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 Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Ορισμοί και Γενικές Αρχές  

ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγή 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕ∆Α)  
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης  εξιακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (670.000,00 €) (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή 
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕ∆Α) 
που εδρεύει στο Μαρούσι Ολυμπίας 9-13 & Επταλόφου, 15124  η οποία, με την αριθμ. 
22/2010 απόφαση, προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 
 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού  
Η Αναθέτουσα Αρχή που στεγάζεται στο Μαρούσι Ολυμπίας 9-13 & Επταλόφου, 15124   
 

Αρμόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες θα παρέχονται από τους α) ∆ημήτρη Αμίτση 
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132038335, fax: 2106146421, e-mail: amidim@maroussi,gr) 
και β) Μανταλένα Αρχοντίκη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132038339, fax: 2106146421, 
e-mail: marchontiki@maroussi.gr). 
 

∆ιακήρυξη 
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς 
και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης,  ΙΙΙ: 
Υπόδειγμα Σύμβασης, IV: Πίνακες Συμμόρφωσης, V: Υπόδειγμα Βιογραφικού 
Σημειώματος. 
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Έργο 
Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ∆ιακήρυξης. 
 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
 

Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό 
και υποβάλλει Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την Προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα, ή, σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 

Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
 

Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 

Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου 
στον Ανάδοχο. 
 

Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου , η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 

Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου Έργου. 
 

Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 
Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 
εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή 
και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την 
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 
Παραδοτέων του Έργου. 
 

Ημέρα 
Ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.  
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για 
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές 

3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία 
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
 
1. του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16.3.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 
3. τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ Β΄185/23.03.1993) 
4. του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου»  
5. του Ν. 2362/95 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις», 
6. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,  
7. του Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ», 

8. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 

9. του Ν. 3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 
10. του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/00), Μέρος 2ο άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου», 
11. του Ν. 3414/2005, τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεως κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων»,  

12. του Ν. 3614/2007, «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007–2013», 

13. του κανονισμού ΕΚ 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει 
να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων», 
καθώς και αναφοράς της κοινοτικής και κρατικής συμμετοχής σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή 
δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας δημοσιότητα της πράξης (Κανονισμός 1260/99 άρθρο 
46). 
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14. Το Νόμο 3548/2007 – Άρθρο 3 (ΦΕΚ 68 Α/2007) «Καταχώρηση ∆ημοσιεύσεων των Φορέων 
του ∆ημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και την Απόφαση 
18130/11.07.2007 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 1226 Β/17.07.2007), «Καθορισμός 
ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών) , ημερησίων και 
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του 
∆ημοσίου» 

15. Τις διατάξεις της με αρ.πρ.41504/ΕΥΘΥ 1904/28.8.2009 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας & 
Οικονομικών περί του Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-
2009 (ΦΕΚ 1859 Β/03.9.2009) 

16. Τη με αρ. 15300/ΕΥ∆ & ΠΤΣ 959/12-04-2010 απόφαση ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
ΕΟΧ 2004-2009 (50%) και από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (50%) με τίτλο « 
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου » συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων 
αυτής. 

 

3.2 Ενστάσεις  
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού   
β. κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό   
γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού  

έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή). 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού ως εξής: 
α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 

τη δημοσίευση της ∆ιακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 02/09/2010. Η ένσταση εξετάζεται από το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και η  απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της 
ένστασης, εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου.   

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση 
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κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

 
 
 

3.3 Γενικές Αρχές 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και 
εμπειρία. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους 
αντίθετους προς τη ∆ιακήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με την εξαίρεση των 
περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται άλλως από την παρούσα, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα.  
 

ΑΡΘΡΟ 4  Παραλαβή Διακήρυξης – Παροχή Διευκρινίσεων 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕ∆Α) που εδρεύει στο Μαρούσι 
Ολυμπίας 9-13 & Επταλόφου, 15124  , Μαρούσι, καθώς και από το Γραφείο Αξιοποίησης 
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων του ∆ήμου Αμαρουσίου  Βασ. Σοφίας 9 Μαρούσι 
εργάσιμες μέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.  Επίσης τα τεύχη θα είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Αμαρουσίου  www.maroussi.gr. 
Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες τη 
διακήρυξη, οφείλουν να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (επωνυμία, 
επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), e-mail). Για 
τυχόν ελλείψεις στην προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων, την ευθύνη φέρει ο 
ενδιαφερόμενος υποψήφιος. 
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες 
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αντίγραφο. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η παραλαβή της διακήρυξης πραγματοποιείται με ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε 
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορέα (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της 
διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορέα (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως 
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισμού, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας ∆ιακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης.  
Οι ζητούμενες διευκρινήσεις παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής 
της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
εφόσον αυτές ζητήθηκαν εγκαίρως. 
Στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού για την παροχή διευκρινήσεων θα 
εφαρμόζονται οι κανόνες του άρθρου 36 του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 42 Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ). 
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και όσα σχετικά έγγραφα κριθούν απαραίτητα, καθώς 
και οι τυχόν διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, θα αποστέλλονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή σε όλους όσους παρέλαβαν το έντυπο τεύχος της διακήρυξης και θα . αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Αμαρουσίου  www.maroussi.gr. 
Κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων σε ερωτήματα των υποψήφιων Αναδόχων θα 
τηρηθεί, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη 
ουσιώδους τροποποίησης των όρων της ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος – Τόπος ∆ιενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο ∆ημαρχείο Αμαρουσίου , στη Βας. Σοφίας 9 & ∆ημ. 

Μόσχα , Τ.Κ. 15124 , Μαρούσι, την Παρασκευή 01/10/2010 και ώρα 11.00. Προσφορές 

θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη, 30/09/2010. Προσφορές που θα κατατεθούν 

μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
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 Στοιχεία ∆ιακήρυξης 

ΑΡΘΡΟ 6 Περίληψη –Σκοποί του Έργου 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου είναι ένας δήμος ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα του να 
χρησιμοποιεί  νερό από γεωτρήσεις που ελέγχονται από το ∆ήμο για διάφορες χρήσεις. 
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που προβλέπει ορθολογιστική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων είναι αναγκαία η δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο συνεχής έλεγχος σημαντικών 
παραμέτρων του νερού κάθε γεώτρησης ώστε να γνωρίζουμε κάθε στιγμή την ποιότητα 
του και να υπάρχει άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση που κάποια παράμετρος ξεπεράσει 
κάποιο όριο κινδύνου. 
Σημαντικό επίσης πρόβλημα για τον εν λόγω ∆ήμο αποτελεί επίσης η έντονη 
ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της όδευσης της Αττικής Οδού. Η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται 
σημαντικά λόγω της έντονης κυκλοφορίας αυτοκινήτων προκαλώντας δυσφορία στους 
κατοίκους , αναπνευστικά προβλήματα κλπ. 
Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 
κάποιο στρατηγικά επιλεγμένο σημείο του ∆ήμου  που θα μετρά πολύ σημαντικές 
παραμέτρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως O3, CO,SO2, NOx. καθώς και Αιωρούμενα 
Στερεά. Απαραίτητη επίσης είναι η ύπαρξη ενός αναλυτή θορύβου στο σταθμό. 
Σχετικοί με το αντικείμενο της Προκήρυξης Κωδικοί: 

Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών (Common Procurement Vocabulary 
Codes – CPV): 
32440000-9 Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας 
32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας 
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 
32441300-9 Σύστημα τηλεματικής 
32442000-3 Εξοπλισμός τερματικών 
 

ΑΡΘΡΟ 7 Περιεχόμενα ∆ιακήρυξης 
Η ∆ιακήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)   
γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς),  
δ. τα Παραρτήματα  

Ι. Υποδείγματα Εγγυήσεων  
ΙΙ. Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών  
IΙΙ. Υπόδειγμα Σύμβασης 
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ΙV. Πίνακες Συμμόρφωσης 
V. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

 Στοιχεία Συμμετοχής 

ΑΡΘΡΟ 8 ∆ικαίωμα συμμετοχής 

8.1 ∆ικαιούμενοι Συμμετοχής 
Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα 
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 
∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 
∆ικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την 
νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει 
την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την 
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας 
εκ των ανωτέρω χωρών. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν, τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην ενότητα 9.3-«Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής» της παρούσης. Η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής θα 
τεκμηριώνεται από τους συμμετέχοντες με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και 
δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα (9.3). 
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εμφανίζονται ως υποψήφιοι.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται να 
περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον 
το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την 
ένωση να συστήσει κοινοπραξία και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το 
πράξει. 
 

8.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 
2. Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από ∆ημόσιους 

διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη 
για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
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3. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με 
απόφαση άλλης ∆ημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ημοσίου 
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

5. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον 
μέλος της. 

6. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου. 

II. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε 
με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 
305). 

Στοιχεία και ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής 

8.3 Εγγύηση Συμμετοχής 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 
το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου για το οποίο γίνεται η 
προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α κατά την ημερομηνία της έκδοσης 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς, ή να είναι αόριστης διάρκειας. 
Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρούσα, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 
Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις που έχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
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Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών των 
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, θα ισούται με το ανωτέρω ποσό και θα 
κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 
σε αυτήν και θα περιλαμβάνει τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
Μελών της Ένωσης ή της κοινοπραξίας 
 
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι. 
 

8.4 ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής 
1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν με την ίδια σειρά επί 
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της παρούσας. 
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με   θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα  
από τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.∆. 60/2007, ή/και για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

 δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 
 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελµατικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραµµένοι µμέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ∆ημόσιου και τον ευρύτερου 
∆ημόσιου Τομέα σε όλη την επικράτεια.  

 τους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους υποχρεούνται να είναι 
ασφαλισμένοι, οι ίδιοι και το προσωπικό τους. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 . του παρόντος άρθρου. 
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γ. Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου σχετικά με: 
a. Την έγκριση συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου στον εν λόγω 

διαγωνισμό,  
b. τον ορισμό εκπροσώπου (στην περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου 

Αναδόχου υποβάλλεται/υπογράφεται από αντιπρόσωπό του που δεν είναι 
νόμιμος εκπρόσωπος),  

c. τον ορισμό αντικλήτου για τον παρόντα διαγωνισμό,  
d. την τυχόν εξουσιοδότηση φυσικού/ών προσώπου/ων για την κατάθεση της 

προσφοράς και την παρουσία στην αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια 
διενέργειας του διαγωνισμού 

δ. Στην περίπτωση νομικών προσώπων: 
a. επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού 

προσώπου, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον πρόκειται 
για Α.Ε. και ΕΠΕ) και τα σχετικά ΦΕΚ, καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για 
ΑΕ) ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος 
διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα  

b. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας. 

Από τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την 
εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και  η θητεία του ή των μελών 
του διοικητικού οργάνου. 
ε. Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα Μέλη της, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας. Εντός του φακέλου δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχεται: 

a. Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 
i. συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία  
ii. αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής 

και το ειδικό μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς 

iii. δηλώνεται ένα Μέλος ως επικεφαλής για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

iv. ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
Μελών της για τη συμμετοχή της στο ∆ιαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

v. ορίζεται αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ήτοι πρόσωπο 
δεκτικό κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή 
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b. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους 
στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στο ∆ιαγωνισμό. 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.  
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα Μέλη 
της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών: 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 
 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 ήτοι:   

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1) 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1)  και στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 
της 31.12.1998, σελ. 2) 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η 
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 
το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305) 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
 
β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007. 
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
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γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β της παρ. 2 
του παρόντος, αντίστοιχα. 
 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της  
περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 
δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α2 και Α3 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης Γ2  της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 
ε. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση. 

 
3.  Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά  από υπεύθυνη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 
4. Επισημαίνεται ότι η  μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρ. 1 του παρόντος  άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό. 

 

8.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

∆εδομένων των ιδιαίτερα αυξημένων τεχνολογικών και επιστημονικών απαιτήσεων του 
προκηρυσσόμενου έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει 
επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
∆ιαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών και 
με τη δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 
1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχει αποδεδειγμένη 

εμπειρία έτσι ώστε να τεκμηριώνει την κατανόηση του ευρύτερου επιστημονικού 
και τεχνολογικού περιβάλλοντος του έργου καθώς επίσης και να διασφαλίζει την 
δυνατότητα του να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις 
του υπό ανάθεση Έργου και να το ολοκληρώσει επιτυχώς στην προβλεπόμενη 
χρονική διάρκεια. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 
- επιχειρηματική δομή 
- τομείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες. 

1.2 Κατάλογο των κυριότερων έργων τα οποία υλοποιεί ή ολοκλήρωσε κατά την 
τελευταία τριετία, με έμφαση σε έργα συναφούς αντικειμένου  
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 
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Α/
Α 

ΠΕΛΑΤ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕ
ΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕ
-ΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ
-

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

 (Euro) 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ-
ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο 

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗΣ 
ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙ
Ο 

ΤΕΚΜΗΡΙ
-ΩΣΗΣ  
(τύπος & 
ημερ/νια) 

         

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει τέλος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται 
στον Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων 
τα οποία ενδέχεται να του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά 
σε τρίτους (νομικά πρόσωπα) την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, 
οφείλει να παραθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα: 
Περιγραφή τμήματος Έργου  
που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο (νομικό 
πρόσωπο) 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
∆ήλωσης 
Συνεργασίας 

   
   
   

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καταθέσει νόμιμα θεωρημένες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων 
των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία 
αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, εφόσον αυτός 
ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου.  
Επισημαίνεται ότι οι υπεργολάβοι που θα κατονομαστούν από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλο υποψήφιο σχήμα, επί ποινή 
αποκλεισμού των υποψηφίων που έχουν συμπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο 
σχήμα τους. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προμηθευτές, δηλαδή 
για όσους προμηθεύουν τον Ανάδοχο με εξοπλισμό (υλικό ή λογισμικό) χωρίς να 
εκτελούν καμία υπηρεσία εγκατάστασης ή παραμετροποίησης του. 

 

2. Να διαθέτει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και προτεινόμενη Ομάδα Έργου. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

2.1 • Ο προσφέρων υποχρεούται να τεκμηριώσει ότι  διαθέτει προσωπικό επαρκές 
σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα 
απαιτείται κατ’ ελάχιστον το 60% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί από 
την Ομάδα Έργου, να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου 
όπως εμφανίζονται σε  Θεωρημένη κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη 
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σχέση εργασίας προσωπικού του Προσφέροντα, την οποία και θα υποβάλλει.. 

 Επισημαίνεται ότι στην ομάδα έργου συμπεριλαμβάνεται και ο δανείζων εμπειρία. 
 Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του 
τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: 

• του Υπεύθυνου Έργου. 

• του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου. 

• του Υπεύθυνου ∆ιασφάλισης Ποιότητας του έργου 

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παραθέσει συγκεντρωτικό πίνακα 
καταγραφής των στελεχών που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους 

Επωνυμία 
Εταιρείας 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 
Απασχόλησης 
στο Έργο 

Ποσοστό 
Ανθρωπομηνών 
Συμμετοχής (%) 

      

      

      

Σύνολο  100% 

Η εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα 
τεκμηριώνονται με την παράθεση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, το οποίο 
θα ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα κατονομαστούν από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, οφείλουν να συμμετέχουν σε ένα μόνο υποψήφιο σχήμα και δε 
δύνανται σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται και σε προσφορά άλλου υποψηφίου. 

 

3. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες, με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία 
(3) έτη, την παροχή υποδομών και αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφορικής, όπως 
διευκρινίζεται στην προϋπόθεση 1 της παρούσας παραγράφου, και μέσο ετήσιο 
κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, μεγαλύτερο από το 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

3.1 Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 
ή 
Ένορκη βεβαίωση με αναλυτική αναφορά στο συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου 
εργασιών, για τα έτη για τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις 

επί του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής 
του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις 
όρους της προσφοράς του. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. Αν ο 
οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το 
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο. 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούμενα 
στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται χωριστά 
για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληρεί απαραιτήτως όλες 
τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να συμμετάσχει 
στη διαδικασία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας  εταιριών, 
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και 
πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων. 
 

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισμού προκειμένου να αποφασισθεί το δικαίωμα ή μη συμμετοχής του 
υποψηφίου στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστο να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του σημείου (3) 
της παρούσας παραγράφου για τις ενεργές διαχειριστικές χρήσεις του χρονικού 
διαστήματος λειτουργίας του. Οι λοιπές ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της 
παρούσης θα πρέπει να καλύπτονται και να τεκμηριώνονται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του.  

5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 Στοιχεία Προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 9 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των  έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς των είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
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διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα  
απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 
ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 
παρατάσεις. 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον 
υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 Εναλλακτικές Προσφορές 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 Μερική Υποβολή Προσφορών 
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. 
Για την Προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί ποινή αποκλεισμού, να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες σύνταξης οι οποίες περιγράφονται  στις επόμενες ενότητες.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :  
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις σχετικές 
παραγράφους της παρούσας. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα 
στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. 
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη.  
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 Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 
∆ικαιολογητικά συμμετοχής: 
ένα (1) πρωτότυπο  
ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής.  
Τεχνική Προσφορά:  
ένα (1) πρωτότυπο  
ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD ή DVD) 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό 
να συμπεριληφθούν σε CD ή DVD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο 
αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Οικονομική Προσφορά: 
ένα (1) πρωτότυπο  
ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD ή DVD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου»  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου 

Αμαρουσίου  
Στοιχεία ∆ιακήρυξης: 22/2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30/09/2010 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 Οι επί μέρους φάκελοι θα φέρουν ανάλογες εξωτερικές ενδείξεις, κατά το ακόλουθο 
πρότυπο: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου»  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου 
Αμαρουσίου  

Στοιχεία ∆ιακήρυξης: 22/2010 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :30/09/2010 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΣ: …(δικαιολογητικών κλπ, κατά περίπτωση) 

  

 Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 
και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών του. 

 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. 

 Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες κατά φύλλο και ανά 
υποφάκελο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα 
αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς και 
ολοκληρωμένες. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, 
«συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» ή επανάληψη του κειμένου που προσδιορίζει την 
απαίτηση, κλπ. 

 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο 
πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας 
αποσφράγισης.  

 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 
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 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, 
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισμού.  

 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

 Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 Περιεχόμενα Υποφακέλων 

13.1 ∆ικαιολογητικά 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και 
τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον ∆ιαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις 
σχετικές παραγράφους της παρούσας. 
 

13.2 Τεχνική Προσφορά 
Η τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και  
αρίθμηση που έχει συνταχθεί το Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή της ∆ιακήρυξης» 
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD ή DVD), το 
οποίο θα εμπεριέχεται στον σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης της παραγράφου 17.1 της παρούσας και εφ’ όσον 
παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν 
πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι 
Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να 
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 
 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου»   

Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σελίδα 29/136 

13.3 Οικονομική Προσφορά 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα τους πίνακες και τα όσα 
προβλέπονται στο Μέρος Γ. «Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς της 
∆ιακήρυξης». 

Οι πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος. Η Οικονομική 
Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μαγνητικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο 
σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Οι Προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση εκπρόσωπο του Υποψήφιου 

Αναδόχου, στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του 

είτε 
β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο 

(ταχυδρομικώς, courier κλπ), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα. 

 
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με 
τον ως άνω τρόπο. 
Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες 
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
 

 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 15 Αποσφράγιση Προσφορών 
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισμού. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη 
∆ιακήρυξη. 
Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία : 

• Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και οι φάκελοι των δικαιολογητικών με την 
εγγύηση συμμετοχής, μονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά.  
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• Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού, παρουσία των 
παριστάμενων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού 
και τοποθετούνται σε ένα φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται, υπογράφεται και 
φυλάσσεται.   

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού καταγράφει τους 
Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών και Ελάχιστων Προϋποθέσεων 
Συμμετοχής 

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, στην ίδια ανοικτή , ή σε επόμενες κλειστές 
συνεδριάσεις της η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των 
εγγυήσεων συμμετοχής και στη συνέχεια καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 
Πρακτικό της (Πρακτικό 1).  
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, 
μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα 
δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους 
ζητηθούν. 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης 
Προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη ∆ιακήρυξη προϋποθέσεις, η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού τεκμηριώνει στο πρακτικό της 
τους λόγους της απόρριψης.  
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού θα διαβιβάσει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο το πρακτικό  της 
(πρακτικό 1) με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των 
προσφορών. , Η σχετική Απόφαση (έγκρισης ή απόρριψης των προσφερόντων) της 
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 Αξιολόγηση Προσφορών 

17.1 Τεχνική Αξιολόγηση 
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία : 

α Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν ικανοποιούν τους όρους της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό 
πρακτικό της (Πρακτικό 2), τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 
αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
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β Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών 
προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του 
Παραρτήματος ΙΙ «Μέθοδος Αξιολόγησης». 

• Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στο ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο το σχετικό  πρακτικό της, (Πρακτικό 2) για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

 
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, η Ε.∆. δύναται να 
καλέσει εγγράφως (με τηλεομοιοτυπία - fax) κάθε ένα από τους υποψηφίους που 
συμμετέχει σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει προφορικά την τεχνική του προσφορά και να 
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 
Μπορεί επίσης να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να τους θέτει 
διευκρινιστικές ερωτήσεις 

17.2 Οικονομική Αξιολόγηση 
 

Οι οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης 
της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές Προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με τηλεομοιοτυπία 
στους Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές. 
Οι φάκελοι των οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο 
∆ιενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων 
αναδόχων. 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του ∆ιαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει 

τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα 
καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει 
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
Οικονομικές Προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές.  
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού οφείλει να ζητήσει 
εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία 
τεκμηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής 
προσφοράς.  
 
Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του 
έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου»   

Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σελίδα 32/136 

τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 
του Π∆60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):  

i) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της 
παροχής των υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης μεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα 
κόστους τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους 
λόγους για τους οποίους οδηγεί σε σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του 
προβλεπόμενου.  
ii) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων 
ή την παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία 
(ποσοτικά και ποιοτικά) τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας 
υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες οδηγούν σε 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόμενου 
έργου.  
iii) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο 
προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και 
διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών.  
iv) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών 
εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. 
v) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της 
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή 
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να 
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο 
μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός 
επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό 
τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. 
Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των 
υποψήφιων αναδόχων να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω 
ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών 
τους. 
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η Επιτροπή θα 
εισηγείται με σχετικό πρακτικό (Πρακτικό 3) στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο την αποδοχή ή 
αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 52 του 
Π∆60/2007  και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ.  

β. θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών Προσφορών με σχετικό 
πρακτικό (Πρακτικό 3), σύμφωνα με τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙΙ: 
«Μέθοδος Αξιολόγησης». 
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17.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού θα κατατάξει τις Προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά 
φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ∆ιευκρινήσεις Προσφορών 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που 
περιγράφεται στις παραγράφους των Άρθρων 16 έως 18 της ∆ιακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και 
δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά 
περίπτωση, το οποίο θα είναι μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
που θα τους ζητηθούν. 
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των 
διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 
 

 Ολοκλήρωση Διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 19 Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 8.4.2 της παρούσης που οφείλει ο προκρινόμενος 
προσφέρων να καταθέσει στην Υπηρεσία μετά την έγγραφη ειδοποίησή του και όχι πέραν 
των 20 ημερών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού υποβάλει τον 
τελικό Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 
διαγωνισμού, στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (∆ιοικητικό Συμβούλιο), για 
την έκδοση της Κατακύρωσης 
Ενστάσεις και προσφυγές γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της παρούσης . 
Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως,. 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

19.1 Δικαίωμα Ματαίωσης 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
διατηρεί το δικαίωμα: 

a. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 
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b. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα 

c. Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις: 

i. Όταν ο Φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για 
την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν 
την ματαίωση 

 

19.2 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα ΙII της 
παρούσας διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της Προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 
και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. ∆εν 
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του Αναδόχου,. 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 
(10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάτω 
στοιχεία: 

a) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 
υπογράψει τη Σύμβαση 

b) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται  στο 10% 
της συμβατικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για 
την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

  

 Βασικά Στοιχεία Σύμβασης  

ΑΡΘΡΟ 20 Εφαρμοστέο ∆ίκαιο 
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό  και Κοινοτικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
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Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

ΑΡΘΡΟ 21 Εγγυήσεις  

21.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής 
αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής 
ημερομηνίας οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής κατά ένα (1) μήνα. Η 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι 
της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε 
στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου 
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 Παράδοση – Παραλαβή 

22.1 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης 
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται κατά μέγιστο σε χρονικό διάστημα πέντε (5) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης εμφανίζεται στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας.  
 

22.2 Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Παραλαβής 
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από 
τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα 
αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και ο τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση 
του κάθε παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα 
παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.  
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Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με 
τη Σύμβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των 
ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου 
διαστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.  
Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την 
Παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

22.3 Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη 
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε 
με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 23 Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται, με τμηματικές πληρωμές 
μετά την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και την παραλαβή τους από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) 
την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους. 
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές σε τρεις (3) 
δόσεις, ως εξής: 
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Ποσοστό 
∆όσης 

Προϋπόθεση Πληρωμής  

Α΄ ∆όση 
40% 

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Α 

Β΄ ∆όση 
40% 

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Β και Γ 

Γ΄ ∆όση 
20% 

Αποπληρωμή με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την 
υπογραφή του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί οι 
αντίστοιχες χρηματικές εισροές προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ –ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2004-2009 (50%) και από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων 
Επενδύσεων (50%) σύμφωνα με την  με αρ. 15300/ΕΥ∆ & ΠΤΣ 959/12-04-2010 
απόφαση ένταξης πράξης του ΥΠΟΙΟ συμπεριλαβανομένων των ειδικών όρων αυτής. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 Τροποποίηση Σύμβασης – Επέκταση Αντικειμένου 
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο της 
προκήρυξης και ότι την τροποποίηση αυτή την εγκρίνει η αρμόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και, σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα 
σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
139/Α). 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή 
εκχώρηση, μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον 
υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο 
ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση του 
Αναθέτοντος Φορέα και ο τελευταίος θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση στην 
αρμόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
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απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 
έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην 
προσφορά του τμήμα του Έργου. 
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και 
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις 
ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο 
νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
Σύμβασης. 
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η 
ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη 
τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την 
βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 
Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για 
σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα από τις αναγκαίες 
τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε 
άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα 
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επ΄αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης 
ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ΄αυτών, παρέχοντας προϊόντα ιδίας αξίας, 
απόδοσης και λειτουργίας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 
για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, 
για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 
Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 

ΑΡΘΡΟ 28 Υποχρεώσεις Ασφάλισης 
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε 
πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. 
Με την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή 
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί εξ αιτίας της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους 
του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 
και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία 
και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε να 
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 
εκτελείται το Έργο. 
 

ΑΡΘΡΟ 29 Εμπιστευτικότητα 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο 
τρόπο λύση αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. 
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Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συναίνεση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα 
Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, 
διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτήν κατά τη διάρκεια και 
με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 30 Ανωτέρα Βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
πέντε (5) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 31 Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου   

31.1 Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής – 
Έκπτωση Αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος υλοποιεί το Έργο κατά παράβαση της Σύμβασης, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του 
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή  υποχρεούται για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα 
της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας. 
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις 
οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ηλεκτρονικά, μαγνητικά, οπτικά ή 
μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι 
οι συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

 
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του παρασχεθέντος 
μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 
καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα 
με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 
και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

31.2 Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους του  Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση  και ιδιαίτερα, όχι 
όμως περιοριστικά, εφόσον αυτή: 
(ι) μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη 
Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

(ιι) παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως υποχρεούται να ειδοποιήσει 
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της εκ μέρους της 
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παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο απράκτου της 
ταχθείσας προθεσμίας. 
Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε 
απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

Άρθρο 32: ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2004-2009 (50 %) και από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων 
Επενδύσεων (50 %), ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια 
ορισμένα όργανα από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ και της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν 
από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από 
την ΕΕ έργων. 

Άρθρο 33: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του να τυπώσει και να τοποθετήσει σε 
κάθε προμηθευόμενο είδος ετικέτες ή να σφραγίσει κάθε προμηθευόμενο είδος με 
σφραγίδες, σύμφωνα με τα υποδείγματα που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει 
των Οδηγιών περί δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. 
(Κανονισμός 1159/2000) και στη θέση που θα του υποδειχτεί, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η δημοσιότητα περί συγχρηματοδότησης στο έργο.  

 

Άρθρο 40: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2004-2009 (50 %) και από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων 
Επενδύσεων (50 %), σύμφωνα με την με αρ. 15300/ΕΥ∆ & ΠΤΣ 959/12-04-2010 
απόφαση ένταξης πράξης του ΥΠΟΙΟ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων αυτής). 
Λόγω της παραπάνω χρηματοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, 
Κανονισμοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ε.Ε. από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ έργων.  
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 Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1 Στόχοι Έργου 
Συνοπτική Περιγραφή του φυσικού Αντικειμένου 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου είναι ένας δήμος ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα του να 
χρησιμοποιεί, για την ύδρευση των δημοτών του, εκτός από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ και 
γεωτρήσεις που ελέγχονται από το ∆ήμο, συμπληρώνοντας έτσι το δίκτυο ύδρευσης του. 
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που προβλέπει ορθολογιστική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων είναι αναγκαία η δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων που προσφέρει ο ∆ήμος προς κατανάλωση, συμπληρώνοντας το 
νερό που προέρχεται από την ΕΥ∆ΑΠ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο συνεχής έλεγχος 
σημαντικών παραμέτρων του νερού κάθε γεώτρησης ώστε να γνωρίζουμε κάθε στιγμή την 
ποιότητα του και να υπάρχει άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση που κάποια παράμετρος 
ξεπεράσει κάποιο όριο κινδύνου. 
Σημαντικό επίσης πρόβλημα για τον εν λόγω ∆ήμο αποτελεί επίσης η έντονη 
ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της όδευσης της Αττικής Οδού. Η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται 
σημαντικά λόγω της έντονης κυκλοφορίας αυτοκινήτων προκαλώντας δυσφορία στους 
κατοίκους , αναπνευστικά προβλήματα κλπ. 
Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 
κάποιο στρατηγικά επιλεγμένο σημείο του ∆ήμου  που θα μετρά πολύ σημαντικές 
παραμέτρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως O3, CO,SO2, NOx. καθώς και Αιωρούμενα 
Στερεά. Απαραίτητη επίσης είναι η ύπαρξη ενός αναλυτή θορύβου στο σταθμό. 
 
 
 

2 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή 
 

2.1 Αρχιτεκτονική 

2.1.1 Φυσική Αρχιτεκτονική 
Για την τεχνική ολοκλήρωση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος θα 
εγκατασταθεί κεντρικός εξυπηρετητής που θα περιέχει τις σχετικές εφαρμογές και 
δεδομένα (Application, Database  κλπ.). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει μέσω αντίστοιχου διαγράμματος στην Τεχνική Προσφορά την αναλυτική 
τοπολογία του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
Ενδεικτική τοπολογία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τα στοιχεία του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Αναλυτικά οι απαιτήσεις για το σύνολο των υποδομών αυτών 
παρατίθενται στο Παράρτημα - Πίνακες Συμμόρφωσης. 

2.1.2 Γενικές Προδιαγραφές  
Ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα βασιστεί στις βασικές αρχές σχεδιασµού και ανάπτυξης, 
όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές . οι οποίες αναφέρονται και 
αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους. 
 

2.1.2.1 Καταχωρητής ∆εδομένων 

Κάθε σταθμός μέτρησης βασίζεται σε ένα Καταχωρητή ∆εδομένων με μεγάλες 
δυνατότητες διασύνδεσης και καταχώρησης και μικρή κατανάλωση. Ο Κ∆ πρέπει να έχει 
δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GSM/GPRS. 
 

Θύρες Επικοινωνίας 

• ∆ύο εισόδους 4…20mA 
• Μία είσοδο 0…30VDC 
• Μία είσοδο ποτενσιομέτρου 
• Μία θύρα RS232 (bidirectional) 
• Μία είσοδο RS422 ή RS 484(bidirectional) 
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• Μια ψηφιακή είσοδος κατάστασης (status) ή παλμού (Pulse) 
• ∆ύο εξόδους 12VDC (για τροφοδοσία αισθητήρων ή έλεγχο ρελέ) 
• Μία ψηφιακή έξοδο 
• Εσωτερική μέτρηση κατάστασης τροφοδοσίας (μπαταρίας). 
• Μνήμη καταχώρησης τουλάχιστον 1GB 
• Ενσωματωμένο modem GSM/GPRS  

 

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά  

• Αποστολή ∆εδομένων μέσω SMS και/ή email 
• Απευθείας επικοινωνία TCP/IP 
• Τελευταία δεδομένα προσβάσιμα μέσω SMS 
• ∆υνατότητα αυτόματης ειδοποίησης / συναγερμού μέσω SMS σε δύο 

προκαθορισμένα νούμερα κινητών τηλεφώνων σε περίπτωση που κάποια 
παράμετρος υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο 

 

2.1.2.2 Πολυαισθητήρας Ποιότητας Υδάτων 

Στον κάθε Καταχωρητή ∆εδομένων θα συνδέεται πολυαισθητήρας ποιότητας υδάτων με 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
Ο πολυαισθητήρας πρέπει να είναι συμπαγές, αυτόνομο και ιδιαίτερα εύχρηστο όργανο 
πεδίου για παράλληλη μέτρηση των παρακάτω παραμέτρων: 

• ∆ιαλυμένο οξυγόνο (οπτική μέθοδος)  
• Θερμοκρασία 
• Αγωγιμότητα 
• Ειδική αγωγιμότητα* (αναγωγή τιμής αγωγιμότητας στους 25οC) 
• Αλατότητα* 
• Οξειδοαναγωγικό δυναμικό (ORP) 
• Βάθος ή στάθμη νερού 
• Ολικά διαλυμένα στερεά* (TDS) 
• pH 
• Ειδική αντίσταση* 

*Οι τιμές αυτές λαμβάνονται υπολογιστικά σύμφωνα με τους αλγόριθμους της Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (ed. 1989).  
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Το όργανο είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές πεδίου (στην ύπαιθρο) και για 
μετρήσεις σε καθαρό, μολυσμένο ή και θαλασσινό νερό καθώς και σε γεωτρήσεις.  

• Το όργανο είναι πολύ ελαφρύ, με βάρος μικρότερο από 1 kg για εύκολη μεταφορά 
και χρήση στο πεδίο. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

• ∆ιαστάσεις οργάνου. Ο πολυαισθητήρας έχει διάμετρο 4 με 4.5 cm ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε φρεάτια με διάμετρο <2” και συνολικό μήκος γύρω στα 70 
cm. 

• Να συνοδεύεται με 200 m καλώδιο πεδίου με ενίσχυση Kevlar και επένδυση ώστε 
να είναι ανθεκτικό. 

• Τόσο ο πολυαισθητήρας όσο και το καλώδιο πεδίου πρέπει να έχουν υψηλή 
αντιδιαβρωτική προστασία και ανθεκτικότητα για χρήση στην ύπαιθρο. 

• Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, ικανή για καταγραφή και αποθήκευση μέχρι 
150.000 μετρήσεων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι o τύπος της μνήμης είναι “Flash 
Memory” και δε χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδοσία για να διατηρηθούν οι μετρήσεις 
που έχουν καταγραφεί. Οι μετρήσεις δε διαγράφονται ακόμη και αν διακοπεί η 
ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Η διαγραφή τους γίνεται μόνο με επιλογή του 
χρήστη.  

• Ο πολυαισθητήρας προσφέρεται με οπτικό αισθητήρα μέτρησης του διαλυμένου 
οξυγόνου, τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος παρέχει την υψηλότερη δυνατή 
ακρίβεια μέτρησης, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση (μία φορά το χρόνο), ενώ διαθέτει 
ενσωματωμένο σύστημα αυτοκαθαρισμού ώστε να εξασφαλίζεται η παρατεταμένη 
λειτουργία στο πεδίο. Έχει τη δυνατότητα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου ακόμη 
και σε περιβάλλον με πολύ χαμηλά επίπεδα D.O. ενώ δεν καταναλώνει οξυγόνο 
κατά την μέτρηση. Κατά συνέπεια, η λειτουργία του δεν επηρεάζεται καθόλου από 
την ροή του νερού και δεν απαιτείται η χρήση αναδευτήρα. 

• Το όργανο μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα μέσω του ειδικού καλωδίου πεδίου από 
βάθος 200 m μέχρι την επιφάνεια. 

• Η συχνότητα συλλογής μετρήσεων των μετρήσεων αποτελεί ελεύθερη επιλογή του 
χρήστη.  

• Το όργανο διαθέτει εξόδους επικοινωνίας RS232 και SDI-12 για σύνδεση με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σύστημα Data Acquisition με τηλεμετρική μετάδοση 
δεδομένων. 

• Οι αισθητήρες διαλυμένου οξυγόνου, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, pH, και ORP, 
μπορούν εύκολα και γρήγορα να αντικατασταθούν στο πεδίο χωρίς να χρειαστεί να 
εκτεθούν τα ηλεκτρονικά μέρη του οργάνου στο περιβάλλον. 

• Το όργανο διατηρεί τις τιμές βαθμονόμησης και προγραμματισμού σε περίπτωση 
αποσύνδεσης από την πηγή εξωτερικής τροφοδοσίας, ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
ενδεικτικό όργανο ή data logger. 

• Το όργανο και οι αισθητήρες είναι δυνατόν να αποθηκευτούν σε θερμοκρασίες –40 
έως +60οC (χωρίς το αισθητήριο pH) ή –20 έως +60οC (με το αισθητήριο pH).  

• Με τους πολυαισθητήρες να παραδίδεται καλώδιο σύνδεσης με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (και με οποιοδήποτε σύστημα τηλεμετρίας) για μεταφορά δεδομένων 
και βαθμονόμηση, αλλαγές στο configuration, κ.λ.π. 
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 Ειδικά χαρακτηριστικά αισθητήρων: 

 

Αισθητήρας pH 

Συνδυασμένο ηλεκτρόδιο μέτρησης – αναφοράς τύπου με ηλεκτρολύτη πηκτής 
(gel). 
Περιοχή μέτρησης: 0 – 14 μονάδες pH 
∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 μονάδες pH 
Ακρίβεια μέτρησης: 0.2 μονάδες pH 
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. 
Κατάλληλος για μετρήσεις και σε υδατικά διαλύματα χαμηλής ιοντικής ισχύος (< 
200 μS/cm) 
∆υνατότητα βαθμονόμησης ενός, δυο ή τριών σημείων. H χρήση της επιλογής 
βαθμονόμησης τριών σημείων, αποτελεί ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό 
χαρακτηριστικό του προσφερόμενου αισθητήρα pH, το οποίο προσφέρει υψηλή 
ακρίβεια μετρήσεων υπό συνθήκες μεγάλης διακύμανσης του pH του δείγματος. 
 

 Αισθητήρας Αγωγιμότητας 

Κυψέλη μέτρησης τεσσάρων ηλεκτροδίων νικελίου, με ένδειξη σε μονάδες 
mS/cm ή μS/cm. Διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας και υπολογισμό 
ειδικής αγωγιμότητας στους 25οC.  
Περιοχή μέτρησης: 0 - 100 mS/cm (0 – 100,000 μS/cm) 
Ακρίβεια μέτρησης: 0.5% της μέτρησης + 0.001 mS/cm 
Διακριτικότητα (Resolution): Αναλογικά με την κλίμακα μέτρησης: 

•  0.1 mS/cm (κλίμακα 0.0 – 100.0 mS/cm) 
•  0.01 mS/cm (κλίμακα 0.00 – 10.00 mS/cm) 
•  0.01 mS/cm (κλίμακα 0.00 – 1.00 mS/cm) 
•  1 μS/cm (κλίμακα 0 – 100 μS/cm) 

Αυτόματη επιλογή εκ των παραπάνω τεσσάρων (4) ενδιαμέσων κλιμάκων 
ανάλογα με την εκάστοτε μετρούμενη τιμή αγωγιμότητας (αισθητήρας auto 
ranging). 
Δυνατότητα επιλογής απεικόνισης και αποθήκευσης είτε της απόλυτης 
(conductivity) είτε της αντισταθμισμένης ως προς τη θερμοκρασία (specific 
conductance) τιμής αγωγιμότητας 
 

Αισθητήρας ∆ιαλυμένου Οξυγόνου 

Αισθητήρας διαλυμένου οξυγόνου ROX με χρήση οπτικής μεθόδου μέτρησης 
(φωταύγεια). Ο αισθητήρας μετρά τη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου τόσο σε 
mg/L (ppm) όσο και σε % του βαθμού κορεσμού. Έχει μικρό χρόνο απόκρισης και 
λειτουργεί με την ίδια ακρίβεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες ροής δείγματος, ακόμη 
και με μηδενική ροή, χωρίς την ανάγκη χρήσης συσκευής ανάδευσης. ∆ιαθέτει 
αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, πίεσης και αλατότητας. 

• Μέτρηση σε mg/l (ppm) 
• Περιοχή μέτρησης: 0 – 50 mg/L (ppm) 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 mg/L (ppm) 
• Ακρίβεια (0 – 20 mg/L): �0.1 mg/L (ppm) ή � 1% της μετρούμενης τιμής, 

όποιο από τα δυο είναι μεγαλύτερο 
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• Ακρίβεια (20 – 50 mg/L): 15% της μετρούμενης τιμής 
• Μέτρηση σε % βαθμού κορεσμού 
• Περιοχή μέτρησης: 0 – 500% 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.1% 
• Ακρίβεια (0 – 200%): 1% βαθμού κορεσμού ή 1% της μετρούμενης τιμής, 

όποιο από τα δυο είναι μεγαλύτερο 
• Ακρίβεια (200 – 500%): 15% της μετρούμενης τιμής 
• Εύκολη στην αλλαγή, συμπαγής και ανθεκτική στα κτυπήματα μεμβράνη με 

χρόνο ζωής ενός έτους. 
• Εύκολη βαθμονόμηση (στο πεδίο και στο εργαστήριο) ενός ή δύο σημείων. 
• Ενσωματωμένο σύστημα αυτοκαθαρισμού. 
• Ανεπηρέαστος από την ύπαρξη υδροθείου στο δείγμα. 

 

Αισθητήρας Θερμοκρασίας 

• Αισθητήρας τύπου Thermistor 
• Περιοχή μέτρησης: -5 έως +70 οC 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 οC 
• Ακρίβεια μέτρησης: 0.15 οC 
• Αποτελείται από ειδικό thermistor μεταλλικού οξειδίου με εξαιρετικά 

προβλέψιμη μεταβολή της αντίστασης από τη θερμοκρασία.  
• ∆ε χρειάζεται ποτέ βαθμονόμηση ή συντήρηση. 

 

Αισθητήρας Στάθμης νερού 

Μέτρηση στάθμης νερού με διατήρηση της ακρίβειας που προδιαγράφεται 
παρακάτω για μεταβολές της θερμοκρασίας του νερού 15οC από την θερμοκρασία 
βαθμονόμησης. Ο αισθητήρας διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση και διόρθωση 
στάθμης με μεταβολές θερμοκρασίας και αλατότητας, που επηρεάζουν την 
πυκνότητα του νερού, καθώς και αντιστάθμιση της τιμής βαρομετρικής πίεσης και 
του γεωγραφικού μήκους και πλάτους του σημείου μέτρησης. Ανάλογα με την 
αναμενόμενη στάθμη της κάθε εφαρμογής επιλέγεται ένας από τους ακόλουθους 
αισθητήρες: 
 

Αισθητήρας shallow depth 

• Περιοχή μέτρησης: 0 - 9 m 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.001 m 
• Ακρίβεια μέτρησης: 0.02 m 

 

Αισθητήρας medium depth 

• Περιοχή μέτρησης: 0 - 61 m 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.001 m 
• Ακρίβεια μέτρησης: 0.12 m 
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Αισθητήρας Οξειδοαναγωγικού δυναμικού ORP 

• Μέτρηση ORP με χρήση συνδυασμένου ηλεκτροδίου αναφοράς – μέτρησης. 
• Περιοχή μέτρησης: -999 έως +999 mV 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 1 mV 
• Ακρίβεια μέτρησης: 20 mV 

 

Αλατότητα 

Το όργανο παρέχει υπολογιστικά τιμή αλατότητας. Για τον υπολογισμό 
χρησιμοποιούνται οι τιμές αγωγιμότητας και θερμοκρασίας σύμφωνα με τους 
αλγόριθμους που περιγράφονται στο Standard Methods for Examination of 
Water and Wastewater. 

• Περιοχή μέτρησης: 0-70 ppt 
• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 ppt 
• Ακρίβεια μέτρησης: 0.1 ppt ή 1% (ότι είναι μεγαλύτερο) 

  

Υπολογισμός, καταγραφή και αποθήκευση Ειδικής αγωγιμότητας  

Πρόκειται για την τιμή της αγωγιμότητας αντισταθμισμένη στη θερμοκρασία των 25 οC. 
Υπολογίζεται αυτόματα από την εκάστοτε τιμή της απόλυτης αγωγιμότητας και της 
θερμοκρασίας βάσει πρότυπης εξίσωσης ενσωματωμένης στο λογισμικό του αισθητήρα. 
Καταγράφεται δε και αποθηκεύεται ως ανεξάρτητη μέτρηση. 
 
Υπολογισμός, καταγραφή και αποθήκευση συγκέντρωσης ολικών διαλυμένων στερεών 

(TDS) 

Πρόκειται για εκτίμηση της τιμής της συγκέντρωσης των ολικών διαλυμένων στερεών 
(mg/L) λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκάστοτε υπολογιζόμενη τιμή της ειδικής αγωγιμότητας. 
Βασίζεται στη λογική ότι η αγωγιμότητα ενός υδατικού διαλύματος είναι αποτέλεσμα της 
ύπαρξης διαλυμένων στερεών. Υπολογίζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή 
μετατροπής. Το σύστημα έχει αποθηκευμένη μια γενική τιμή του εν λόγω συντελεστή την 
οποία ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αν, επιζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, 
προσδιορίσει πειραματικά το συντελεστή, για το συγκεκριμένο υδατικό δείγμα που 
μελετάει. Αυτό γίνεται με απλό εργαστηριακό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ολικών 
διαλυμένων στερεών και αντιστοίχισή του με τη μετρούμενη τιμή της ειδικής 
αγωγιμότητας. Καταγράφεται και αποθηκεύεται ως ανεξάρτητη μέτρηση. 
 

Υπολογισμός, καταγραφή και αποθήκευση Ειδικής αντίστασης  

Πρόκειται για το αντίστροφο της ειδικής αγωγιμότητας που υπολογίζεται αυτόματα από το 
λογισμικό. Καταγράφεται και αποθηκεύεται ως ανεξάρτητη μέτρηση. 
. 
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2.1.2.3 Σταθμός Μέτρησης Αέρα  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων αναλυτών που θα χρησιμοποιηθούν είναι : 

 

Αναλυτής SO2  

• Μέθοδος μέτρησης : fluorescent analyzer 
• Αναλογική έξοδος: 0-full scale από 0-0.05 ppm ως 0-20 ppm 
• Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος: autoranging 0 to 20 ppm 
• Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration reading 
• Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale 
• Ακρίβεια : 1% of concentration reading 
• Παροχή δείγματος : 0.6 l/min 
• In built zero air scrubber 
• Θερμοκρασία λειτουργίας : 5ºC έως +40ºC 

 

Αναλυτής NOx 

• Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος 0 to 20 ppm 
• Μέτρηση NO, NOx, NO2 ανεξαρτήτως μεταξύ τους 
• Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration reading 
• Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale 
• Ακρίβεια : 1% of concentration reading 
• Παροχή δείγματος : 0.6 l/min 
• Θερμοκρασία λειτουργίας : 5ºC έως +40ºC 

 

Αναλυτής O3 

• Μέθοδος μέτρησης : φωτομετρία UV  
• Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος 0 to 20 ppm 
• Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration reading 
• Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale 
• Ακρίβεια : 1% of concentration reading 
• Παροχή δείγματος : 0.5 l/min 

 

Αναλυτής CO 

• Μέθοδος μέτρησης : IR 
• Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος 0 to 200 ppm 
• Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration reading 
• Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale 
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• Ακρίβεια : 1% of concentration reading 
• Παροχή δείγματος : 1 l/min 

. 
 

2.1.2.4 Αναλυτής Αιωρούμενων Σωματιδίων 

Το προσφερόμενο όργανο να είναι ικανό για :  

 Μέτρηση σε Mass Mode: 

  Εύρος συγκέντρωσης: ΡΜ 1, ΡΜ 2.5, ΡΜ 7, ΡΜ 10 και TSP 

  Εύρος συγκέντρωσης: 0-1 mg/m3 

  Χρόνος δειγματοληψίας: 2 λεπτά 

   

 

Μέτρηση Particle Mode: 

  Εύρος μεγέθους: ∆ύο κανάλια – 0.5 και 5.0 μm 

  Εύρος συγκέντρωσης: 0 – 3.000.000 particles per cubic foot   

            (105.900 particles/L) 

  Χρόνος δειγματοληψίας: 1 λεπτό 

  Ακρίβεια: + 10% 

  Ευαισθησία: 0.5 μm @ 2 to 1 peak to valley (JIS), 2 to 1 S/N 

  Ρυθμός ροής: 0.1 cfm (2.83 lpm) 

 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

  Πηγή φωτός: laser diode, 5 mW, 780 nm 

  Λειτουργία με 6V Ni-MH έτσι ώστε  να  εξασφαλίζεται 8 ώρες   

             τυπικής ασυνεχούς χρήσης, και μέχρι και 5 ώρες συνεχόμενης χρήσης 

  Να διαθέτει AC to DC module, 100-240 VAC to 9 VDC @ 350 mA                        

                        typical 

  Να διαθέτει θύρα RS-232 

  Να  διαθέτει CE, ISO, ASTM και JIS 

  Να διαθέτει οθόνη LCD, 4 γραμμών Χ 16 χαρακτήρων 

  Να διαθέτει  κουμπιά λειτουργίας τύπου μεμβράνης 
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                       Να διαθέτει αισθητήρα Temperature / Humidity  

                       Να διαθέτει Flow Meter 

                       Να διαθέτει εκτυπωτή 

  ∆ιαστάσεις: θα εκτιμηθούν οι μικρότερες  

  Βάρος: κάτω από 1 κιλό  

  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-500C 

  Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20-600C 

  Να παραδοθεί  με: οδηγίες χρήσης, σειριακό καλώδιο, λογισμικό  

  επικοινωνίας ,  

                        με AC to DC converter module με IEC AC Power Cord,  

                        με Isokinetic Sample Probe,  

Παρελκόμενα (κατσαβίδι, θήκη μεταφοράς, φίλτρο μηδενισμού ξεχωριστών σωματιδίων) 

. 
 

2.1.2.5 Αναλυτής Θορύβου (ηχόμετρο)  

Ηχόμετρο Type 2, σύμφωνο με τα IEC 61672, IEC 60651 και IEC 60804 

• Να διαθέτει μικρόφωνο 0,5”, τύπου Electret  
• Εύρος για τη μέτρηση χωρίς φίλτρα  30 έως 140 dBA , 40 έως 140 dbC, 43 έως 

143 dBPk. 
• Εσωτερικά φίλτρα  A, C και Z  
• Response factors: Fast & Slow   
                                 Impulse & Peak  

• Exchange rates : 3 db , 5 db 
• Μετρήσεις : Sound Pressure  Level SPL  
                       Maximum SPL (Lmax)  

                       Minimum SPL (Lmin) 

                       Peak SPL (Lpk) 

                       Integrated SPL (Leg/Lavg) 

                       Elapsed Time 

• Να διαθέτει ψηφιακό LCD display 
• Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς, προενισχυτή, βαθμονομητή, μικρόφωνο, , 

windscreen. 
• Βάρος : μικρότερο από 300 γραμμάρια 
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• Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10 έως +50 ºC 
• Να λειτουργεί με μπαταρία αλκαλική 9V . ∆ιάρκεια μπαταρίας περίπου 25 ώρες 

συνεχούς χρήσης 
• Να πληρεί τα παρακάτω standard: 

Class/Type 2 

ANSI S1.4 

ANSI S1.43 

IEC 60551 

IEC 60804 

IEC 61672-1 

CE Mark 

ETL Intrisic Safety Approval 

CSA Intrisic Safety Approval 

 

2.1.2.6 ∆ιαλειτουργικότητα - ∆ιασυνδεσιμότητα 

Εξετάζοντας την τεχνολογική διάσταση, η διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα του 
προτεινόμενου συστήματος για την μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας που 
αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί με άλλα συστήματα εσωτερικά και εξωτερικά της 
Αναθέτουσας Αρχής.   
 

2.1.2.7 Επεκτασιμότητα 

Ένα σύστημα υλοποιείται για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του περιβάλλοντος του, δηλ. 
του οργανισμού στον οποίο θα εγκατασταθεί, των αναγκών και γνώσεων/ δεξιοτήτων των 
χρηστών, του θεσμικού πλαισίου κλπ. Το περιβάλλον ενός συστήματος όμως σπάνια 
παραμένει αμετάβλητο με την πάροδο του χρόνου. Για να παραμείνει ένα σύστημα 
λειτουργικό σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα πρέπει να προσαρμόζεται 
ανάλογα σε αυτό. 
Το σύστημα που θα παραδοθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο με τρόπο που να επιτρέπει τη βελτίωση και επέκταση των αρχικών 
λειτουργιών του. Αυτό θα επιτευχθεί ακολουθώντας τις αρχές της ανοιχτής και 
αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής, της συμβατότητας με διαδεδομένα πρότυπα κλπ. 
 

2.1.2.8 Ασφάλεια 

Σχετικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας του τελικού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία θα 
δοθεί στα κυριότερα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση των παραμέτρων Ακεραιότητας 
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(integrity), Εμπιστευτικότητας (confidentiality), Αναγνώρισης (identification), 
Πιστοποίησης ταυτότητας (authentication), Εξουσιοδότησης (authorization). Η ασφάλεια 
των δεδομένων αποτελεί επίσης ένα από τα πλέον καίρια σημεία εστίασης ενδιαφέροντος. 
 

2.1.3 Γενικές προδιαγραφές αρχιτεκτονικής 
 

2.1.3.1 Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας νερού 

Ένας αυτόματος τηλεμετρικός σταθμός θα εγκατασταθεί σε κάθε γεώτρηση και θα μετρά 
συνεχώς παραμέτρους όπως η στάθμη του νερού της γεώτρησης (για τον υπολογισμό των 
αποθεμάτων) , pH, θερμοκρασία, διαλλελελυμμένο οξυγόνο, οξειδωαναγωγικό δυναμικό, 
αγωγιμότητα , αλατότητα. Ο αισθητήρας του σταθμού θα είναι μικρής διαμέτρου ώστε να 
μπορεί να κατέβει στη γεώτρηση . Τηλεμετρικά  τα δεδομένα κάθε σταθμού στέλνονται σε  
τακτά χρονικά διαστήματα.  

2.1.3.2 Σταθμός Μέτρησης Ποιότητας Αέρα 

 
Ο σταθμός θα βρίσκεται σε ένα μικρό οικίσκο κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να στεγάσει 
τους αναλυτές των παραμέτρων. Τα δεδομένα συγκεντρώνει ένας Η/Υ και στέλνει 
τηλεμετρικά σε τακτά χρονικά διαστήματα τις μετρήσεις στο Κέντρο ∆ιαχείρισης του 
∆ήμου. 
 

2.1.3.3 Κέντρο ∆ιαχείρισης  

 
Το Κέντρο ∆ιαχείρισης αποτελείται από έναν κεντρικό εξυπηρετητή (server) ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος με την αποκομιδή των στοιχείων από τους σταθμούς των 
γεωτρήσεων καθώς και από τον Η/Υ που ελέγχει τους αναλυτές  ποιότητας αέρα και 
θορύβου. 
Ο εξυπηρετητής ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων, τα αποθηκεύει ενώ τα αναλύει 
στατιστικά. Από εκεί το υπάρχον σύστημα GIS του δήμου μπορεί να διαβάζει τις 
πληροφορίες υπό μορφή αναφοράς.  
 
 
Τεχνολογικές και Τεχνικές Απαιτήσεις 
Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτή επιβάλλεται, θα πρέπει να γίνει 
σε πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει πλήρως το αντικειμενοστραφές (Object Oriented 
Model) και το υπηρεσιοστραφές μοντέλο (Service Oriented Architecture) ), η οποία 
επιθυμητό είναι να φέρει σήμα διεθνούς πιστοποίησης. 
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Κρίνεται απαραίτητο η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί να καλύπτει μια σειρά από 
ευρέως αποδεκτά πρότυπα σε διάφορα επίπεδά της, όπως: 

• ∆υνατότητα εξαγωγής δεδομένων με τεχνολογίες XML. 
• ∆υνατότητα προσφοράς δεδομένων με τεχνολογία web-services. 
• Υποστήριξη πρωτοκόλλου HTTP και  SSL/HTTPS καθώς είναι απαραίτητα για την 

πρόσβαση ενημέρωσης και την πρόσβαση διαχείρισης του συστήματος. 
Η σχεσιακή βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, με έμφαση σε αυτόν που 
τοποθετείται στο κεντρικό σύστημα, είναι απαραίτητο να προσφέρει ANSI SQL 95  
συμβατότητα, εγγενή υποστήριξη XML, δοσοληψίες (transactions), stored procedures, 
functions και σύγχρονες δυνατότητες ασφαλείας και διαχείρισης του συστήματος σε 
επίπεδο δεδομένων. 
Στο Κέντρο Ελέγχου στον ∆ήμο Αμαρουσίου θα αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητή στο 
οποίο θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές των επιμέρους υποσυστημάτων. Ο εξυπηρετητής 
θα πρέπει να υλοποιεί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας όπως διπλά τροφοδοτικά, 
δίσκους σε μορφολογία RAID κλπ.  
 
Το λογισμικό του εξυπηρετητή θα πρέπει να διαθέτει γραφικό περιβάλλον και να 
συνεργάζεται άριστα με το εγκατεστημένο λογισμικό της Βάσης ∆εδομένων. 
Τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 
(UPS) με επαρκή ισχύ για την τροφοδοσία των συστημάτων επί 20 λεπτά σε περίπτωση 
απώλειας της τροφοδοσίας ρεύματος. 
 
Για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή, του UPS και του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει να 
προσφερθεί ικρίωμα (Rack) κατάλληλης χωρητικότητας.  
 
Ρόλοι χρηστών 
Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει προσαρμοζόμενη πρόσβαση σε τρεις τουλάχιστον 
ομάδες χρηστών οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 
∆ιαχειριστής συστήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διατήρηση του σε εύρυθμη 
κατάσταση, την υποστήριξη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητάς του, τη 
διαχείριση χρηστών και ασφαλείας αλλά την παραμετροποίησής του σε μη λειτουργικό 
επίπεδο για την εκμετάλλευση πόρων και προσαρμογή σε μεταβολές της υποδομής του 
φορέα. 
Στελέχη διαφόρων διαβαθμίσεων, των οποίων η εξουσιοδότηση χρήσης μπορεί να 
κυμαίνεται από την εποπτεία των δεδομένων ή πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα έως την 
παραμετροποίηση του συστήματος με τη μεταβολή της συμπεριφοράς του σε λειτουργικό 
επίπεδο, όπως πχ την αναπροσαρμογή τύπων υπολογισμού, χρήση δεδομένων κλπ. Τα 
στελέχη θα εκμεταλλεύονται τις πλήρεις δυνατότητες αποστολής ειδοποιήσεων 
συναγερμού από το σύστημα 
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Απλοί Χρήστες «view only», οι οποίοι δεν θα έχουν δικαιώματα διαχείρισης του 
συστήματος παρά μόνο παρακολούθησης. 
 
Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό διασύνδεσης εξυπηρετητή με τα κανάλια διάθεσης της 
πληροφόρησης και τους σταθμούς αισθητήρων  
H αποστολή και συλλογή των δεδομένων από τον κεντρικό εξυπηρετητή και προς τους 
σταθμούς αισθητήρων,  θα πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου. Γι’ αυτό το λόγο 
στους σταθμούς αισθητήρων,  θα πρέπει να εγκατασταθούν GPRS μόντεμ. Προκειμένου ο 
εξυπηρετητής να είναι προσβάσιμος μόνο από τους σταθμούς αισθητήρων, και 
εγκεκριμένους χρήστες, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εγκατάσταση firewall στο 
κέντρο ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.  
 

2.2 Λογισμικό συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου ποιότητας και 
εγκυρότητας στοιχείων  
 

Το Λογισμικό συλλογής, ελέγχου ποιότητας και εγκυρότητας στοιχείων αποτελείται από 
το σύστημα συλλογής και το σύστημα ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων.  
Το σύστημα συλλογής είναι επιφορτισμένο με την συγκέντρωση μετρήσεων από τους 
αισθητήρες των απομακρυσμένων υδρολογικών και μετεωρολογικών μονάδων και την 
καταγραφή τους ενώ το σύστημα επεξεργασίας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση αυτών 
σε πολλαπλά επίπεδα.  
Το λογισμικό υποβάλλει ερωτήματα (polling) σε ρυθμίσιμα διαστήματα από τον χρήστη 
στους σταθμούς προκειμένου να συλλεχθούν οι μετρήσεις των αισθητήρων. Επιπλέον, οι 
μετρήσεις θα συλλέγονται αυτόματα όταν κάποια από τα παρακολουθούμενα από τους 
αισθητήρες μεγέθη αυξηθούν πέρα από προεπιλεγμένες τιμές (thresholds) συναγερμών. 
Ακόμα, θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χειριστές του συστήματος να 
μεταβάλλουν τόσο το ρυθμό ανάγνωσης των αισθητήρων μέσω ευκολόχρηστου γραφικού 
περιβάλλοντος όσο και τις προεπιλεγμένες τιμές (threshold) συναγερμών.  
Επιπλέον, τα δεδομένα από τους αισθητήρες των σταθμών θα αποθηκεύονται σε σχεσιακή 
βάση δεδομένων (RDBMS) του συστήματος, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας εκθέσεων αναφοράς (δεδομένα και γραφικά εξέλιξης των μετεωρολογικών 
και υδρολογικών φαινομένων, συναγερμοί και συμβάντα, καθώς και σύνοψη των 
υφιστάμενων ρυθμίσεων του συστήματος, σήματα κατάστασης του συστήματος κλπ.), για 
μεταβίβαση σε άλλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. Το 
λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει την γραφική και διαγραμματική απεικόνιση των 
παρακολουθούμενων μεγεθών τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και με βάση τα 
αποθηκευμένα δεδομένα.  
Επίσης, θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ρυθμίσεων των αισθητήρων καθώς και 
ανάγνωσης των μετρήσεων του καθενός χωριστά, συλλογής δεδομένων που αφορούν στην 
κατάσταση λειτουργίας τους, στην κατάσταση των αισθητήρων και των επικοινωνιών  
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Γενικά χαρακτηριστικά τους συστήματος είναι 
• Η επεξεργασία των μετρήσεων των αισθητήρων από τους Σταθμούς, την 

παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων στους χειριστές (στελέχη) της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου και 
την έκδοση βραχυπρόθεσμων προειδοποιήσεων και συναγερμών (π.χ. ενδεχόμενη 
μόλυνση υδάτων, κλπ.) και 

• Η έκδοση αναφορών που μπορούν να μορφοποιηθούν από το χρήστη.  
• Ρύθμιση όσων καθηκόντων (μετρήσεις αισθητήρων - tags) από τους καταχωρητές 

δεδομένων χρειάζεται  
• Ρύθμιση όσων υπολογιζόμενων από τα πρωτογενή δεδομένα καθηκόντων (tags) 

χρειάζεται. 
• Οργάνωση μετρήσεων βάση τοποθεσίας σταθμού σε ιεραρχική δομή. 
• Πρόσθεση «view only» χρηστών (συμβούλων) 
• Τοποθέτηση των σταθμών μέτρησης επάνω σε bitmap χάρτη 
• Υποστήριξη “drag and drop” λειτουργία για μετακίνηση καθηκόντων (tags), 

τοποθεσιών σταθμών, γραφημάτων, αναφορών. 
• Απεικόνιση τρέχοντων τιμών αισθητήρων ανά τοποθεσία σταθμού. 
• Απεικόνιση περιληπτικών τιμών ανά τοποθεσία σταθμού (ελάχιστο, μέγιστο, μέσοι 

όροι κλπ) 
• Απεικόνιση μετρήσεων σε μορφή πίνακα. 
• Απεικόνιση μετρήσεων σε γραφική μορφή. 
• ∆ημιουργία charts από το χρήστη  
• Περισσότεροι από 20 γραφικοί τύποι ( line,, column, bar, Gantt, pie, plane, 

bubble, arrow, point, surface, polar, radar, contour κλπ) 
• Περισσότερες από 15 γραφικές συναρτήσεις (curve fitting, standard deviation, 

moving average, cumulative, trend κλπ) 
• Πλήρης έλεγχος τίτλων, λεζαντών, ετικετών, αξόνων, χρωμάτων κλπ. 
• ∆ημιουργία αναφορών (reports) από το χρήστη ( χρησιμοποιώντας SQL, XML, 

XSLT transformations και VB/Javascript) 
• Υποστήριξη εκτύπωση, εξαγωγή και αποστολή μέσω e-mail charts σαν εικόνες 

τύπου JPEG. 
• Υποστήριξη εκτύπωση, εξαγωγή και αποστολή μέσω e-mail ιστορικών στοιχείων 

σαν φύλλα Εxcel. 
• Υποστήριξη εκτύπωση, εξαγωγή και αποστολή μέσω e-mail αναφορών σαν αρχεία 

HTML 
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2.3 ∆ιάχυση περιβαλλοντικών πληροφοριών 
 

2.3.1    Σύστημα Ψηφιακής Σήμανσης και Ενημέρωσης 
 

Το σύστημα που έχει περιγραφεί μέχρι στιγμής θα λαμβάνει κάποιες μετρήσεις που 
θα αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή κέντρου ελέγχου. Οι μετρήσεις που θα 
παρουσιάζονται στις οθόνες εξωτερικού χώρου, θα πρέπει να παρουσιάζονται και σε 
κάποιους κλειστούς χώρους, όπου θα είναι προσβάσιμοι από τους πολίτες. Αυτό θα γίνει 
με την υλοποίηση ενός συστήματος ψηφιακής σήμανσης που θα προσφέρει επιπρόσθετα 
την δυνατότητα σε μελλοντική επιθυμία του δήμου να προβληθεί και υλικό ενημέρωσης 
πέραν των μετρήσεων από τους αισθητήρες. 
 

Συνοπτική Τεχνική περιγραφή 

Το σύστημα της ψηφιακής σήμανσης που θα υλοποιηθεί, θα πρέπει να δύναται να 
παρουσιάζονται σε αυτό υπηρεσίες του δήμου και μετρήσεις που έχουν ληφθεί από τους 
διάφορους αισθητήρες και έχουν αποθηκευτεί στον εξυπηρετητή κέντρου ελέγχου. Η 
πληροφορία που θα παρουσιάζεται σε αυτό θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και υψηλής 
ανάλυσης, ενώ θα πρέπει να μπορούν να παρουσιαστούν στην οθόνη περισσότερα από 4 
ανεξάρτητα θεματικά παράθυρα για την απεικόνιση του συνόλου των μετρήσεων.  

Το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να είναι κεντρικοποιημένο, πλήρως 
επεκτάσιμο και θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει μέσω μελλοντικών αναβαθμίσεων τη 
χρήση περισσότερων των ενός οθόνων σε συστοιχία video wall (με διάταξη οριζόντια, 
κάθετη ή ασύμμετρη), ακαθόριστη απόσταση μεταξύ τους και δυνατότητα προσαρμογής 
του προβαλλόμενου υλικού ώστε το πλαίσιο της οθόνης ή η απόσταση των οθόνων μεταξύ 
τους, να μην επηρεάζουν το οπτικό αποτέλεσμα και την φυσικότητα του προβαλλόμενου 
υλικού. Ταυτόχρονα το υλικό που θα προβάλλετε στο σύστημα αυτό θα πρέπει να 
προορίζεται για το σύνολο των οθόνων ως μία και να μπορεί να διατηρείται η αθροιστική 
ανάλυση στο σύνολο των επιμέρους οθόνων. 

 Από την μεριά του κεντρικού εξυπηρετητή του συστήματος, θα πρέπει να είναι δυνατή 
η διαχείριση αρχείων, δημιουργία βιβλιοθήκης θεμάτων, δημιουργία χρονικών 
προγραμμάτων (“time-schedules” σύμφωνα με χρονολογία-μήνα-ημέρα-ώρα) κατά 
τους οποίους θα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα τα αρχεία προς προβολή στα 
απομακρυσμένα συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης. Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατή 
μέσω μελλοντικής αναβάθμισης, η υποστήριξη διαχείρισης συγκεκριμένων στοιχείων 
του εξυπηρετητή απομακρυσμένα, μέσω ενός απλού προγράμματος πλοήγησης (πχ. 
Internet Explorer) και χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον λογισμικού του 
κατασκευαστή στον συγκεκριμένο υπολογιστή (client) που θα χρησιμοποιηθεί για την 
απόκτηση πρόσβασης.  

 Μέσω μελλοντικής αναβάθμισης θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη διαφορετικών 
χρηστών για τον κεντρικό εξυπηρετητή, ενώ σύμφωνα με το επίπεδο του χρήστη θα 
πρέπει να υπάρχει μηχανισμός όπου το υλικό που θα ανεβάζει υλικό στον 
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εξυπηρετητή ο απλός χρήστης θα πρέπει να περάσει από διαδικασία αποδοχής, από 
τον διαχειριστή του συστήματος ψηφιακής σήμανσης πριν γίνει η «δημοσίευση» του. 

 Υποστήριξη αυτοματοποιημένων μηνυμάτων (SMS, email) σε περίπτωση αστοχίας 
υλικού ή λογισμικού κάποιου από τα συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη μέσω μελλοντικής αναβάθμισης. Επίσης θα πρέπει να προσφέρεται και η 
δυνατότητα παρακολούθησης της προβολής και της εξέλιξης αυτής στους clients. 

 Η σύνθεση του υλικού προς προβολή θα πρέπει να μπορεί να γίνεται με το λογισμικό 
που θα χρησιμοποιείται για τον κεντρικό εξυπηρετητή του συστήματος ψηφιακής 
σήμανσης. 

 

2.3.2 Ηλεκτρονικές Πινακίδες εξωτερικού χώρου 
 

Οι πινακίδες εξωτερικού χώρου θα αποτελούν ένα μέσω το οποίο θα ενημερώνει τον 
πολίτη για τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών μετρήσεων. Συμπληρωματικά θα 
παρέχονται πληροφορίες σχετικές με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών (καιρός, 
ειδήσεις, νέα/ανακοινώσεις). 
Κάποια βασικά χαρακτηριστικά των πινακίδων εξωτερικού χώρου είναι τα παρακάτω: 
 

• Να είναι MATRIX-GRAPHICS κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο 
και για αναγνωσιμότητα σε πλήρη ηλιοφάνεια, ακόμη και σε κάθετη πρόσπτωση των 
ηλιακών ακτίνων στην οθόνη του. 

• Η οθόνη να αποτελείται από σημεία (PIXELs) και κάθε σημείο από LEDs 
υπερυψηλής φωτεινότητας σε χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ (Amber). Η ανάλυση του πίνακα 
να είναι από 96 PIXELs οριζόντια και 48 PIXELS κάθετα ώστε να απεικονίζονται 
από 6 έως 8 γραμμές με 18 εως 24 χαρακτήρες ανά γραμμή ανάλογα με την 
γραμματοσειρά που επιλέγει ο χειριστής. Οι συνολικές διαστάσεις του πίνακα θα 
είναι περίπου 280x175x20cm.  

• Τα LEDs ανά σημείο (PIXEL) πρέπει να είναι OVAL, άριστης ποιότητας (από 
αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής) για μεγαλύτερη γωνία ανάγνωσης και 
διατεταγμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται γεωμετρική εμφάνιση κατάλληλη να 
απεικονίσει ευανάγνωστα στοιχεία, σύμβολα, χαρακτήρες. 

• Ο αριθμός των LED ανά PIXEL να είναι τέσσερα (4) με PIXEL SPACE 25mm και 
δημιουργία χαρακτήρων σε font 5x7 ύψους >17 εκατοστών. 

• Η έναυση των φωτεινών πηγών να είναι ελεγχόμενη ηλεκτρονικά από κατάλληλους 
DRIVERS, βάσει των οποίων θα γίνεται ο σχηματισμός γραμμάτων, αριθμών και 
συμβόλων που θέλουμε να εμφανίσουμε στον ηλεκτρονικό πίνακα. 

• Είναι απαραίτητο η έναυση να είναι ανεξάρτητη για κάθε σημείο (PIXEL) στο οποίο 
αντιστοιχεί και μια έξοδος DRIVER (όχι τεχνολογία σάρωσης) έτσι ώστε αν μια 
έξοδος DRIVER καταστραφεί, το πρόβλημα θα περιοριστεί σε ένα και μόνο PIXEL 
και όχι σε ολόκληρη γραμμή PIXEL σε όλο το μήκος της επιφάνειας του πίνακα. 

• Η μνήμη του πίνακα να μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα για τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  
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Η κατασκευή της οθόνης και του πλαισίου του πίνακα θα είναι όπως παρακάτω :  

• Η οθόνη του πίνακα να είναι εφοδιασμένη με ειδικά σκίαστρα από αλουμίνιο για 
αναγνωσιμότητα σε πλήρη ηλιοφάνεια, ακόμη και σε κάθετη πρόσπτωση των 
ηλιακών ακτίνων στην εμπρόσθια επιφάνεια (οθόνη) του αλλά και για προστασία 
από βίαιες ενέργειες (ANTIVANDAL SYSTEM).  

• Μεταξύ των σκιάστρων πρέπει να υπάρχουν ανθεκτικές λωρίδες Polycarbonate 
για προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες των ηλεκτρονικών μερών του 
πίνακα.  

• Τα LEDs που θα τοποθετηθούν πίσω από τις λωρίδες polycarbonate πρέπει, 
απαραίτητα, να προβάλλονται από το πλαίσιο του πίνακα για να μην χάνεται η 
γωνία αναγνωσιμότητας τους.  

• Η μεταλλική κατασκευή να είναι από ισχυρό χάλυβα και αλουμίνιο βαμμένα με 
αντισκωρική μοριακή βαφή σε χρώμα μαύρο ματ, για το μεγαλύτερο δυνατό 
contrast.  

• Στην οπίσθια πλευρά θα υπάρχουν πόρτες για την εύκολη συντήρηση του πίνακα.  
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από καλαίσθητη βάση στήριξης και τοποθέτησης με 
διαστάσεις τουλάχιστον 230x60x30 εκατοστά 

2.3.3 Οθόνες προβολής εσωτερικού χώρου 
Πέραν των πινακίδων εξωτερικού χώρου οθόνες ψηφιακής σήμανσης θα τοποθετηθούν 
και σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια για ενημέρωση του κοινού και ψυχαγωγία στα σημεία 
συνάθροισης. Στο δημαρχείο κρίνεται αναγκαίο να τοποθετηθούν 2 οθόνες εσωτερικού 
χώρου.  Επίσης μία οθόνη εσωτερικού χώρου θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ΚΕΠ. 
Σημειώνεται ότι οι οθόνες προβολής εσωτερικού χώρου συνοδεύονται από το αντίστοιχο 
λογισμικό διαχείρισης και προβολής περιεχομένου.  
 

3 Προσφερόμενος εξοπλισμός 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται συνοπτικά ο απαραίτητος εξοπλισμός με κάποια 
βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών του:  
 
 

Κατηγορία Τύπος Ποσότητα 

Πολυαισθητήρας Ποιότητας Νερού 15 

Μονάδα Συλλογής ∆εδομένων 15 

GPRS Modem + Κεραία 15 

Εφαρμογή Επεξεργασίας ∆εδομένων και Βραχυπρόθεσμων 

Προειδοποιήσεων / Συναγερμών 

1 

Αναλυτής Ο3 1 

Αναλυτής CO 1 

Υποσύστημα 

Συλλογής 

∆εδομένων 

 

Αναλυτής SO2 1 
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Κατηγορία Τύπος Ποσότητα 

Αναλυτής NOx 1 

Αναλυτής Α.Σ 1 

Αναλυτής Θορύβου 1 

Οικίσκος σταθμού ανάλυσης αέρα 1 

Πινακίδες Ενημέρωσης Κοινού (εξωτερικού χώρου) 2 

Σύστημα σήμανσης με δύο Οθόνες 1 

Εξυπηρετητής Κέντρου Ελέγχου 1 

ADSL ∆ρομολογητής (Router) 1 

Τείχος Προστασίας (Firewall) 1 

Switch 1 

RDBMS βάση δεδομένων 1 

UPS 1 

Υποσύστημα 

Κέντρο Ελέγχου 

Ικρίωμα (Rack) 1 

GPRS sim cards 16 Επικοινωνίες 

ADSL Συνδρομή (2048/256) με 2 τουλάχιστον στατικές IP 1 

 

 

• Η ADSL Συνδρομή (2048/256) με 2 τουλάχιστον στατικές IP καθώς και οι 16 GPRS 
sim που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του έργου είναι υποχρέωση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

• Για την χρήση του χαρακτηριστικού αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) 
δεδομένων θα γίνει σχετική ρύθμιση στον υπάρχον  Mail Server του ∆ήμου 
Αμαρουσίου 

 

4 ∆ράσεις προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων 
 

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας θα προκηρυχθούν με διαφορετικό έργο από την 
αναθέτουσα αρχή. 

 

 

5 Οργάνωση Προσφερόμενων Υπηρεσιών και Παραδοτέων Έργου 

5.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 
Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση 
υλοποίησης του έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του. Συνοπτικά οι φάσεις του έργου είναι οι 
εξής: 
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 Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής - Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 

Εξοπλισμού Σταθμών Αισθητήρων, Πινακίδων Ενημέρωσης και Κέντρου Ελέγχου 

 Φάση 2: Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών 

 Φάση 3: Εκπαίδευση Χρηστών Πληροφοριακού Συστήματος 

 Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος 

 

Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής - Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 
Εξοπλισμού Σταθμών Αισθητήρων, Πινακίδων Ενημέρωσης και Κέντρου Ελέγχου 
 

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των προδιαγραφών του προς ανάπτυξη 
Συστήματος ∆ιαχείρισης ∆εδομένων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και περιλαμβάνει την 
ανάλυση, επιλογή, σχεδιασμό και εξαγωγή των τελικών λειτουργικών προδιαγραφών, 
τεχνικών χαρακτηριστικών και αναλυτικών απαιτήσεων χρηστών. 
Παραδοτέο θα είναι το τεύχος Μελέτης Εφαρμογής με τις τελικές προδιαγραφές 
συστήματος.  
Η μελέτη εφαρμογής  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον πρώτο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης ενώ η προμήθεια, του εξοπλισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον δεύτερο 
μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τον 
αναγκαίο εξοπλισμό (καθώς και το απαραίτητο τυποποιημένο λογισμικό στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
που περιγράφονται στους πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος έχει 
επίσης την υποχρέωση να προβεί σε λεπτομερείς δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
άριστη λειτουργία του υλικού. 
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Φάση 2: Εγκατάσταση, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών 

Κατά τη Φάση 2 ο Ανάδοχος, με βάση τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του 
πληροφοριακού συστήματος, υποχρεούται να εγκαταστήσει όλα τα υποσυστήματα και τις 
εφαρμογές του συστήματος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει πλήρως τις 
απαραίτητες εργασίες που εμπίπτουν τουλάχιστον στις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών του 
πληροφοριακού συστήματος του Κέντρου Ελέγχου 

 ∆ημιουργία των προφίλ όλων των χρηστών, με εξειδικευμένα menus, δικαιώματα 
πρόσβασης, κλπ., σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα δοθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Επίσης, κατά τη Φάση Β θα γίνουν και οι δοκιμές του πληροφοριακού συστήματος. Οι 
δοκιμές θα πρέπει να γίνουν σε δύο στάδια: 

 Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει δοκιμές ανά διαδικασία και υποσύστημα και θα 
δημιουργήσει στο σύστημα τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση όλων των 
δοκιμών. Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο παρουσία στελεχών της 
Αναθέτουσας και της ΕΠΠΕ. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα τεκμηριωθούν 
γραπτώς και θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις του συστήματος από τον 
Ανάδοχο έτσι ώστε να ολοκληρωθούν με πλήρη επιτυχία όλες οι δοκιμές 
διαδικασιών του συστήματος. Στις δοκιμές θα περιλαμβάνεται και η πλήρης 
διεκπεραίωση των αιτημάτων που θα υποβληθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών μετά την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

 Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές του πληροφοριακού συστήματος ο Ανάδοχος θα 
προχωρήσει στην τελική προετοιμασία του συστήματος (fine tuning, με 
ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην παραμετροποίηση). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation 
manuals) και υποστήριξης χρηστών (user manuals) στην αγγλική γλώσσα, καθώς και 
αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system 
manuals). Σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση του συστήματος θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βάσης δεδομένων καθώς και αναλυτική περιγραφή των εφαρμογών. Πιο 
συγκεκριμένα τα παραδοτέα κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν: 
Το εγχειρίδιο υποστήριξης χρηστών θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ροή Οθονών 
 Αναφορές και Επεξεργασίες 
 Οδηγό του Χρήστη 
 Μηνύματα 
 Λεξικό ∆εδομένων 

Το εγχειρίδιο διαχείρισης και λειτουργίας θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 Απαιτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον λειτουργίας και τις απαιτήσεις 
αποθήκευσης 

 Παραδοτέα προϊόντα  
 Βήματα εγκατάστασης / μετάπτωσης 
 Προσαρμογή και συνέχεια εργασιών. 
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Το εγχειρίδιο επαλήθευσης των εφαρμογών το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Έλεγχοι διαφορετικών βημάτων βάσει των σεναρίων ελέγχου συστήματος 
 Αποτελέσματα ∆οκιμών. 

 
Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
. 
 

Φάση 3: Εκπαίδευση Χρηστών Πληροφοριακού Συστήματος 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας 
υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες του προτεινόμενου 
συστήματος. 
Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των χρηστών 
είναι οι εξής: 

 Εκπαίδευση τεσσάρων (4) ατόμων της Αναθέτουσας Αρχής στις τεχνολογικές 
υποδομές (Σταθμοί Αισθητήρων, Εφαρμογές Κέντρου Ελέγχου) και στη διαχείριση 
των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών 
εκπαίδευσης συνολικά. 

 Εκπαίδευση τεσσάρων (4) χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση εγχειρίδια,  
στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα 
(30) ωρών εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ο υποψήφιος πρέπει να προσφέρει θα καλύπτει 
τουλάχιστον τις παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευομένων με τους αντίστοιχους χρόνους 
κατάρτισης : 

Εκπαιδευτικός κύκλος 
άτομα/ 

ομάδα 

αριθμός 

ομάδων 

ώρες 

εκπαίδευσης ανά 

ομάδα 

Εκπαίδευση στις τεχνολογικές υποδομές και διαχείριση συστημάτων (∆ιαχ.  

ΚΕΤΕ∆Α) 

Επιμέρους Σύστημα Συγκέντρωσης 

Μετρήσεων 
4 1 ≥15 

Επιμέρους Σύστημα ∆ιαχείρισης 

∆εδομένων 
4 1 ≥15 

Εκπαίδευση στη χρήση των 

εφαρμογών (απλοί χρήστες) 
4 1 ≥15 

Εκπαίδευση στη διαχείριση εφαρμογών  

(διαχειριστές) 
4 1 ≥15 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να 
αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά 
επίπεδο κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης. 
Στην Τεχνική Προσφορά του ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα κατάρτισης για 
τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του. 
Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
Αναλυτικές προδιαγραφές σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την 
εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος περιγράφονται στους σχετικούς πίνακες. 
Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα αρχίσουν με την ολοκλήρωση της φάσης Β και θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα: 

 ενός (1) μηνός, όσον αφορά στην εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών στη χρήση 
και διαχείριση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν 

  ενός (1) μηνός όσον αφορά στην εκπαίδευση διαχειριστών της Αναθέτουσας 
Αρχής στις τεχνολογικές υποδομές. 

 
 

Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της φάσης Β υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία 
του συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 
(1) μηνός (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε 
συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής.  
Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 
 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 
 ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών 
 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 
 Υποστήριξη της λειτουργίας των Σταθμών Αισθητήρων. 
 On the job training  

 
Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη πιλοτική λειτουργία περιλαμβάνεται 
ο διεξοδικός έλεγχος των: 

 εγκατάσταση του εξοπλισμού 
 καλή λειτουργία των Σταθμών Αισθητήρων πλωτών και παράκτιων. 
 ρυθμίσεις του λογισμικού συστήματος 
 ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων 
 ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες 
 φυσική ανταπόκριση του συστήματος 
 διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων 
 οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος  
 τελικών ρυθμίσεων του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). 

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων από τον Ανάδοχο, ενδέχεται 
να δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία 
του πληροφοριακού συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την ΕΠΠΕ, θα 
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προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά 
κατά την κρίση της ΕΠΠΕ προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας και καλείται 
ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους προβλεπόμενους  χρόνους. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε τη 
δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η ΕΠΠΕ μετά από έλεγχο 
πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της πιλοτικής λειτουργίας 
επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι 
την πιστοποίηση της αποκατάστασής της. 
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και πριν από την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του 
συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης. 
Παραδοτέα: 

 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό 
 Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

 

5.2 Χρονοπρογραμματισμός Έργου 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εντός πέντε  (5) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, να έχει ολοκληρώσει τις φάσεις Α, Β και Γ όπως αυτές 
αναλύονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι ενέργειες της φάσης ∆ θα αρχίσουν με 
την ολοκλήρωση της φάσης Β και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 
ενός (1) μηνός. Προσφορά που αναφέρει περίοδο πιλοτικής λειτουργίας μικρότερη από ένα 
(1) μήνα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι χρόνοι υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του έργου είναι ενδεικτικοί, αλλά ο 
συνολικός χρόνος υλοποίησης των έξι (6) μηνών είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο. 
Για την εκτέλεση του έργου, ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις 
Φάσεις Υλοποίησης του Έργου. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα ανά φάση έργου: 

Φάση Έναρξη Διάρκεια 

Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής 0 1 

Φάση Α: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 

Εξοπλισμού Σταθμών  Αισθητήρων, Πινακίδων Ενημέρωσης και 

Κέντρου Ελέγχου 

 

1 1 

Φάση Β:  Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση 
Υποσυστημάτων και Εφαρμογών 

1 3 

Φάση Γ:  Εκπαίδευση Χρηστών Πληροφοριακού Συστήματος 4 1 
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Φάση Έναρξη Διάρκεια 

Φάση Δ:  Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος 4 1 

 
 

6 Οργάνωση Ομάδας Έργου 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη 
πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το 
προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και 
του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την 
έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 
Στην καταγραφή  της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος 
του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα 
αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των 
εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής 
και πληρωμής του έργου. 
Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος 
στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ,  
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών 
να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα 
προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη 
συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό 
την έγκρισή της. 
 

7 Παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου 
από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της 
πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου 
και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση 
τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η 
ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την 
εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.  
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την 
ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, 
διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποστέλλει σε μηνιαία βάση αναφορά προόδου εργασιών, στην οποία θα 
καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό 
προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία 
θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠΕ και η Αναθέτουσα Αρχή. 
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Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των 
προμηθευομένων ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα 
με τα παρακάτω: 
Εάν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης (όπως διαμορφώθηκαν από τις 
συμβατικές προθεσμίες και τις τυχόν μεταθέσεις χρονοδιαγράμματος και τις 
χορηγηθείσες παρατάσεις) και τα είδη δεν παραδοθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του 
συμβατικού τιμήματος των ειδών που καθυστερεί και μέχρι 6% επί του συμβατικού 
τιμήματος αυτού. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των ειδών πάνω από ένα μήνα ως προς 
την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή για το σύνολο της 
προμήθειας. 
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται 
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου. 
 
Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση 
και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε 
αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.  
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες 
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιμες ημέρες 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη 
συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή 
πρόθεση παραπλάνησης της ΕΠΠΕ, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των 
διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

∆ιαδικασία παραλαβής 
Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη 
συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του 
ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η 
ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης 
κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην 
ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Αναφορά πεπραγμένων  και εργασιών. 
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 Τεκμηριωτικό υλικό για κάθε παραδοτέο, που αφορά προμήθεια εξοπλισμού-
λογισμικού και παροχή υπηρεσιών. 

 
Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκάστοτε ιδιαιτερότητες – πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής 
πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω: 

 Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων 
παραδοτέων και τεκμηριωτικού υλικού. 

 ∆ιενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα και λειτουργικά 
υποσύνολα του πληροφοριακού συστήματος. 

 
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των 
απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία 
επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τέσσερις φορές.  
Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την 
ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις 
παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα 
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.  
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει 
τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης 
επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δε δύναται να 
πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων 
σταδίων. 
 

Προσωρινή Παραλαβή 

Η Προσωρινή Παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ πριν την έναρξη 
της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας  την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων από την 
ΕΠΠΕ. 

 
Οριστική Παραλαβή 
Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται αμέσως μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα 
αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και 
γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 
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8 Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης έργου 
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο 
του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου. 
Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού υποχρεούται: 

 να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή 
λειτουργία 

 να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του νέου 
συστήματος στην λειτουργία αυτού. 

 
 
9 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον 
εξοπλισμό και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. To Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 
συντήρησης) του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). Ο εξοπλισμός του συστήματος που 
προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια 
εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) ενώ το λογισμικό κατ’ 
ελάχιστον από ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης καλής 
λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Όσον 
αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα 
της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και για το διάστημα της 
συντήρησης (όπως περιγράφονται παρακάτω), με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη 
περίπτωση οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

 ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών μέσω 
προληπτικής συντήρησης. 

 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού που τυχόν 
παρουσιαστούν.  

 Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). 
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας & 
Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει 
τα προβλήματα εντός εύλογου χρόνου από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν 
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων 

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος και 
εφαρμογών. 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού 
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3. Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, θα καταρτιστεί, 
εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος 
ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα 
είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση 
συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται 
παραπάνω. 

4. Όσον αφορά το κόστος συντήρησης  

 Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα πρέπει να είναι ένα σταθερό ποσοστό επί του 
συνολικού προσφερόμενου προϋπολογισμού του έργου, το οποίο δε δύναται να 
υπερβαίνει το 15% αυτού. 

 Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας αναλωσίμων ανταλλακτικών, πλην την 
αξία των μονάδων που χρειάζονται (αν χρειάζονται) αντικατάσταση, και κρίνονται 
κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος 

Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, ορίζονται:  

 Εργάσιμες Ημέρες: Οι καθημερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ημέρες της 
εβδομάδας, εκτός Αργιών. Ως μη εργάσιμες ημέρες ορίζονται το Σάββατο και η 
Κυριακή, καθώς και οι αργίες. 

 Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): Οι ώρες από 08:00 έως 17:00 των Εργάσιμων 
Ημερών. Ως μη εργάσιμες ώρες ορίζονται οι ώρες από 00:00 έως 08:00 και οι 
από 17:00 έως 24:00. 
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 Γ’ ΜΕΡΟΣ:  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του πίνακα που περιλαμβάνεται 
στη συνέχεια. 
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.  Στον πίνακα θα 
αναγράφεται η ανάλυση κόστους των προσφερόμενων υποδομών και των αντίστοιχων 
υπηρεσιών που θα προσφερθούν καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη 
υποδομή ή υπηρεσία. Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και 
ολογράφως. 
Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι 
τιμές μονάδας. Υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον 
πίνακα Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. 
Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη 
"ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι οι υποδομές και οι συναφείς υπηρεσίες έχουν 
προσφερθεί δωρεάν. 
Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο 
οποίο υπάγεται η υπό προμήθεια υποδομή / υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που 
είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 
Η Αναλυτική Κοστολόγηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ................................ 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ….. οδός …... αριθμός ..… ΤΚ …..} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….…... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
στις …………………… (ημερομηνία διενέργειας) διαγωνισμό για το έργο με τίτλο 
……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της 
εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα 
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ................................... 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}  
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης που αφορά το έργο με τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 Τύπος Αξιολόγησης Προσφορών  

1.1 Τεχνική αξιολόγηση 
Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα 
απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, 
οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει του Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (Ενότητα 2 του 
παρόντος Παραρτήματος). 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται έως 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του. 
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων (Κατανόησης του Έργου και 
Μεθοδολογικής Προσέγγισης, Προσφερομένων Υπηρεσιών ή Προγραμματισμού 
Υλοποίησης του Έργου) προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των 
επί μέρους κριτηρίων της ομάδας. 
Για την συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος : 

 
ΒΤ = ΒΚΜ + ΒΥΠ + ΒΠΥ 

 
όπου:  

ΒΤ  = Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 
ΒΚΜ = Η Βαθμολογία της Κατανόησης του Έργου και Μεθοδολογικής Προσέγγισης 
ΒΥΠ = Η Βαθμολογία των Προσφερομένων Υπηρεσιών 
ΒΠΥ = Η Βαθμολογία του Προγραμματισμού Υλοποίησης του Έργου 

Η τελική τεχνική βαθμολόγηση με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 
βαθμούς. 
 

1.2 Οικονομική Αξιολόγηση  
Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές 
και δεν θα απορριφθούν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού διαμορφώνει το συνολικό προσφερόμενο 
κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο: 
 

ΒΚ    =    ΚΠ 
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όπου     ΚΠ   το συνολικό κόστος των προσφερόμενων στοιχείων υλικού, λογισμικού και 
αντίστοιχων υπηρεσιών  

 

1.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε 
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:` 
 

Β = 0,80 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 
 
όπου: 
Β  = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 
ΒΜΙΝ  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 
ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου  
ΒΜΑΧ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το 
μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2 Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών 

2.1 Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ) 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  Κατανόηση Αντικειμένου και Ευρύτερου Περιβάλλοντος του 
Έργου και Του Φορέα  

10% 

2.  Περιγραφή συνολικής λύσης - κάλυψη βασικών στόχων του 
έργου. Βασικά επιχειρησιακά και τεχνικά στοιχεία της 
προτεινόμενης λύσης. 

20% 
 

3.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προτεινόμενου Υλικού Και 
Λογισμικού 

10% 
 

4.  Λειτουργικότητα Συνολικής Προτεινόμενης Λύσης 15% 
 

5.  ∆ομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του έργου, τρόπος συνεργασίας, εξειδίκευση ρόλων 
 

10% 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΚΜ) 65% 

2.2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες (ΒΥΠ) 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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1.  Μεθοδολογία ∆ιαχείρισης – Παρακολούθησης Έργου και 
Μεθοδολογία ∆ιασφάλισης Ποιότητας  

10% 

2.  Υπηρεσίες εκπαίδευσης 5 

3.  Υπηρεσίες μελέτης, ανάλυσης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης 
και εγκατάστασης του συστήματος 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΥΠ) 25% 

2.3 Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  Μεθοδολογία υλοποίησης - Οργάνωση Παραδοτέων 5% 
2.  Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου (χρόνοι παράδοσης, αλληλουχία παραδοτέων, 

κλπ) 
5% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 10% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Στ.. ………………… σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου Αμαρουσίου που εδρεύει 
………………………………………….., ΤΚ ………………., εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
<………………..(όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 
Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία / η κοινοπραξία/ η ένωση εταιρειών με την 
επωνυμία <………………………………………………………………………………..(επωνυμία)> που εδρεύει στην 
<……………ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
<………………….ονοματεπώνυμο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή με την <……………………αριθμ.πρωτ.> απόφαση («η ∆ιακήρυξη») και 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την <………………….αριθμ.πρωτ.> απόφαση κατακύρωσης («η 
Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου», σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 
παρόν άρθρο. 
∆ιοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την 
υλοποίηση του Έργου. 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
Έργο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού 
και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου» 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 
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Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη 
Σύμβαση. 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν 
να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 
Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με 
μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
∆ιακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. 
<……………………αριθμ.πρωτ.> με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος  διαγωνισμός 
την <……………………ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου. 
Προσφορά: η από <………………..ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου είναι ένας δήμος ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα του να 
χρησιμοποιεί, για την ύδρευση των δημοτών του, εκτός από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ και 
γεωτρήσεις που ελέγχονται από το ∆ήμο, συμπληρώνοντας έτσι το δίκτυο ύδρευσης του. 
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που προβλέπει ορθολογιστική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων είναι αναγκαία η δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς 
παρακολούθησης  της ποιότητας των υδάτων που προσφέρει ο ∆ήμος προς κατανάλωση, 
συμπληρώνοντας το νερό που προέρχεται από την ΕΥ∆ΑΠ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται 
ο συνεχής έλεγχος σημαντικών παραμέτρων του νερού κάθε γεώτρησης ώστε να 
γνωρίζουμε κάθε στιγμή την ποιότητα του και να υπάρχει άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση 
που κάποια παράμετρος ξεπεράσει κάποιο όριο κινδύνου. 
Σημαντικό επίσης πρόβλημα για τον εν λόγω ∆ήμο αποτελεί επίσης η έντονη 
ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της όδευσης της Αττικής Οδού. Η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται 
σημαντικά λόγω της έντονης κυκλοφορίας αυτοκινήτων προκαλώντας δυσφορία στους 
κατοίκους , αναπνευστικά προβλήματα κλπ. 
Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 
κάποιο στρατηγικά επιλεγμένο σημείο του ∆ήμου  που θα μετρά πολύ σημαντικές 
παραμέτρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως O3, CO,SO2, NOx. καθώς και Αιωρούμενα 
Στερεά. Απαραίτητη επίσης είναι η ύπαρξη ενός αναλυτή θορύβου στο σταθμό 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας Σύμβασης καθώς επίσης και στα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης 
περιλαμβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή του περιεχομένου του Έργου, των 
παραδοτέων, της μεθοδολογίας, του χρονοδιαγράμματος, του τρόπου οργάνωσης και 
διοίκησης του Έργου, της οργανωτικής δομής του Αναδόχου, των ρόλων και 
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αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κλπ, έτσι όπως αυτά θα έχουν προσδιοριστεί από 
την απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριμένο ανάδοχο βάσει της 
προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα 
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε 
άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση Κατακύρωσης 
του Έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της διακήρυξης και στην Προσφορά του αναδόχου 
μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή 
και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  
 
Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης 
∆ήμου Αμαρουσίου  
 
Ταχ. ∆/νση: ……………………….. 
Ταχ. Κώδικας: ……………………… 
Πληροφορίες:  …………………… 
Τηλέφωνο: ………………………… 
FAX:……………………………………. 
 
 

Για τον Ανάδοχο:   <Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ταχ.∆/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ταχ.κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ  . . . . . . . 
Τηλ.: . . . . . . .. .   fax. . . . . . . . . ..> 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
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ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
66..11  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.  
66..22  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει 
διαφορετικά. 
66..33  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε 
περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά 
διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, την άσκηση οποιασδήποτε από τις 
αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής ή την 
αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή 
αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και 
παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον 
Ανάδοχο. 
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια 
αποτελέσματα με τα Έγγραφα της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Παρ’ όλα 
αυτά: 
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να 
δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του. 
β) Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να 
μεταβάλλει το περιεχόμενο των εγγράφων του εκπροσώπου της.  
  
66..44  Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
77..11  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 
δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο 
τρόπο λύση αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
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και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συναίνεση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα 
Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, 
διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 
77..22  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία 
της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
88..11  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε 
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και, σε νομίμως 
λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί ∆ημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
88..22  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή 
εκχώρηση, μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον 
υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο 
ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής και η τελευταία θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση στην 
αρμόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 
88..33  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, 
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
99..11  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην Προσφορά, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του 
Έργου. 
99..22  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
99..33  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλήψεις των υπεργολάβων του, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλήψεις του ιδίου, 
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
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99..44  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνον εφόσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 
προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 
αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής 
στο πρόσωπο του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Στην περίπτωση 
ανάληψης των εργασιών του εκάστοτε υπεργολάβου από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος απλώς 
οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τα στελέχη της ομάδας έργου τα οποία 
πρόκειται να αναλάβουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.  
99..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την 
βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. Σε αυτή την περίπτωση δύναται ο Ανάδοχος, κατόπιν εγκρίσεως της Αναθέτουσας 
Αρχής, να αναλάβει προσωρινά ή και εξ’ ολοκλήρου τα τμήματα του έργου τα οποία είχαν αρχικά 
ανατεθεί στον υπεργολάβο. 
Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
99..66  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10.   ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1100..11  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο 
μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και τους τυχόν εκπροσώπους αυτής κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 
1100..22  Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
1111..11  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, 
ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που 
έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του 
Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 
1111..22  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου 
με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 12.   ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
1122..11  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους 
τους χώρους που θα εγκατασταθούν οι υποδομές, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης ή 
απαιτείται για την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου και εκτός εργασίμων 
ημερών και ωρών. 
1122..22  Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το 
Έργο. 
1122..33  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε ήδη 
υπάρχουσες εφαρμογές της, εφ’ όσον αυτές έχουν συνάφεια με το Έργο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται να 
ενεργεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των 
αναγκών του έργου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

   

ΑΡΘΡΟ 14.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  
 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

1155..11  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε έργου  ανέρχεται  στο 10% της συμβατικής αξίας του 
έργου χωρίς Φ.Π.Α., και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της Συμβατικής ημερομηνίας 
Οριστικής παραλαβής του Έργου κατά ένα (1) μήνα. Ως Οριστική Παραλαβή του Έργου 
ορίζεται η τελική ημερομηνία υπογραφής των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων Οριστικής 
Παραλαβής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 29 της παρούσας σύμβασης.  
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης έργου αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι 
της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε 
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στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) 
Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος 
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1166..11  Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια εξοπλισμού (ή 
τμήματος αυτού) που θα παραδοθεί με βάση τη σύμβαση, υποχρεούμενος σε κάθε 
περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, αν κρίνεται 
απαραίτητο, αντικατάσταση, για τον υλικό εξοπλισμό,  το υποστηρικτικό λογισμικό  και για 
το λογισμικό μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου, κατά τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 29 της παρούσας. Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου την 
προαναφερόμενη ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγμένα η ζημία ή η 
απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου. 
1166..22  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία  της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο  εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 
1166..33  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 
και να μεριμνά  όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
1166..44  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως 
δε να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 
εκτελείται το έργο.  
  

ΑΡΘΡΟ 17.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
1177..11  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που 
ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν  από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων 
που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η αποζημίωση αυτή σε καμία 
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περίπτωση δε μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό του Συμβατικού Τιμήματος, 
αν δε αφορά τμήμα του Έργου που λόγω της πλημμελούς εκπλήρωσης της Σύμβασης δε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό θα αντιστοιχεί μόνο στην αξία του 
εν λόγω ανεκτέλεστου τμήματος.  
1177..22  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα 
Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, 
που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών 
υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με 
τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την 
ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των 
Συμβατικών του υποχρεώσεων.   
1177..33  Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 
εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία 
αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

   

ΑΡΘΡΟ 18.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1188..11  Εντός  δέκα (10) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο 
Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο πίνακας 
χρονοπρογραμματισμού των δράσεων του έργου, ο πίνακας χρονοπρογραμματισμού των 
ενεργειών του έργου καθώς επίσης και το διάγραμμα χρονοπρογραμματισμού (Gantt) με 
τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων των δράσεων, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο Παράρτημα της Σύμβασης. 
1188..22  Το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 
α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 

δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους 
χρονικών διαστημάτων υλοποίησης 

β) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη  
εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου 

γ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής 

δ) τις προθεσμίες για την υποβολή των παραδοτέων του Έργου.  
 
Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
1188..33  Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
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μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το 
αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 
   

ΑΡΘΡΟ 19.   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
1199..11  Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το 
σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης επί της 
πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης 
και Παραλαβής.  
Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ειδικές 
εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες 
τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης. 
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα τμήματα 
του Έργου που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και 
επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε 
λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 20.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της 
σύμβασης και διαρκεί πέντε (5) μήνες.   
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την 
προθεσμία του έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων 
άρθρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 21.   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
2211..11  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και 
καλόπιστης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων 
χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό 
τριάντα (30) ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
2211..22  Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του 
Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο 
Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την 
οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, 
ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να 
δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.  
2211..33  Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης 
είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις 
καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος 
δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους 
δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης 
δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους 
και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  
2211..44  Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 
κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 22.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
2222..11  Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχει μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 21, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση, αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της 
και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, εκτός και εάν η 
καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι (20) τοις χιλίοις επί της 
συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου στο οποίο αφορά η καθυστέρηση και του μέρους 
του Έργου το οποίο επηρεάζεται χρονικά από αυτήν. Το σύνολο αυτής της αποζημίωσης 
δε μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος. 
2222..22  Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη 
αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 23.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2233..11 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να 
παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή 
εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 
Παραρτήματα της Σύμβασης και την από <ημερομηνία> Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
2233..22  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα 
της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των 
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προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο 
τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  
2233..33 Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το 
χρόνο παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας 
Αρχής σε όλες τις φάσεις του Έργου, έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και την 
έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των προβλεπομένων στην παρούσα, χωρίς αυτό 
σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού. 
2233..44  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα 
του Έργου δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς 
και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος του 
Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές υποχρεούται, να εξασφαλίσει 
την έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παραλαβής οφείλει να 
αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου (Παράρτημα Σύμβασης) και εντός 10 
ημερών από Παράδοσης αυτών να προβαίνει εγγράφως σε παρατηρήσεις προς τον 
Ανάδοχο για πιθανές τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες επί των παραδοτέων, 
εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη. Η μη έγγραφη παρατήρηση επί των παραδοτέων του 
Αναδόχου εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου συνεπάγεται την αποδοχή των 
παραδοτέων (οριστική παραλαβή των παραδοτέων).  
2233..55  Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς 
και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα 
στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 
  

ΑΡΘΡΟ 24.   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2244..11  Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, των υποδομών και του 
υποστηρικτικού λογισμικού μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής των εκάστοτε 
παραδοτέων του Έργου, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα μεταβιβάσει 
κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου το επ’ αόριστον  δικαίωμα χρήσης όπως επίσης 
και την αποκλειστικότητα των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού  που θα 
αναπτύξει εξ ολοκλήρου σε εκτέλεση της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή. Το 
δικαίωμα χρήσης του λογισμικού θα είναι πλήρες και αμεταβίβαστο. Η Αναθέτουσα Αρχή 
ρητά αναγνωρίζει ότι επί του λογισμικού θα αποκτήσει αποκλειστικά και μόνο τα 
δικαιώματα που της χορηγούνται με την παρούσα και ουδέν πέραν αυτών καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο και συνθήκη.  
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς 
περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του 
Έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 
2244..22 Σε περίπτωση παραγγελίας (custom made) εφαρμογών η Αναθέτουσα Αρχή θα 
έχει, την αποκλειστικότητα των πνευματικών δικαιωμάτων επί του κώδικα ανάπτυξης 
των εφαρμογών, την επ’ αόριστον χρήση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί, την 
απαραίτητη τεκμηρίωση και την μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την 
συντήρησή του. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού 
εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, 
μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και 
εκμετάλλευση από αυτήν. Για τυχόν εμπορικό λογισμικό, τα πνευματικά δικαιώματα και 
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δικαιώματα χρήσης αυτού διέπονται από την σχετική νομοθεσία και την πολιτική της 
εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας.  
2244..33  Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 
Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2244..44  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις 
αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε 
άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα 
επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω 
αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας 
προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 
για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού που αφορά στο 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα 
έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 25.   ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2255..11  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη 
όλο τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για 
την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό 
Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 
α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 
β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

Έργου 
γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
δ) Τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, 

παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης και της 
θέσης σε λειτουργία των προμηθευομένων με την Σύμβαση προϊόντων. 

  
2255..22  Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, 
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παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που 
πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 
2255..33  Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται  στη 
Σύμβαση. 
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της 
έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 26.   ΤΙΜΗΜΑ 
2266..11  Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται 
στο ποσό των <……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ. 
2266..22  Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
2266..33  Το Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 
<……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ. 
 

ΑΡΘΡΟ 27.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
2277..11  Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται, με τμηματικές 
πληρωμές μετά την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και την παραλαβή τους από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα 
βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι 
πληρωμές σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής: 

 

Ποσοστό 
∆όσης 

Προϋπόθεση Πληρωμής  

Α΄ ∆όση 
40% 

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Α 

Β΄ ∆όση 
40% 

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Β και Γ 

Γ΄ ∆όση 
20% 

Αποπληρωμή με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την 
υπογραφή του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί οι 
αντίστοιχες χρηματικές εισροές προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ –ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2004-2009 (50%) και από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων 
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Επενδύσεων (50%) σύμφωνα με την  με αρ. 15300/ΕΥ∆ & ΠΤΣ 959/12-04-2010 
απόφαση ένταξης πράξης του ΥΠΟΙΟ συμπεριλαβανομένων των ειδικών όρων αυτής. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο της 
προκήρυξης και ότι την τροποποίηση αυτή την εγκρίνει η αρμόδια ∆ιαχειριστική Αρχή.. 
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Σε περίπτωση 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΡΘΡΟ 29.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ      
2299..11 Η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης θα γίνει 
από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η μεθοδολογία 
διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική δομή του Αναδόχου, 
άπαντες οι συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και οι ρόλοι τους αναφέρονται 
στην τεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. Οι πίνακες χρονοπρογραμματισμού των δράσεων και αντίστοιχων παραδοτέων 
του έργου παρατίθενται στο παράρτημα της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα 
(10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να υποβάλλει επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα 
αντίστοιχα παραρτήματα της σύμβασης. Στο χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται όλες οι Φάσεις 
και επιμέρους δραστηριότητες του Έργου, οι απόλυτες ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
τους, ενώ επισημαίνονται τα σημεία ελέγχου (milestones) του Έργου. Επίσης εμφανίζεται 
η σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 
δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών 
διαστημάτων υλοποίησης καθώς επίσης και επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες 
σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του 
Έργου. 
 
2299..22  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται 
αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση 
θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνεται για παραλαβή, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση και ο τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται εντός δέκα (10) μέρες από την 
κατάθεση του κάθε παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς 
τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.  
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με 
τη Σύμβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των 
ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου 
διαστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών. Η 
Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την 
Παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 30.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 
3300..11  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής.  

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του 

 
30.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο 
της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.   
3300..33  Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, Έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις 
οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο Έργο ή 
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή μη) 
και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

 
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την 
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
3300..44  Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν 
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τμήμα του Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
3300..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα του 
Έργου που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με 
όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των 
προσφερομένων για ίδια ή παρόμοια έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.    
3300..66 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ποσού του Συμβατικού 
Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω 
πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό 
και με ανώτατο όριο αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Συμβατικού 
Τιμήματος.  
 

 ΑΡΘΡΟ 31.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
3311..11  Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση  
και ιδιαίτερα, όχι όμως περιοριστικά, και αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα 
(30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή: 
(ι) μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους που δεν 
προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

(ιι) παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας 
της εκ μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με 
την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας. 
3311..22  Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 
Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 32.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
3322..11  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
3322..22  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει 
και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, 
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 
αιτήματος. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 33.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
3333..11  Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο. 
3333..22  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή 
μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
3333..33  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται 
βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στ..   
……………………………………... 
 

ΑΡΘΡΟ 34.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το κατωτέρω αναφερόμενο παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την 
αρίθμηση που εμφανίζονται. 
 

1.Λογισμικό Συλλογής ∆εδομένων  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Το υποσύστημα συλλογής δεδομένων, 

αποτελείται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή 

συλλογής δεδομένων, η οποία έχει ως σκοπό 

την επικοινωνία με τους Σταθμούς 

Αισθητήρων και τον έλεγχο αυτών.  

 

NAI   

2 Το υποσύστημα υποβάλλει ερωτήματα 

(polling) σε ρυθμίσιμα διαστήματα από τον 

χρήστη στους σταθμούς προκειμένου να 

συλλεχθούν οι μετρήσεις των αισθητήρων. 

Επιπλέον, οι μετρήσεις θα συλλέγονται 

αυτόματα όταν κάποια από τα 

παρακολουθούμενα από τους αισθητήρες 

μεγέθη αυξηθούν πέρα από προεπιλεγμένες 

τιμές (thresholds) συναγερμών. Ακόμα, το 

υποσύστημα θα πρέπει να δίνει την 

δυνατότητα στους χειριστές του συστήματος 

να μεταβάλλουν τόσο το ρυθμό ανάγνωσης 

των αισθητήρων μέσω ευκολόχρηστου 

γραφικού περιβάλλοντος όσο και τις 

προεπιλεγμένες τιμές (threshold) 

συναγερμών.  

 

NAI   

3 Επιπλέον, τα δεδομένα από τους αισθητήρες 

των σταθμών θα αποθηκεύονται σε σχεσιακή 

NAI   
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2.Λογισμικό Επεξεργασίας ∆εδομένων 
 

βάση δεδομένων (RDBMS) του συστήματος, 

έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας εκθέσεων αναφοράς (δεδομένα 

και γραφικά εξέλιξης των μετεωρολογικών 

και υδρολογικών φαινομένων, συναγερμοί και 

συμβάντα, καθώς και σύνοψη των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων του συστήματος, 

σήματα κατάστασης του συστήματος κλπ.), για 

μεταβίβαση σε άλλες υπολογιστικές 

εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. Το 

λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει την 

γραφική και διαγραμματική απεικόνιση των 

παρακολουθούμενων μεγεθών τόσο σε 

πραγματικό χρόνο όσο και με βάση τα 

αποθηκευμένα δεδομένα.  

 

4 Επίσης, το υποσύστημα θα πρέπει να δίνει την 

δυνατότητα ρυθμίσεων των αισθητήρων 

καθώς και ανάγνωσης των μετρήσεων του 

καθενός χωριστά, συλλογής δεδομένων που 

αφορούν στην κατάσταση λειτουργίας τους, 

στην κατάσταση των αισθητήρων και των 

επικοινωνιών  

 

NAI   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Το Υποσύστημα Επεξεργασίας ∆εδομένων, θα 

βασίζεται σε ειδικό λογισμικό, το οποίο θα 

είναι επιφορτισμένο με: 

   

2 την επεξεργασία των μετρήσεων των NAI   
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αισθητήρων από τους Σταθμούς, την 

παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων 

στους χειριστές (στελέχη) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης του 

∆ήμου Αμαρουσίου και την έκδοση 

βραχυπρόθεσμων προειδοποιήσεων και 

συναγερμών (π.χ. ενδεχόμενη μόλυνση 

υδάτων, κλπ.)  

3 με την έκδοση αναφορών που μπορούν να 

μορφοποιηθούν από το χρήστη. 

NAI   

4 Επιπλέον χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έχει η εφαρμογή είναι: 

   

5 Ρύθμιση όσων καθηκόντων (μετρήσεις 

αισθητήρων - tags) από τους καταχωρητές 

δεδομένων χρειάζεται  

NAI   

6 Ρύθμιση όσων υπολογιζόμενων από τα 

πρωτογενή δεδομένα καθηκόντων (tags) 

χρειάζεται. 

NAI   

7 Οργάνωση μετρήσεων βάση τοποθεσίας 

σταθμού σε ιεραρχική δομή. 

NAI   

8 Πρόσθεση «view only» χρηστών (συμβούλων) NAI   

9 Τοποθέτηση των σταθμών μέτρησης επάνω 

σε bitmap χάρτη 

NAI   

10 Υποστήριξη “drag and drop” λειτουργία για 

μετακίνηση καθηκόντων (tags), τοποθεσιών 

σταθμών, γραφημάτων, αναφορών. 

NAI   

11 Απεικόνιση τρέχοντων τιμών αισθητήρων ανά 

τοποθεσία σταθμού. 

NAI   

12 Απεικόνιση περιληπτικών τιμών ανά 

τοποθεσία σταθμού (ελάχιστο, μέγιστο, μέσοι 

όροι κλπ) 

NAI   

13 Απεικόνιση μετρήσεων σε μορφή πίνακα. NAI   

14 Απεικόνιση μετρήσεων σε γραφική μορφή. NAI   
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1.   Κέντρο Ελέγχου  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
1 Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτή 

επιβάλλεται, θα πρέπει να γίνει σε πλατφόρμα η οποία 

υποστηρίζει πλήρως το αντικειμενοστραφές (Object 

Oriented Model) και το υπηρεσιοστραφές μοντέλο 

(Service Oriented Architecture), η οποία επιθυμητό 

είναι να φέρει σήμα διεθνούς πιστοποίησης. 

NAI   

2 Κρίνεται απαραίτητο η τεχνολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί να καλύπτει μια σειρά από ευρέως 

αποδεκτά πρότυπα σε διάφορα επίπεδά της, όπως: 

NAI   

15 ∆ημιουργία charts από το χρήστη  NAI   

16 Περισσότεροι από 20 γραφικοί τύποι ( line,, 

column, bar, Gantt, pie, plane, bubble, 

arrow, point, surface, polar, radar, contour 

κλπ) 

NAI   

17 Περισσότερες από 15 γραφικές συναρτήσεις 

(curve fitting, standard deviation, moving 

average, cumulative, trend κλπ) 

NAI   

18 Πλήρης έλεγχος τίτλων, λεζαντών, ετικετών, 

αξόνων, χρωμάτων κλπ. 

NAI   

19 ∆ημιουργία αναφορών (reports) από το 

χρήστη ( χρησιμοποιώντας SQL, XML, XSLT 

transformations και VB/Javascript) 

NAI   

20 Υποστήριξη εκτύπωση, εξαγωγή και αποστολή 

μέσω e-mail charts σαν εικόνες τύπου JPEG. 

NAI   

21 Υποστήριξη εκτύπωση, εξαγωγή και αποστολή 

μέσω e-mail ιστορικών στοιχείων σαν φύλλα 

Εxcel. 

NAI   

22 Υποστήριξη εκτύπωση, εξαγωγή και αποστολή 

μέσω e-mail αναφορών σαν αρχεία HTML 

NAI   
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• ∆υνατότητα εξαγωγής δεδομένων με 
τεχνολογίες XML. 

• ∆υνατότητα προσφοράς δεδομένων με 
τεχνολογία web-services. 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTP και 
SSL/HTTPS καθώς είναι απαραίτητα για την 
πρόσβαση ενημέρωσης και την πρόσβαση 
διαχείρισης του συστήματος. 
 

3 Η σχεσιακή βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, με 

έμφαση σε αυτόν που τοποθετείται στο κεντρικό 

σύστημα, είναι απαραίτητο να προσφέρει ANSI SQL 95 

συμβατότητα, εγγενή υποστήριξη XML, δοσοληψίες 

(transactions), stored procedures, functions και 

σύγχρονες δυνατότητες ασφαλείας και διαχείρισης του 

συστήματος σε επίπεδο δεδομένων. 

 

NAI   

4 Στο Κέντρο Ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου θα 

αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητή στο οποίο θα 

εγκατασταθούν οι εφαρμογές των επιμέρους 

υποσυστημάτων. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να υλοποιεί 

χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας όπως διπλά 

τροφοδοτικά, δίσκους σε μορφολογία RAID κλπ.  

 

NAI   

5 Το λογισμικό του εξυπηρετητή θα πρέπει να διαθέτει 

γραφικό περιβάλλον και να συνεργάζεται άριστα με το 

εγκατεστημένο λογισμικό της Βάσης ∆εδομένων. 

 

NAI   

6 Τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από μονάδα 

αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με επαρκή ισχύ για 

την τροφοδοσία των συστημάτων επί 20 λεπτά σε 

περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας ρεύματος. 

 

NAI   

7 Για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή, του UPS και του NAI   
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ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει να προσφερθεί ικρίωμα 

(Rack) κατάλληλης χωρητικότητας.  

 

 
 

1 Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτή 

επιβάλλεται, θα πρέπει να γίνει σε πλατφόρμα η οποία 

υποστηρίζει πλήρως το αντικειμενοστραφές (Object 

Oriented Model) και το υπηρεσιοστραφές μοντέλο 

(Service Oriented Architecture), η οποία επιθυμητό 

είναι να φέρει σήμα διεθνούς πιστοποίησης. 

NAI   

 

2. Εξοπλισμός Κέντρου Ελέγχου 

1. Γενικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1.  

Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος 

(χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 12 μήνες από την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και 

να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης 

/απόσυρσης του). 

ΝΑΙ 

  

2.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει 

Εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιμές καταλόγου 

(price list) με αυτό που θα προσφέρει, σε περίπτωση που 

ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την 

αγορά κατά την παράδοση. 

ΝΑΙ 

  

3.  
Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή 
ΝΑΙ 

  

4.  

Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή 

εκκίνηση του κάθε συστήματος που περιγράφεται 

παρακάτω, με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά 

συνδεδεμένα σε αυτό και σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ 

  

5.  

Να προσφερθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμό (καλώδια 

τροφοδοσίας και δικτύου, αναλώσιμα υλικά, κλπ.) για την 

σωστή εγκατάστασης των στοιχείων εξοπλισμού 

ΝΑΙ 
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2. Εξυπηρετητής (Server) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ   

1.2  Αριθμός διακριτών εξυπηρετητών ≥ 1   

1.3  Υποστήριξη Τοποθέτησης σε ικρίωμα ΝΑΙ   

2.  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ    

2.1  
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υλοποιεί 

χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας. 
ΝΑΙ   

2.2  

Να περιγραφεί ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

υψηλής διαθεσιμότητας υποστηρίζει το σύστημα καθώς και ο 

τρόπος υλοποίησης. 

• πλεονάζοντα στοιχεία 
• hot-plug στοιχεία 
• αυτόματη ενημέρωση του διαχειριστή σε περίπτωση 

βλάβης 
• άλλο (αναφέρατε) 

   

3.  Επεξεργαστική ∆υνατότητα Συστήματος    

3.1  • Αρχιτεκτονική επεξεργαστών x64 ΝΑΙ   

3.2  • Αριθμός Επεξεργαστών ≥ 1   

3.3  • Αριθμός Πυρήνων ≥ 4   

3.4  • Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (GHz) ≥ 2,4    

3.5  
• Να περιγραφεί ο δίαυλος (System Bus) [τύπος, 

συχνότητα, εύρος (bits), ταχύτητα μεταγωγής 
δεδομένων (GB/sec)] 

ΝΑΙ   

3.6  • Να αναφερθεί η κατανάλωση (W) ΝΑΙ   

4.  Μνήμη συστήματος    

4.1  • Τεχνολογία μνήμης DDR3 SDRAM ΝΑΙ   

4.2  • Συχνότητα (MHz) ≥ 1333    

4.3  • Συνολικό μέγεθος μνήμης (GB) ≥ 8   

4.4  • Αριθμός υποδοχών μνήμης (memory slots) ≥ 8   

4.5  • Αριθμός αρθρωμάτων μνήμης (memory modules) ≤ 4   
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2. Εξυπηρετητής (Server) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  ∆υνατότητες αποθήκευσης    

5.1  Αρχιτεκτονική SAS ΝΑΙ   

5.2  Ταχύτητα διαύλου (Gb/s) ≥ 3   

5.3  Ταχύτητα περιστροφής (rpm) σκληρών δίσκων  ≥ 10.000   

5.4  Αριθμός δίσκων ≥ 4   

5.5  Χωρητικότητα δίσκων (GB) ≥ 146   

5.6  ∆ιάταξη δίσκων RAID1 NAI   

5.7  Αριθμός RAID arrays  2   

5.8  ∆υνατότητα hot-swap NAI   

5.9  Υποστηριζόμενα επίπεδα RAID 0,1,5 NAI   

5.10  DVD/RW ΝΑΙ   

6.  Τροφοδοσία    

6.1 Υποστήριξη εφεδρείας και hot-plug τροφοδοτικών ΝΑΙ   

6.2 Ισχύς τροφοδοτικών (W) ≤ 1000   

6.3 Αριθμός τροφοδοτικών ≥ 2   

7. Θύρες διασύνδεσης    

7.1 Αριθμός θυρών τύπου Gigabit Ethernet ≥ 2   

8. Λειτουργικό Σύστημα (OS)    

8.1 

Το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών να είναι τύπου 

MS Windows ή ισοδύναμο, για λόγους συμβατότητας με την 

υπάρχουσα υποδομή 

ΝΑΙ   

8.2 

Η έκδοση να είναι τελευταία ενημερωμένη έκδοση του έτους 

της διακήρυξης, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια 

χρήσης και το γνήσιο CD εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

8.3 

Όλα τα συστήματα και τα περιφερειακά τους θα 

εμπεριέχονται στις λίστες συμβατότητας των 

κατασκευαστών υλικού για το λειτουργικό σύστημα που θα 

επιλεγεί (hardware compatibility lists) 

ΝΑΙ   

8.4 
Εφαρμογή όλων των αναβαθμίσεων (firmware updates) 

που διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή για όλα τα 
ΝΑΙ   
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2. Εξυπηρετητής (Server) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

συστήματα και τα περιφερειακά τους 

9. ∆ιαχείριση-Παρακολούθηση    

9.1 
Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την παρακολούθηση και 

διαχείριση του εξυπηρετητή 
ΝΑΙ   

9.2 

Το παραπάνω λογισμικό να υποστηρίζει απομακρυσμένη 

διαχείριση μέσω τοπικού δικτύου από γραφικό περιβάλλον 

χρήσης (GUI) και διεπαφή Παγκόσμιου Ιστού 

ΝΑΙ   

9.3 Για το παραπάνω λογισμικό να αναφερθούν:    

9.3.1. •  τα στοιχεία του συστήματος που είναι δυνατόν 
 να παρακολουθούνται   

   

9.3.2. •  οι δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης 
 που καλύπτει 

   

10. Άλλα χαρακτηριστικά    

10.1 

Το σύστημα θα παραδοθεί ενσωματωμένο σε ικρίωμα (αυτό 

που θα προσφερθεί με βάσει τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη) 

ΝΑΙ   

10.2 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

10.3 
Να αναφερθούν πρότυπα ISO και λοιπά κατασκευαστικά 

πρότυπα 
   

 

 

 

3. ∆ρομολογητής (Router) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1 
Ποσότητα ΝΑΙ 

  

1.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο -Σειρά  ΝΑΙ 
  

2. 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

   

2.1 Μνήµη (ΜΒ)  ≥128   

2.2 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (χωρίς αντικατάσταση 
της προσφερόµενης αλλά µε προσθήκη) (ΜΒ)  

≥256   
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2.3 ∆ιαθέσιµη µνήµη τύπου flash (ΜΒ)  ≥16   

2.4 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη τύπου flash (ΜΒ)  ≥32   

2.5 ∆υνατότητα υποστήριξης νοητών δικτύων (VLANs) 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1Q  

ΝΑΙ   

2.6 Υποστήριξη Network Address Translation (NAT)  ΝΑΙ   

2.7 Fast Ethernet LAN Ports 10/100  ≥2   

3. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ VPN  

   

3.1 Μηχανισµοί κρυπτογράφησης στο επίπεδο του υλικού 
(Hardware Based Encryption)  

ΝΑΙ   

3.2 Υποστήριξη Ασφάλειας RADIUS, TACACS+  ΝΑΙ   

3.3 Υποστήριξη Πρωτοκόλλων VPN Tunneling: IPSec, 
GRE, L2TP 

ΝΑΙ   

4. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

   

4.1 Υποστήριξη SNMP πρωτοκόλλου διαχείρισης  ΝΑΙ   

4.2 ∆υνατότητα διαχείρισης µέσω CLI, telnet ή 
συγκεκριµένης δικτυακής εφαρµογής  

ΝΑΙ   

 

 

 

4. Τοίχος Προστασίας (Firewall) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1 Αριθμός Τεμαχίων. ≥ 1   

1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   

1.3 Η υλοποίηση της λειτουργικότητας Firewall πρέπει είναι σε 

εξειδικευμένο hardware (όχι λογισμικό εγκατεστημένο σε 

υπολογιστική αρχιτεκτονική γενικής χρήσης) ΝΑΙ 

 

 

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1 Ζητούμενες διεπαφές High Speed Ethernet LAN ports:    

2.1.1  10/100 Μbyte ≥ 3   

2.1.2  10/100/1000 Μbyte ≥ 3   

2.2 Υποστήριξη Console Port. ΝΑΙ   

2.3 Ρυθμαπόδοση (clear text throughput) – Συμβατό με 

Fast/Gigabit Ethernet NAI 

 

 

2.4 Να αναφερθεί ο αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων που ΝΑΙ   
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4. Τοίχος Προστασίας (Firewall) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

υποστηρίζονται. 

3.  Υποστηριζόμενες λειτουργίες Firewall    

3.1.  Ανίχνευση και Προστασία.    

3.2 Αυτόνομη υποστήριξη ή συνεργασία με προγράμματα για 

 ανίχνευση και προστασία από virus και worms. ΝΑΙ 

 

 

3.3 Επιθέσεις σε πρωτόκολλα FTP, SMTP, IMAP, POP ΝΑΙ   

3.4 Αυτόματη υποστήριξη ή συνεργασία με άλλο λογισμικό για 

Content Filtering. ΝΑΙ 

 

 

3.5 Αυτόματη υποστήριξη ή συνεργασία με άλλο λογισμικό για 

URL Filtering. ΝΑΙ 

 

 

3.6 Java applets and ActiveX. ΝΑΙ   

3.7 Ανίχνευση Παρείσδυσης (Intrution Detection). ΝΑΙ   

3.8 Προστασία Παρείσδυσης (Intrution Protection). ΝΑΙ   

4.  Υποστηριζόμενες λειτουργίες VPN    

4.1.  Λειτουργία Site-to-site VPN. ΝΑΙ   

4.2.  Να αναφερθεί ο αριθμός ταυτόχρονων VPN Tunnels με 

3DES κωδικό. ΝΑΙ 

 

 

5.  Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα    

5.1.  ΝΑΤ, PAT, Transparent (Bridge) ΝΑΙ   

5.2.  PPTP, IPSec, and SSL ΝΑΙ   

5.3.  DES, 3DES, and AES Encryption ΝΑΙ   

5.4.  OSPF, RIP ΝΑΙ   

5.5.  SNMP ΝΑΙ   

6.  Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος    

6.1. ∆υνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος σε Rack ΝΑΙ   

6.2. Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards ΝΑΙ   
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5. Μεταγωγέας Ethernet 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1.  Τύπος συσκευής  
Μεταγωγέας 

Ethernet 
  

1.2.  Αριθμός τεμαχίων ≥ 1   

1.3.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1.  
Απαιτούμενος αριθμός θυρών τύπου 10/100/1000 Mb 

Ethernet ανά μεταγωγέα 
≥ 8   

2.2.  Να αναφερθεί η προσφερόμενη μνήμη DRAM και Flash     

2.3.  
Υποστήριξη 802.1Q. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός 

VLANs που υποστηρίζει. 
   

3.  Άλλα Χαρακτηριστικά     

3.1 Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά πρότυπα    

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Βάση ∆εδομένων (RDBMS) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1 Να αναφερθούν το όνομα – Έκδοση – Χρονολογία διάθεσης 

του προσφερόμενου λογισμικού. 
ΝΑΙ 
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1.2 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης  θα πρέπει να καλύπτουν 

την ανάπτυξη και απεριόριστη χρήση μέσω ∆ιαδικτύου του 

συνόλου των εφαρμογών που θα δημιουργηθούν στα 

πλαίσια του έργου.  

ΝΑΙ 

  

1.3 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης  πρέπει να επιτρέπουν  

στον φορέα την μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / 

τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο 

εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. 

ΝΑΙ 

  

1.4 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να 

προσφερθούν με την δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς 

τους σε άλλον server. 

ΝΑΙ 

  

5.2 Άδειες 1   

 

 

 

 

 

7. Υποσύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1.  Υποστήριξη τοποθέτησης σε ικρίωμα ΝΑΙ   

1.2.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.1.  Χρήση μπαταριών κλειστού τύπου ΝΑΙ   

2.2.  

Ισχύς εξόδου ικανή να καλύψει τον προσφερόμενο 

εξυπηρετητή και όλες τις ενεργές μονάδες της 

προσφερόμενης λύσης. 

ΝΑΙ   

2.3.  Αυτονομία σε λεπτά της ώρας ≥ 20 min   

2.4.  On-Line τύπος μεταγωγής ΝΑΙ   

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ    

3.1.  

Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την παρακολούθηση 

και διαχείριση του συστήματος, το οποίο να είναι  συμβατό 

με τα γνωστά λειτουργικά συστήματα και να υποστηρίζει 

NAI   
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7. Υποσύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

3.2.  Καταγραφή των γεγονότων τροφοδοσίας του UPS (logging).    

3.3.  Πλήρεις ρυθμίσεις του UPS μέσω τοπικού δικτύου.    

3.4.  
Αυτόματο shutdown των εξυπηρετητών βασισμένο σε 

κριτήρια που θα ορίζει ο χρήστης.  
   

3.5.  
Αυτόματη ενημέρωση των χρηστών, σε οριζόμενο χρονικό 

διάστημα πριν το shutdown των εξυπηρετητών. 
   

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

4.1.  
Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης 

τροφοδοσίας και δεδομένων. 
ΝΑΙ   

4.2.  

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για τη σύνδεση του 

UPS με τον υπολογιστικό εξοπλισμό (εργασίες, καλώδια, 

adaptors κοκ). 

 ΝΑΙ   

 

 

 

 

8. Ικρίωμα (Rack) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1.  

Να προσφερθεί ο κατάλληλος αριθμός ικριωμάτων 

έτσι  ώστε να καλύπτεται  ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός  

NAI   

1.2.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. NAI   

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.1  Επιδαπέδιου τύπου NAI   

2.2  
Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαστάσεις και οι 

δυνατότητες του μοντέλου. 
ΝΑΙ   

2.3  
∆υνατότητα πρόσβασης για εργασία από εμπρόσθια και 

οπίσθια πλευρά 
ΝΑΙ   
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8. Ικρίωμα (Rack) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4  Να διαθέτει πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας. ΝΑΙ   

2.5  Ανεμιστήρες ψύξης ΝΑΙ   

 

 

 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου»   

Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σελίδα 112/136 

 

5. Ρόλοι Χρηστών 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει 

προσαρμοζόμενη πρόσβαση σε τρεις 

τουλάχιστον ομάδες χρηστών οι 

οποίες αναφέρονται παρακάτω: 

NAI   

2 ∆ιαχειριστής συστήματος, ο οποίος 

είναι αρμόδιος για τη διατήρηση του σε 

εύρυθμη κατάσταση, την υποστήριξη 

επίτευξης της μέγιστης δυνατής 

διαθεσιμότητάς του, τη διαχείριση 

χρηστών και ασφαλείας αλλά την 

παραμετροποίησής του σε μη 

λειτουργικό επίπεδο για την 

εκμετάλλευση πόρων και προσαρμογή 

σε μεταβολές της υποδομής του 

φορέα. 

NAI   

3 Στελέχη διαφόρων 

διαβαθμίσεων, των οποίων η 

εξουσιοδότηση χρήσης μπορεί να 

κυμαίνεται από την εποπτεία των 

δεδομένων ή πληροφοριών σε διάφορα 

επίπεδα έως την πλήρη 

παραμετροποίηση του συστήματος με 

τη μεταβολή της συμπεριφοράς του σε 

λειτουργικό επίπεδο, όπως πχ την 

αναπροσαρμογή τύπων υπολογισμού, 

χρήση δεδομένων κλπ. Τα στελέχη θα 

εκμεταλλεύονται τις πλήρεις 

δυνατότητες αποστολής ειδοποιήσεων 

συναγερμού από το σύστημα. 

NAI   
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6. Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό διασύνδεσης εξυπηρετητή 

με τα κανάλια διάθεσης της πληροφόρησης και τους 

σταθμούς αισθητήρων 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.  
H αποστολή και συλλογή των 
δεδομένων από τον κεντρικό 
εξυπηρετητή και προς τους σταθμούς 
αισθητήρων, θα πραγματοποιείται με 
τη χρήση του διαδικτύου. Γι΄αυτό το 
λόγο στους σταθμούς αισθητήρων, θα 
πρέπει να εγκατασταθούν GPRS 
μόντεμ. Προκειμένου ο εξυπηρετητής 
να είναι προσβάσιμος μόνο από τους 
σταθμούς αισθητήρων, και 
εγκεκριμένους χρήστες, θα πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα για την εγκατάσταση 
firewall στο κέντρο ελέγχου ώστε να 
αποτρέπεται η πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου»   

Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σελίδα 114/136 

 

 

 

 

 

7. Παρουσίαση Μετρήσεων 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Να είναι MATRIX-GRAPHICS κατάλληλος 

για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και για 

αναγνωσιμότητα σε πλήρη ηλιοφάνεια, ακόμη 

και σε κάθετη πρόσπτωση των ηλιακών 

ακτίνων στην οθόνη του. 

 

NAI   

2 Η οθόνη να αποτελείται από σημεία (PIXELs) 

και κάθε σημείο από LEDs υπερυψηλής 

φωτεινότητας σε χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ (Amber). 

Η ανάλυση του πίνακα να είναι από 96 

PIXELs οριζόντια και 48 PIXELS κάθετα 

ώστε να απεικονίζονται από 6 έως 8 γραμμές 

με 18 εως 24 χαρακτήρες ανά γραμμή 

ανάλογα με την γραμματοσειρά που επιλέγει ο 

χειριστής. Οι συνολικές διαστάσεις του 

πίνακα θα είναι περίπου 280x175x20cm 

Τα LEDs ανά σημείο (PIXEL) πρέπει να είναι 

OVAL, άριστης ποιότητας (από 

αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής) για 

μεγαλύτερη γωνία ανάγνωσης και 

διατεταγμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

γεωμετρική εμφάνιση κατάλληλη να 

απεικονίσει ευανάγνωστα στοιχεία, σύμβολα, 

χαρακτήρες. 

NAI   
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3 Ο αριθμός των LED ανά PIXEL να είναι 

τέσσερα (4) με PIXEL SPACE 25mm και 

δημιουργία χαρακτήρων σε font 5x7 ύψους 

>17 εκατοστών. 

 

NAI   

4 Η έναυση των φωτεινών πηγών να είναι 

ελεγχόμενη ηλεκτρονικά από κατάλληλους 

DRIVERS, βάσει των οποίων θα γίνεται ο 

σχηματισμός γραμμάτων, αριθμών και 

συμβόλων που θέλουμε να εμφανίσουμε στον 

ηλεκτρονικό πίνακα. 

 

NAI   

5 Είναι απαραίτητο η έναυση να είναι 

ανεξάρτητη για κάθε σημείο (PIXEL) στο 

οποίο αντιστοιχεί και μια έξοδος DRIVER (όχι 

τεχνολογία σάρωσης) έτσι ώστε αν μια έξοδος 

DRIVER καταστραφεί, το πρόβλημα θα 

περιοριστεί σε ένα και μόνο PIXEL και όχι σε 

ολόκληρη γραμμή PIXEL σε όλο το μήκος της 

επιφάνειας του πίνακα. 

 

NAI   

6 Η μνήμη του πίνακα να μπορεί να διατηρήσει 

τα δεδομένα για τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

 

NAI   

7 Η κατασκευή της οθόνης και του πλαισίου του 

πίνακα θα είναι όπως παρακάτω :  

   

8 • Η οθόνη του πίνακα να είναι 
εφοδιασμένη με ειδικά σκίαστρα από 
αλουμίνιο για αναγνωσιμότητα σε 
πλήρη ηλιοφάνεια, ακόμη και σε 
κάθετη πρόσπτωση των ηλιακών 
ακτίνων στην εμπρόσθια επιφάνεια 
(οθόνη) του αλλά και για προστασία 
από βίαιες ενέργειες (ANTIVANDAL 

NAI   
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

SYSTEM).  
 

9 • Μεταξύ των σκιάστρων πρέπει να 
υπάρχουν ανθεκτικές λωρίδες 
Polycarbonate για προστασία από 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες των 
ηλεκτρονικών μερών του πίνακα.  

 

NAI   

10 • Τα LEDs που θα τοποθετηθούν πίσω 
από τις λωρίδες polycarbonate 
πρέπει, απαραίτητα, να προβάλλονται 
από το πλαίσιο του πίνακα για να μην 
χάνεται η γωνία αναγνωσιμότητας 
τους.  

 

NAI   

11 •  Η μεταλλική κατασκευή να 
είναι από ισχυρό χάλυβα και 
αλουμίνιο βαμμένα με αντισκωρική 
μοριακή βαφή σε χρώμα μαύρο ματ, 
για το μεγαλύτερο δυνατό contrast.  

 

NAI   

12 •  Στην οπίσθια πλευρά θα 
υπάρχουν πόρτες για την εύκολη 
συντήρηση του πίνακα.  

 

NAI   

13 Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από καλαίσθητη 

βάση στήριξης και τοποθέτησης με διαστάσεις 

τουλάχιστον 230x60x30 εκατοστά  

 

NAI   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Αριθμός Προσφερόμενων clients 4   

2 Να αναφερθεί το όνομα του 

κατασκευαστή(ών) και του μοντέλου(ων) 

NAI   
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εξοπλισμού 

3 Αρχική δυνατότητα υποστήριξης αριθμού 

clients 

>12   

4 ∆υνατότητα επέκτασης λογισμικού για 

υποστήριξη μεγάλου αριθμού clients από ένα 

μόνο εξυπηρετητή 

>500   

5 Το σύστημα ψηφιακής σήμανσης θα λειτουργεί 

σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 

NAI   

6 Το σύστημα ψηφιακής σήμανσης θα λειτουργεί 

κεντρικοποιημένα με την δυνατότητα 

σύνδεσης δικτυακά και διαδικτυακά με τους 

clients 

NAI   

7 Υποστήριξη απομακρυσμένης αποστολής του 

υλικού προς αναπαραγωγή από ένα κεντρικό 

εξυπηρετητή 

ΝΑΙ   

8 ∆υνατότητα χρονοπρογραμματισμού του πότε 

θα γίνει το ανέβασμα του υλικού στους 

clients.  

NAI   

9 Υποστήριξη ταυτόχρονης αναπαραγωγής 

υλικού σε πολλά ξεχωριστά παράθυρα στην 

ίδια οθόνη 

>4   

10 Υποστήριξη αρχείων υλικού τύπου video και 

animation (avi, swf, κλπ) 

NAI   

11 Υποστήριξη αρχείων υλικού τύπου εικόνας 

(jpg, κλπ) 

NAI   

12 Υποστήριξη αρχείων υλικού τύπου ήχου 

(mp3, κλπ) 

NAI   

13 Υποστήριξη διαίρεσης της οθόνης σε 

ανεξαρτήτου μεγέθους ασύμμετρα παράθυρα 

NAI   

14 ∆υνατότητα δημιουργίας της παρουσίασης 

προς προβολή στον εξυπηρετητή της 

πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης χωρίς την 

NAI   
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ανάγκη χρήσης εργαλείων όπως Word, 

Powerpoint, etc. 

15 ∆υνατότητα επέκτασης για την υποστήριξη 

δημιουργίας Video Wall με τοποθέτηση 

οθονών σε οριζόντια, κάθετη και ασύμμετρη 

διάταξη 

NAI   

16 ∆υνατότητα επέκτασης για την αφαίρεση της 

απόστασης του πλαισίου των οθονών ή/και 

της απόσταση μεταξύ τους που έχουν 

τοποθετηθεί σε συστοιχία Video Wall 

NAI   

17 ∆υνατότητα επέκτασης για την υποστήριξη 

αποστολής SMS και emails σε περίπτωση 

νέων events 

NAI   

18 ∆υνατότητα επέκτασης ώστε να δύναται η 

απομακρυσμένη διαχείρηση συγκεκριμένων 

στοιχείων του εξυπηρετητή ψηφιακής 

σήμανσης, με την χρήση μόνο internet 

browser 

NAI   

19 ∆υνατότητα επέκτασης ώστε να δύναται το 

"ανέβασμα" υλικού στην πλατφόρμα 

διαχείρισης από χρήστες, αλλά η δημοσίευση 

του υλικού να γίνεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως 

του διαχειριστή του συστήματος 

NAI   

20 ∆υνατότητα επέκτασης ώστε να είναι δυνατή 

η απομακρυσμένη διαχείριση των οθόνων των 

clients (on, off, κλπ.) 

NAI   

  Προδιαγραφές Υπολογιστών Συστήματος Ψηφιακής Σήμανσης 

 Κεντρικός εξυπηρετητής  

21 Τύπος υπολογιστή Workstati

on ή 

Server 

  

22 Λειτουργικό Σύστημα Microsfot 

Windows 
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XP ή 

Νεότερο 

23 Οθόνη Υπολογιστή Full HD >=22"   

24 Quad Core επεξεργαστής ΝΑΙ   

25 RAM Υπολογιστή >=4 GB   

26 RAM Κάρτας γραφικών >=1GB   

27 Σκληρός ∆ίσκος >=500GB   

 Υπολογιστές για τους Clients  

28 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft 

Windows 

XP ή 

Νεότερο 

  

29 Core 2 Duo επεξεργαστής >=2,6 Ghz   

30 RAM Υπολογιστή >=2 GB   

31 RAM Κάρτας γραφικών >=1GB   

32 Σκληρός ∆ίσκος >=320GB   

 Οθόνες συστήματος ψηφιακής σήμανσης   

35 Οι προσφερόμενες οθόνες θα είναι 

επαγγελματικού τύπου μεγάλες οθόνες και 

όχι απλές τηλεοράσεις. 

ΝΑΙ   

36 Οι προσφερόμενες οθόνες επαγγελματικού 

τύπου θα είναι μεγάλου μεγέθους 

>40"   

37 Οι προσφερόμενες οθόνες θα μπορούν να 

έχουν συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 16 

ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

ΝΑΙ   

38 Το σύστημα ψηφιακής σήμανσης θα πρέπει να 

καλύπτεται από υποστήριξη και αναβαθμίσεις 

λογισμικού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

2 ετών 

ΝΑΙ   
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8.Αυτόματοι Τηλεμετρικοί Σταθμοί Μέτρησης 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Καταχωρητής ∆εδομένων 

Κάθε σταθμός μέτρησης βασίζεται σε ένα 

Καταχωρητή ∆εδομένων με μεγάλες 

δυνατότητες διασύνδεσης και καταχώρησης 

και μικρή κατανάλωση. Ο Κ∆ πρέπει να έχει 

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GSM/GPRS 

 

ΝΑΙ   

2 Θύρες Επικοινωνίας 

 

   

2.1 ∆ύο εισόδους 4…20mA 

 

ΝΑΙ   

2.2 Μία είσοδο 0…30VDC 

 

ΝΑΙ   

2.3 Μία είσοδο ποτενσιομέτρου 

 

ΝΑΙ   

2.4 Μία θύρα RS232 (bidirectional) 

 

ΝΑΙ   

2.5 Μία είσοδο RS422ήRS484 (bidirectional) 

 

ΝΑΙ   

2.6 Μια ψηφιακή είσοδος κατάστασης (status) ή 

παλμού (Pulse) 

 

ΝΑΙ   

2.7 ∆ύο εξόδους 12VDC (για τροφοδοσία 

αισθητήρων ή έλεγχο ρελέ) 

 

ΝΑΙ   

2.8 Μία ψηφιακή έξοδο 

 

ΝΑΙ   

2.9 Εσωτερική μέτρηση κατάστασης τροφοδοσίας 

(μπαταρίας). 

 

ΝΑΙ   

2.10 
 

Μνήμη καταχώρησης τουλάχιστον 1GB 

 

ΝΑΙ   

2.11 Ενσωματωμένο modem GSM/GPRS  

 

ΝΑΙ   



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου»   

Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σελίδα 121/136 

3 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά 

 

   

3.1 Αποστολή ∆εδομένων μέσω SMS και/ή email 

 

NAI   

3.2 Απευθείας επικοινωνία TCP/IP 

 

ΝΑΙ   

3.3 Τελευταία δεδομένα προσβάσιμα μέσω SMS 

 

NAI   
 

3.4 ∆υνατότητα αυτόματης ειδοποίησης / 

συναγερμού μέσω SMS σε δύο 

προκαθορισμένα νούμερα κινητών τηλεφώνων 

σε περίπτωση που κάποια παράμετρος 

υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο 

 

NAI   
 

 

4 Πολυαισθητήρας ποιότητας υδάτων    

4.1 Στον κάθε Καταχωρητή ∆εδομένων θα 

συνδέεται πολυαισθητήρας ποιότητας υδάτων. 

Ο πολυαισθητήρας πρέπει να είναι συμπαγές, 

αυτόνομοs και ιδιαίτερα εύχρηστο όργανο 

πεδίου για παράλληλη μέτρηση των παρακάτω 

παραμέτρων: 

 

NAI   

4.2 ∆ιαλυμένο οξυγόνο (οπτική μέθοδος)  

 

NAI   

4.3 Θερμοκρασία NAI   

4.4 • Αγωγιμότητα 
• Ειδική αντίσταση* 

 

NAI   

4.5 Ειδική αγωγιμότητα* (αναγωγή τιμής 

αγωγιμότητας στους 25οC) 

NAI   

4.6 Αλατότητα* NAI   

4.7 Οξειδοαναγωγικό δυναμικό (ORP) NAI   

4.8 Βάθος ή στάθμη νερού NAI   
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4.9 Ολικά διαλυμένα στερεά* (TDS) NAI   

4.10 pH NAI   

4.11 *Οι τιμές αυτές λαμβάνονται υπολογιστικά 

σύμφωνα με τους αλγόριθμους της Standard 

Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (ed. 1989).  

NAI   

4.12 Το όργανο είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές 

πεδίου (στην ύπαιθρο) και για μετρήσεις σε 

καθαρό, μολυσμένο ή και θαλασσινό νερό 

καθώς και σε γεωτρήσεις.  

NAI   

4.13 Το όργανο είναι πολύ ελαφρύ, με βάρος 

μικρότερο από 1 kg για εύκολη μεταφορά και 

χρήση στο πεδίο. 

NAI   

4.14 ∆ιαστάσεις οργάνου. Ο πολυαισθητήρας έχει 

διάμετρο 4 με 4.5 cm ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε φρεάτια με διάμετρο <2” 

και συνολικό μήκος γύρω στα 70 cm. 

NAI   

4.15 Να συνοδεύεται με 200 m καλώδιο πεδίου με 

ενίσχυση Kevlar και επένδυση ώστε να είναι 

ανθεκτικό. 

NAI   

4.16 Τόσο ο πολυαισθητήρας όσο και το καλώδιο 

πεδίου πρέπει να έχουν υψηλή 

αντιδιαβρωτική προστασία και ανθεκτικότητα 

για χρήση στην ύπαιθρο. 

NAI   

4.17 Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, ικανή για 

καταγραφή και αποθήκευση μέχρι 150.000 

μετρήσεων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι o τύπος 

της μνήμης είναι “Flash Memory” και δε 

χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδοσία για να 

διατηρηθούν οι μετρήσεις που έχουν 

καταγραφεί. Οι μετρήσεις δε διαγράφονται 

ακόμη και αν διακοπεί η ηλεκτρική 

τροφοδοσία της συσκευής. Η διαγραφή τους 

NAI   
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γίνεται μόνο με επιλογή του χρήστη. 

4.18 Ο πολυαισθητήρας προσφέρεται με οπτικό 

αισθητήρα μέτρησης του διαλυμένου 

οξυγόνου, τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος 

παρέχει την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια 

μέτρησης, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση (μία 

φορά το χρόνο), ενώ διαθέτει ενσωματωμένο 

σύστημα αυτοκαθαρισμού ώστε να 

εξασφαλίζεται η παρατεταμένη λειτουργία στο 

πεδίο. Έχει τη δυνατότητα μέτρησης 

διαλυμένου οξυγόνου ακόμη και σε περιβάλλον 

με πολύ χαμηλά επίπεδα D.O. ενώ δεν 

καταναλώνει οξυγόνο κατά την μέτρηση. Κατά 

συνέπεια, η λειτουργία του δεν επηρεάζεται 

καθόλου από την ροή του νερού και δεν 

απαιτείται η χρήση αναδευτήρα. 

NAI   

4.19 Το όργανο μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα 

μέσω του ειδικού καλωδίου πεδίου από βάθος 

200 m μέχρι την επιφάνεια. 

NAI   

4.20 Η συχνότητα συλλογής μετρήσεων των 

μετρήσεων αποτελεί ελεύθερη επιλογή του 

χρήστη.  

NAI   

4.21 Το όργανο διαθέτει εξόδους επικοινωνίας 

RS232 και SDI-12 για σύνδεση με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σύστημα Data 

Acquisition με τηλεμετρική μετάδοση 

δεδομένων. 

NAI   

4.22 Οι αισθητήρες διαλυμένου οξυγόνου, 

θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, pH, και ORP, 

μπορούν εύκολα και γρήγορα να 

αντικατασταθούν στο πεδίο χωρίς να 

χρειαστεί να εκτεθούν τα ηλεκτρονικά μέρη 

του οργάνου στο περιβάλλον. 

NAI   
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4.23 Το όργανο διατηρεί τις τιμές βαθμονόμησης 

και προγραμματισμού σε περίπτωση 

αποσύνδεσης από την πηγή εξωτερικής 

τροφοδοσίας, ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

ενδεικτικό όργανο ή data logger. 

NAI   

4.24 Το όργανο και οι αισθητήρες είναι δυνατόν να 

αποθηκευτούν σε θερμοκρασίες –40 έως 

+60οC (χωρίς το αισθητήριο pH) ή –20 έως 

+60οC (με το αισθητήριο pH).  

NAI   

4.25 Με τους πολυαισθητήρες να παραδίδεται 

καλώδιο σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(και με οποιοδήποτε σύστημα τηλεμετρίας) για 

μεταφορά δεδομένων και βαθμονόμηση, 

αλλαγές στο configuration, κ.λ.π. 

NAI   

5 Ειδικά χαρακτηριστικά αισθητήρων:    

5.1 pH     

5.1.1 Συνδυασμένο ηλεκτρόδιο μέτρησης – 

αναφοράς τύπου με ηλεκτρολύτη πηκτής (gel) 

NAI   

5.1.2 Περιοχή μέτρησης: 0 – 14 μονάδες pH NAI   

5.1.3 ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 μονάδες pH NAI   

5.1.4 Ακρίβεια μέτρησης: 0.2 μονάδες pH NAI   

5.1.5 Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας NAI   

5.1.6 Κατάλληλος για μετρήσεις και σε υδατικά 

διαλύματα χαμηλής ιοντικής ισχύος (< 200 

μS/cm) 

NAI   

5.1.7 ∆υνατότητα βαθμονόμησης ενός, δυο ή τριών 

σημείων. H χρήση της επιλογής 

βαθμονόμησης τριών σημείων, αποτελεί 

ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 

του προσφερόμενου αισθητήρα pH, το οποίο 

προσφέρει υψηλή ακρίβεια μετρήσεων υπό 

συνθήκες μεγάλης διακύμανσης του pH του 

δείγματος. 

NAI   
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5.2 Αγωγιμότητα    

5.2.2 Κυψέλη μέτρησης τεσσάρων ηλεκτροδίων 

νικελίου, με ένδειξη σε μονάδες mS/cm ή 

μS/cm. ∆ιαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση 

θερμοκρασίας και υπολογισμό ειδικής 

αγωγιμότητας στους 25οC.  

NAI   

5.2.3 Περιοχή μέτρησης: 0 - 100 mS/cm (0 – 

100,000 μS/cm) 

NAI   

5.2.4 Ακρίβεια μέτρησης: 0.5% της μέτρησης + 

0.001 mS/cm 

NAI   

5.2.5 ∆ιακριτικότητα (Resolution): Αναλογικά με 

την κλίμακα μέτρησης: 

•  0.1 mS/cm (κλίμακα 
0.0 – 100.0 mS/cm) 

•  0.01 mS/cm (κλίμακα 
0.00 – 10.00 mS/cm) 

•  0.01 mS/cm (κλίμακα 
0.00 – 1.00 mS/cm) 

 1 μS/cm (κλίμακα 0 – 100 μS/cm) 

NAI   

5.2.6 Αυτόματη επιλογή εκ των παραπάνω 

τεσσάρων (4) ενδιαμέσων κλιμάκων ανάλογα 

με την εκάστοτε μετρούμενη τιμή 

αγωγιμότητας (αισθητήρας auto ranging). 

NAI   

5.2.7 ∆υνατότητα επιλογής απεικόνισης και 

αποθήκευσης είτε της απόλυτης 

(conductivity) είτε της αντισταθμισμένης ως 

προς τη θερμοκρασία (specific conductance) 

τιμής αγωγιμότητα 

 

NAI   

6 Αγωγιμότητα    

6.1 Κυψέλη μέτρησης τεσσάρων ηλεκτροδίων 

νικελίου, με ένδειξη σε μονάδες mS/cm ή 

μS/cm. ∆ιαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση 

θερμοκρασίας και υπολογισμό ειδικής 

αγωγιμότητας στους 25οC.  

NAI   
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6.2 Περιοχή μέτρησης: 0 - 100 mS/cm (0 – 

100,000 μS/cm) 

NAI   

6.3 Ακρίβεια μέτρησης: 0.5% της μέτρησης + 

0.001 mS/cm 

NAI   

6.4 ∆ιακριτικότητα (Resolution): Αναλογικά με 

την κλίμακα μέτρησης: 

•  0.1 mS/cm (κλίμακα 
0.0 – 100.0 mS/cm) 

•  0.01 mS/cm (κλίμακα 
0.00 – 10.00 mS/cm) 

•  0.01 mS/cm (κλίμακα 
0.00 – 1.00 mS/cm) 

 1 μS/cm (κλίμακα 0 – 100 μS/cm) 

NAI   

6.5 Αυτόματη επιλογή εκ των παραπάνω 

τεσσάρων (4) ενδιαμέσων κλιμάκων ανάλογα 

με την εκάστοτε μετρούμενη τιμή 

αγωγιμότητας (αισθητήρας auto ranging). 

NAI   

6.6 ∆υνατότητα επιλογής απεικόνισης και 

αποθήκευσης είτε της απόλυτης 

(conductivity) είτε της αντισταθμισμένης ως 

προς τη θερμοκρασία (specific conductance) 

τιμής αγωγιμότητας 

NAI   

7 ∆ιαλυμένο Οξυγόνο 

 

   

7.1 Αισθητήρας διαλυμένου οξυγόνου ROX με 

χρήση οπτικής μεθόδου μέτρησης 

(φωταύγεια).  

 

NAI   

7.2 Ο αισθητήρας μετρά τη συγκέντρωση 

διαλυμένου οξυγόνου τόσο σε mg/L (ppm) όσο 

και σε % του βαθμού κορεσμού. 

NAI   

7.3 Έχει μικρό χρόνο απόκρισης και λειτουργεί με 

την ίδια ακρίβεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες 

ροής δείγματος, ακόμη και με μηδενική ροή, 

χωρίς την ανάγκη χρήσης συσκευής 

NAI   
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ανάδευσης. 

7.4 ∆ιαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση 

θερμοκρασίας, πίεσης και αλατότητας. 

NAI   

7.5 Μέτρηση σε mg/l (ppm) NAI   

7.6 Περιοχή μέτρησης: 0 – 50 mg/L (ppm) NAI   

7.7 ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 mg/L (ppm) NAI   

7.8 Ακρίβεια (0 – 20 mg/L): �0.1 mg/L (ppm) ή � 

1% της μετρούμενης τιμής, όποιο από τα δυο 

είναι μεγαλύτερο 

NAI   

7.9 Ακρίβεια (20 – 50 mg/L): 15% της 

μετρούμενης τιμής 

NAI   

7.10 Μέτρηση σε % βαθμού κορεσμού NAI   

7.11 Περιοχή μέτρησης: 0 – 500% NAI   

7.12 ∆ιακριτική ικανότητα: 0.1% NAI   

7.13 Ακρίβεια (0 – 200%): 1% βαθμού κορεσμού ή 

1% της μετρούμενης τιμής, όποιο από τα δυο 

είναι μεγαλύτερο 

NAI   

7.14 Ακρίβεια (200 – 500%): 15% της 

μετρούμενης τιμής 

NAI   

7.15 Εύκολη στην αλλαγή, συμπαγής και ανθεκτική 

στα κτυπήματα μεμβράνη με χρόνο ζωής ενός 

έτους. 

NAI   

7.16 Εύκολη βαθμονόμηση (στο πεδίο και στο 

εργαστήριο) ενός ή δύο σημείων. 

NAI   

7.17 Ενσωματωμένο σύστημα αυτοκαθαρισμού. NAI   

7.18 Ανεπηρέαστος από την ύπαρξη υδροθείου στο 

δείγμα. 

NAI   

8 Θερμοκρασία 

 

   

8.1 Αισθητήρας τύπου Thermistor NAI   

8.2 Περιοχή μέτρησης: -5 έως +70 οC NAI   

8.3 ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 οC NAI   

8.4 Ακρίβεια μέτρησης: 0.15 οC NAI   
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8.5 Αποτελείται από ειδικό thermistor 

μεταλλικού οξειδίου με εξαιρετικά προβλέψιμη 

μεταβολή της αντίστασης από τη θερμοκρασία. 

NAI   

8.6 ∆ε χρειάζεται ποτέ βαθμονόμηση ή 

συντήρηση. 

NAI   

9 Στάθμη νερού    

9.1 Μέτρηση στάθμης νερού με διατήρηση της 

ακρίβειας που προδιαγράφεται παρακάτω για 

μεταβολές της θερμοκρασίας του νερού 15οC 

από την θερμοκρασία βαθμονόμησης.  

NAI   

9.2 Ο αισθητήρας διαθέτει αυτόματη 

αντιστάθμιση και διόρθωση στάθμης με 

μεταβολές θερμοκρασίας και αλατότητας, που 

επηρεάζουν την πυκνότητα του νερού, καθώς 

και αντιστάθμιση της τιμής βαρομετρικής 

πίεσης και του γεωγραφικού μήκους και 

πλάτους του σημείου μέτρησης. 

NAI   

9.3 Ανάλογα με την αναμενόμενη στάθμη της κάθε 

εφαρμογής επιλέγεται ένας από τους 

ακόλουθους αισθητήρες: 

 

NAI   

9.4 Αισθητήρας shallow depth 

• Περιοχή μέτρησης: 0 - 9 
m 

• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.001 
m 

• Ακρίβεια μέτρησης: 0.02 
m 

 

NAI   

9.5 Αισθητήρας medium depth 

• Περιοχή μέτρησης: 0 - 
61 m 

• ∆ιακριτική ικανότητα: 0.001 
m 

• Ακρίβεια μέτρησης: 0.12 
m 

NAI   
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10  

Οξειδοαναγωγικό δυναμικό ORP 

   

10.1 Μέτρηση ORP με χρήση συνδυασμένου 

ηλεκτροδίου αναφοράς – μέτρησης. 

NAI   

10.2 Περιοχή μέτρησης: -999 έως +999 mV NAI   

10.3 ∆ιακριτική ικανότητα: 1 mV NAI   

10.4 Ακρίβεια μέτρησης: 20 mV NAI   

11 Αλατότητα    

11.1 Το όργανο παρέχει υπολογιστικά τιμή 

αλατότητας. Για τον υπολογισμό 

χρησιμοποιούνται οι τιμές αγωγιμότητας και 

θερμοκρασίας σύμφωνα με τους αλγόριθμους 

που περιγράφονται στο Standard Methods 

for Examination of Water and Wastewater. 

NAI   

11.2 Περιοχή μέτρησης: 0-70 ppt NAI   

11.3 ∆ιακριτική ικανότητα: 0.01 ppt NAI   

11.4 Ακρίβεια μέτρησης: 0.1 ppt ή 1% (ότι είναι 

μεγαλύτερο) 

NAI   

12 Υπολογισμός, καταγραφή και αποθήκευση 

Ειδικής αγωγιμότητας  

Πρόκειται για την τιμή της αγωγιμότητας 

αντισταθμισμένη στη θερμοκρασία των 25 οC. 

Υπολογίζεται αυτόματα από την εκάστοτε τιμή 

της απόλυτης αγωγιμότητας και της 

θερμοκρασίας βάσει πρότυπης εξίσωσης 

ενσωματωμένης στο λογισμικό του αισθητήρα. 

Καταγράφεται δε και αποθηκεύεται ως 

ανεξάρτητη μέτρηση. 

 

NAI   

13 Υπολογισμός, καταγραφή και αποθήκευση 

συγκέντρωσης ολικών διαλυμένων στερεών 

(TDS) 

NAI   
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Πρόκειται για εκτίμηση της τιμής της 

συγκέντρωσης των ολικών διαλυμένων 

στερεών (mg/L) λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

εκάστοτε υπολογιζόμενη τιμή της ειδικής 

αγωγιμότητας. Βασίζεται στη λογική ότι η 

αγωγιμότητα ενός υδατικού διαλύματος είναι 

αποτέλεσμα της ύπαρξης διαλυμένων 

στερεών. Υπολογίζεται αυτόματα 

χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή 

μετατροπής. Το σύστημα έχει αποθηκευμένη 

μια γενική τιμή του εν λόγω συντελεστή την 

οποία ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αν, 

επιζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, 

προσδιορίσει πειραματικά το συντελεστή, για 

το συγκεκριμένο υδατικό δείγμα που μελετάει. 

Αυτό γίνεται με απλό εργαστηριακό 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης ολικών 

διαλυμένων στερεών και αντιστοίχισή του με 

τη μετρούμενη τιμή της ειδικής αγωγιμότητας. 

Καταγράφεται και αποθηκεύεται ως 

ανεξάρτητη μέτρηση. 

 

14 Υπολογισμός, καταγραφή και αποθήκευση 

Ειδικής αντίστασης  

Πρόκειται για το αντίστροφο της ειδικής 

αγωγιμότητας που υπολογίζεται αυτόματα από 

το λογισμικό. Καταγράφεται και αποθηκεύεται 

ως ανεξάρτητη μέτρηση. 

NAI   
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9. Σταθμός Μέτρησης Ποιότητας Αέρα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων 

αναλυτών που θα χρησιμοποιηθούν είναι : 

   

 Αναλυτής SO2     

1.1 Μέθοδος μέτρησης : fluorescent analyzer NAI   

1.2 Αναλογική έξοδος: 0-full scale από 0-0.05 

ppm ως 0-20 ppm 

NAI   

1.3 Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος: autoranging 

0 to 20 ppm 

NAI   

1.4 Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration 

reading 

NAI   

1.5 Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale NAI   

1.6 Ακρίβεια : 1% of concentration reading NAI   

1.7 Παροχή δείγματος : 0.6 l/min NAI   

1.8 In built zero air scrubber NAI   

1.9 Θερμοκρασία λειτουργίας : 5ºC έως +40ºC NAI   

2 Αναλυτής NOx    

2.1 Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος 0 to 20 ppm NAI   

2.2 Μέτρηση NO, NOx, NO2 ανεξαρτήτως 

μεταξύ τους 

NAI   

2.3 Παροχή δείγματος : 0.6 l/min NAI   

2.4 Θερμοκρασία λειτουργίας : 5ºC έως +40ºC NAI   

2.5 Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale NAI   

2.6 Ακρίβεια : 1% of concentration reading NAI   

2.7 Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration 

reading 

NAI   

3 Αναλυτής O3    

3.1 Μέθοδος μέτρησης : φωτομετρία UV  NAI   

3.2 Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος 0 to 20 ppm NAI   

3.3 Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration NAI   
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reading 

3.4 Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale NAI   

3.5 Ακρίβεια : 1% of concentration reading NAI   

3.6 Παροχή δείγματος : 0.5 l/min NAI   

4 Αναλυτής CO    

4.1 Μέθοδος μέτρησης : IR NAI   

4.2 Απεικόνιση και ψηφιακή έξοδος 0 to 200 ppm NAI   

4.3 Μέτρηση : <0.5 ppb ή 0.2% concentration 

reading 

NAI   

4.4 Σφάλμα γραμμικότητας : ± 1% full scale NAI   

4.5 Ακρίβεια : 1% of concentration reading NAI   

4.6 Παροχή δείγματος : 1 l/min NAI   

5 Αναλυτής Αιωρούμενων Στερεών 

 

   

 Το προσφερόμενο όργανο να είναι ικανό για :    

5.1 Μέτρηση σε Mass Mode:    

5.1.1 Εύρος συγκέντρωσης: ΡΜ 1, ΡΜ 2.5, ΡΜ 7, 

ΡΜ 10 και TSP 

NAI   

5.1.2 Εύρος συγκέντρωσης: 0-1 mg/m3 NAI   

5.1.3 Χρόνος δειγματοληψίας: 2 λεπτά NAI   

5.2 Μέτρηση Particle Mode:    

5.2.1 Εύρος μεγέθους: ∆ύο κανάλια – 0.5 και 5.0 

μm 

NAI   

5.2.2 Εύρος συγκέντρωσης: 0 – 3.000.000 

particles per cubic foot  (105.900 

particles/L) 

NAI   

5.2.3 Χρόνος δειγματοληψίας: 1 λεπτό NAI   

5.2.4 Ακρίβεια: + 10% NAI   

5.2.5 Ευαισθησία: 0.5 μm @ 2 to 1 peak to valley 

(JIS), 2 to 1 S/N 

NAI   

5.2.6 Ρυθμός ροής: 0.1 cfm (2.83 lpm) NAI   

5.3 Γενικά χαρακτηριστικά:    

5.3.1 Πηγή φωτός: laser diode, 5 mW, 780 nm NAI   
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5.3.2 Λειτουργία με 6V Ni-MH έτσι ώστε  να  

εξασφαλίζεται 8 ώρες τυπικής ασυνεχούς 

χρήσης, και μέχρι και 5 ώρες συνεχόμενης 

χρήσης 

NAI   

5.3.3. Να διαθέτει AC to DC module, 100-240 VAC 

to 9 VDC @ 350 mA  typical 

NAI   

5.3.4 Να διαθέτει θύρα RS-232 NAI   

5.3.5 Να  διαθέτει CE, ISO, ASTM και JIS NAI   

5.3.6 Να διαθέτει οθόνη LCD, 4 γραμμών Χ 16 

χαρακτήρων 

NAI   

5.3.7 Να διαθέτει  κουμπιά λειτουργίας τύπου 

μεμβράνης 

NAI   

5.3.8 Να διαθέτει αισθητήρα Temperature / 

Humidity 

NAI   

5.3.9  Να διαθέτει Flow Meter NAI   

5.3.10  Να διαθέτει εκτυπωτή NAI   

5.3.11 ∆ιαστάσεις: θα εκτιμηθούν οι μικρότερες  NAI   

5.3.12 Βάρος: κάτω από 1 κιλό NAI   

5.3.13 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-500C NAI   

5.3.14 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20-600C NAI   

5.3.15 Να παραδοθεί  με: οδηγίες χρήσης, σειριακό 

καλώδιο, λογισμικό επικοινωνίας ,με AC to 

DC converter module με IEC AC Power 

Cord,                         με Isokinetic Sample 

Probe, Παρελκόμενα (κατσαβίδι, θήκη 

μεταφοράς, φίλτρο μηδενισμού ξεχωριστών 

σωματιδίων) 

NAI   

6 Αναλυτής Θορύβου (ηχόμετρο) 

Ηχόμετρο Type 2, σύμφωνο με τα IEC 

61672, IEC 60651 και IEC 60804 

 

   

6.1 Να διαθέτει μικρόφωνο 0,5”, τύπου Electret  NAI   

6.2 Εύρος για τη μέτρηση χωρίς φίλτρα  30 έως NAI   
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140 dBA , 40 έως 140 dbC, 43 έως 143 dBPk 

6.3 Εσωτερικά φίλτρα  A, C και Z  NAI   

6.4 Response factors: Fast & Slow   

     Impulse & Peak  

NAI   

6.5 Exchange rates : 3 db , 5 db NAI   

6.6 Μετρήσεις : Sound Pressure  Level SPL  

             Maximum SPL (Lmax)  

             Minimum SPL (Lmin) 

             Peak SPL (Lpk) 

              Integrated SPL (Leg/Lavg) 

                   Elapsed Time 

NAI   

6.7 Να διαθέτει ψηφιακό LCD display NAI   

6.8 Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς, 

προενισχυτή, βαθμονομητή, μικρόφωνο, , 

windscreen. 

NAI   

6.9 Βάρος : μικρότερο από 300 γραμμάρια NAI   

6.10 Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10 έως +50 ºC NAI   

6.11 Να λειτουργεί με μπαταρία αλκαλική 9V . 

∆ιάρκεια μπαταρίας περίπου 25 ώρες 

συνεχούς χρήσης 

NAI   
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο:  e-mail:  

Fax:    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:  

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Απασχόληση στο Έργο 

Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα 

στο Έργο 
Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 
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