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ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

 
Ζ  παξνύζα Σερληθή Έθζεζε αθνξά ησλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαη ηελ ηαθηηθή 

ζπληήξεζε ηνπ Θεληξηθνύ πζηήκαηνο Αζθαιείαο ηνπ θηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Γήκνπ Θνδάλεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε απόδνζε θαη δηαξθήο ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  
 

Σν ζύζηεκα αζθαιείαο  είλαη θαηαζθεπήο ηεο εηαηξείαο Honeywell ζεηξάο galaxy. 
 
 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη αληηπξόζσπνη ηεο εηαηξίαο 

Honeywell, λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ βεβαίσζε ή πηζηνπνίεζε όηη είλαη 

εθπαηδεπκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπληήξεζε Άδεηα Ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Αζθαιείαο θαη 

ISO 27001 ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ 
 

Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεη δύν (2) επηζθέςεηο ην ρξόλν αλά 

εμάκελν, από εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη ζπλίζηαηαη ζηα θαησηέξσ:  
 

 

1)Έιεγρνο θαη βαζκνλόκεζε δηαηάμεσλ ηξνθνδνζίαο απηνκάηνπ θνξηίζεσο θαη 

ζπζζσξεπηώλ. 
2)Έιεγρν εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ ζπζηήκαηνο. 
3)Ρύζκηζε θαη θαζαξηζκό ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ θαη αληρλεπηώλ. 
4) Δλεξγνπνίεζε εηθνληθνύ ζπλαγεξκνύ ησλ αληρλεπηηθώλ θπθισκάησλ θαη ζπλδέζεσο 

κε ην Θέληξν  Ιήςεο εκάησλ πλαγεξκνύ. 
5) Σειεθσληθή ππνζηήξημε. 
 

Θαζεκεξηλή ππνζηήξημε εάλ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα 

παξαηεξεζνύλ, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. 
 

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά  λα ιάβεη γλώζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

ρώξνπ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα ηνπ δνζεί 

αληίζηνηρε βεβαίσζε. 
 

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη γηα έλα (1) ρξόλν 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 
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