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηε ζύκβαζε θαη ζην άξζξν 208 Ν. 4412/2016  

 

Άπθπο 9ο 

Σπόπορ πληπωμήρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016, 

ύζηεξα από πξνζθόκηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη αθνύ πξνεγεζεί ε παξαιαβή ηνπ από ηελ 

αξκόδηα Επηηξνπή. 

Δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιεξσκή αλαθέξνληαη επίζεο ζην άξζξν 200 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

Άπθπο 10ο 

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε θάζε είδνπο λόκηκεο θξαηήζεηο θαη θόξνπο. Ο θνξέαο 

επηβαξύλεηαη κόλν κε ηνλ Φ.Π.Α. πνπ ν πξνκεζεπηήο αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ όηη 

επηβαξύλνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. 

  

                        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος 18/06/2020 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & 

Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 

 

 

ηαύπορ Καζωηάκηρ 

Πολιηικόρ Μησ/κόρ 

Λ. Υεπζονήζος  18/06/2020 

Η ςνηάξαζα 

 

 

 

οθία Τθανηή 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 
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ΣΣΣ   ΔΔΔ   ΥΥΥ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΔΔΔ               ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΓΓΓ   ΡΡΡ   ΑΑΑ   ΦΦΦ   ΔΔΔ       
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 

Με ηην ππομήθεια αςηή πποβλέπεηαι η Προμήθεια ηοποθέηηζη και λειηοσργία 
ζσζηημάηων γεωγραθικού προζδιοριζμού θέζης οτημάηων, για να καλςθθούν ανάγκερ 
ηος Δήμος Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ: 
α) Τος ιζσύονηορ Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα.  

β) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και 
Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Σςζηήμαηορ 
Τν ζύζηεκα ζα βαζίδεηαη ζε κία ειεθηξηθή ζπζθεπή κε ελζσκαησκέλν δέθηε GPS πνπ ζα 

κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε ηύπν νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο. Μέζσ ηνπ GPS ζα 

κπνξεί λα γίλεη ν γεσγξαθηθόο εληνπηζκόο ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο/ κεραλήκαηνο 

θαη δηακέζνπ GPRS ηειεπηθνηλσλίαο, ζα κεηαθέξεη ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (server) ηελ 

ζέζε, ηελ ηαρύηεηα, ηελ θαηάζηαζε θίλεζεο αιιά θαη ζηνηρεία από αηζζεηήξεο κε πιεξνθνξίεο 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τα ζηνηρεία απηά ζα κπνξνύλ λα είλαη 

δηαζέζηκα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέζσ internet, εηζάγνληαο ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο 

πξόζβαζεο πνπ ζα παξαρσξεζνύλ (θαη’ ειάρηζηνλ ζε 5 ρξήζηεο) ελώ ε γιώζζα αλαθνξάο ζα 

είλαη ηα Ειιεληθά κε δπλαηόηεηα επηινγήο θαη ηα Αγγιηθά.  

Τν ζύζηεκα ζα βξίζθεηαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξίαο ε νπνία 

ζα είλαη θαη εμνινθιήξνπ ππεύζπλε γηα ηελ αζθαιή θαη ηελ αδηάιεηπηα ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ server.  

 

Σο ζύζηημα θα αποηελείηαι από: 

- Σπζθεπέο GPS/GPRS/GSM 

- i- button reader 

- i-button θιεηδηά 

- ζεη ξειέ-buzzer 

- θαισδίσζε 
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Ενώ θα ππέπει να παπέσει ηιρ εξήρ πληποθοπίερ: 

- Εληνπηζκό θαη παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (αλαλέσζε θάζε 15 

δεπηεξόιεπηα) κέζσ internet ζε γεσγξαθηθνύο ράξηεο Google, είηε κε γξαθηθή 

απεηθόληζε απηώλ πάλσ ζην ράξηε. 

- Έιεγρνο δηαδξνκώλ εληόο – εθηόο πξνθαζνξηζκέλσλ πεξηνρώλ 

- Έιεγρνο ρξήζεο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ εθηόο σξώλ εξγαζίαο 

- Έιεγρνο ζηάζεσλ κε κεγαιύηεξν ρξόλν από απηόλ πνπ έρεη νξηζηεί 

- Εηδνπνηήζεηο γηα ην ρξνληθό όξην ιήμεο ηζρύο ηεο αζθάιηζεο, ΚΤΕΟ θιπ κε email ή  

SMS 

- Έιεγρνο ηαρύηεηαο νρεκάησλ, εηδνπνίεζε κε email ή SMS ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

όρεκα ππεξβεί ην πξνθαζνξηζκέλν όξην ηαρύηεηαο 

- Καηαγξαθή νδεγώλ 

- Άκεζνο εληνπηζκόο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν κέζσ GPS, όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απεηθόληζή ηνπο ζε 

ςεθηαθνύο ράξηεο αθξηβείαο 

- Σπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύεη ην όρεκα/κεράλεκα ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν, θαζώο επίζεο θαη πιεξνθνξηώλ όπσο θαηαγξαθήο ζηάζεσλ, εθθίλεζεο, 

ηαρύηεηαο θιπ 

- Σήκαλζε θαη νξγάλσζε ησλ ζεκείσλ πξννξηζκώλ 

- Έιεγρνο ζηόινπ κέζσ internet 

 

Επίζηρ ηο ζύζηημα θα ππέπει να δίνει ηιρ κάηωθι αναθοπέρ και ζηαηιζηικά αποηελέζμαηα: 

- Ιζηνξηθό δηαδξνκώλ θαη ζηάζεσλ 

- Αλαθνξέο αλά νδεγό θαη αλά όρεκα/κεράλεκα 

- Τήξεζε ηζηνξηθνύ δηαδξνκώλ 

- Πιήξεο θαηαγξαθή δξνκνινγίσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ελδηαθέξνπλ από κία ώξα έσο 

θαη 12 κήλεο πξηλ ζε αθξηβή εκεξνκελία, ώξα θαη γεσγξαθηθή ηνπνζεζία 

- Φξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ, ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπο 

- Καηαγξαθή εθθίλεζεο θαη δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο 

- Εθηύπσζε θαη εμαγσγή όισλ ησλ αλαθνξώλ ζε pdf, xls αξρεία 

- Εθηύπσζε δηαδξνκώλ – ζηάζεσλ πάλσ ζην ράξηε 

- Φαξηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο βάζεη δήηεζεο θαη ηζηνξηθνύ 

- Μεληαία / εηήζηα αλαθνξά ρηιηνκέηξσλ αλά όρεκα/κεράλεκα (γηα πξνγξακκαηηζκό 

ζπληήξεζεο)   

 

Αναλςηικό σαπηογπαθικό ςπόβαθπο Ελλάδαρ 
Τν γεσγξαθηθό ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ ζα πεξηιακβάλεη ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν ηεο Ειιάδαο. 

Θα παξέρεη πιεξνθόξεζε γηα ηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ζε επίπεδν νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ 

θαζώο θαη γηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα εμππεξεηεί 

ηηο αλάγθεο ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα πάληα κε ην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν 

(Google ή  Open Street Map).  

Γηα ηελ ξεαιηζηηθόηεξε απεηθόληζε ηνπ ρώξνπ όπνπ θηλνύληαη ηα νρήκαηα, ζα εκθαλίδεηαη ην 

αλάγιπθν ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο καδί κε ηα θηίξηα. 

 

Απεικόνιζη ζημείων ενδιαθέπονηορ από ηοςρ σπήζηερ 

Τν ζύζηεκα ζα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ κεκνλσκέλα, ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο πνπ ηνπο αθνξνύλ, πρ ζεκεία αλεθνδηαζκνύ θα, πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνληαη 

απηά ζηνλ ράξηε θαη λα κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη λα 

ιακβάλνληαη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε απηά ηα ζεκεία.  
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Θα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα καδηθήο θαηαρώξεζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο από ζηνηρεία 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ από ηελ ππεξεζία.  

 

Πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγήο γηα κειινληηθή πηζαλή επέθηαζε: έιεγρνο θαπζίκνπ, 

έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, έιεγρνο εμνπιηζκνύ. 

 

Εηδηθόηεξα πξόθεηηαη λα πξνκεζεπηνύκε ηα  εμήο : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Σπζθεπή GPS Τεκάρην 45 

Σύζηεκα εηήζηαο ηειεκεηξίαο Τεκάρην 45 

i-button reader Τεκάρην 45 

i-button θιεηδί Τεκάρην 45 

Σεη ξειέ - Buzzer Τεκάρην 45 

 

 

Τα αλαθεξόκελα ηεκάρηα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Ληκ. Φεξζνλήζνπ από 

πηζηνπνηεκέλν ειεθηξνιόγν ζε επηιεγκέλα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θαζ’ ππόδεημε ηεο 

ππεξεζίαο.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα νρήκαηα/κεραλήκαηα απνζπξζεί ή αθηλεηνπνηεζεί ή ε 

Υπεξεζία θξίλεη όηη δελ ρξίδεη πιένλ παξαθνινύζεζεο, ε ηειεκαηηθή ηνπ κνλάδα ζα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε άιιν όρεκα, θαζ’ ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο επηπιένλ θόζηνο, πιελ ηνπ 

θόζηνπο ηεο εξγαζίαο απνζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο ηεο. 

 

Τν ζύζηεκα ειέγρνπ ζα ιεηηνπξγεί ζπλδξνκεηηθά πεξηιακβάλνληαο ηελ αγνξά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπ ραξηνγξαθηθνύ ππόβαζξνπ θαζώο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο. Τν 

αξρηθό εηήζην θόζηνο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα θαιύπηεηαη από ην αξρηθό θόζηνο αγνξάο, 

ελώ γηα θάζε επόκελν έηνο, από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα νξηζηεί μερσξηζηή ζπλδξνκή 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θόζηνο κίζζσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ησλ αλαβαζκίζεσλ ηνπ 

ζπλδξνκεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Δελ ζα πεξηιακβάλεη ηα ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε ησλ θαξηώλ SIM 

εληόο ηεο Ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ ζα θέξεη θάζε ηειεκαηηθή κνλάδα ηνπ θάζε νρήκαηνο θαη 

κεραλήκαηνο.  

 

Τα πξνκεζεπόκελα είδε ζα πξέπεη λα έρνπλ εγγύεζε θαη’ ειάρηζηνλ 3 έηη.  

 

Τν ζύζηεκα ζα κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη εθηόο από Η/Υ κε ζύλδεζε ζην internet θαη από 

θνξεηνύο ππνινγηζηέο (tablet, laptop) αιιά θαη από έμππλα θηλεηά κε ιεηηνπξγηθό android ή 

ios.  

 

Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθόκε θαη κεηά ην 

πέξαο ηνπ 1
νπ

 έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο θαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί ηελ ηηκή ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο εάλ νη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ην απαηηνύλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε ππεξεζία ζα 

ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 

ηελ ιήμε ηνπ θάζε έηνπο.  
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Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Ππομηθεςόμενων Ειδών 

 

Οη ηειεκαηηθέο κνλάδεο ζα είλαη ζπζθεπέο κηθξώλ δηαζηάζεσλ κήθνπο όρη πάλσ από 70 mm, 

πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ κε θαηάιιειν ηξόπν ζηα νρήκαηα, ζα επηθνηλσλνύλ κε ην θέληξν 

ειέγρνπ θαη ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Εηδηθόηεξα ηα ειάρηζηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 

GNSS : GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS 

Receiver:  33 channel 

Tracking sensitivity: -165 dBM 

Accuracy:  < 3 m 

Hot start: < 1 s 

Warm start: < 25 s 

Cold start: < 35 s 

Technology: GSM 

2G bands: Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

Data transfer: GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B 

Data support: SMS (text/data) 

Internal Back-up battery: 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh) 

Bluetooth Specification: 4.0 + LE 

Weight: < 55 g 

Ingress Protection Rating: IP41 

USB: 2.0 Micro-USB 

LED indication: 2 status LED lights 

SIM: Dual SIM 

Memory: 128MB internal flash memory 

Regulatory: CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH 

 

 
 

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος 18/06/2020 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & 

Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 

 

 

 

ηαύπορ Καζωηάκηρ 

Πολιηικόρ Μησ/κόρ 

 

Λ. Υεπζονήζος  18/06/2020 

Η ςνηάξαζα 

 

 

 

 

οθία Τθανηή 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σμήμα Γιατείριζης & σνηήρηζης 
Οτημάηων 

 ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ  
Σίηλος: Προμήθεια ηοποθέηηζη και 
λειηοσργία ζσζηημάηων 
γεωγραθικού προζδιοριζμού θέζης 
οτημάηων 
Προϋπολογιζμός: 17.608,00 ΕΤΡΩ 
Υρημαηοδόηηζη: Δζοδα 

 

 

 

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΫΫ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ    ΜΜ  ΟΟ    

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 Σπζθεπή GPS   Τεκάρην 45,00 150,00 6.750,00 

 

2 Σύζηεκα εηήζηαο ηειεκεηξίαο  Τεκάρην 45,00 120,00 5.400,00 

       

3 i-button reader  Τεκάρην 45,00 25,00 1.125,00 

 

4 i-button θιεηδί  Τεκάρην 45,00 5,00 250,00 

 

5 Σεη ξειέ - Buzzer  Τεκάρην 45,00 15,00 675,00 

 

    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ 14.200,00 

     ΦΠΑ 24% 3.408,00 

 

  ΣΣΣΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    (((ΕΕΕ    ΕΕΕΤΤΤΡΡΡΩΩΩ ))) :::  17.608,00 

 

        

 

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος 18/06/2020 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & 

Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 

 

 

 

ηαύπορ Καζωηάκηρ 

Πολιηικόρ Μησ/κόρ 

 

Λ. Υεπζονήζος  18/06/2020 

Η ςνηάξαζα 

 

 

 

 

οθία Τθανηή 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 

 

 


