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Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου, 
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος 
παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου». 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων των γεωτρήσεων του ∆ήμου και του ∆ημοτικού δικτύου ύδρευσης μετρώντας 
παραμέτρους όπως  pH, θερμοκρασία, διαλελυμένο οξυγόνο, οξειδωαναγωγικό δυναμικό, αγωγιμότητα , 
αλατότητα. Επίσης και 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. Τέλος θα γίνει και προμήθεια  ενός 
φορητού αναλυτή θορύβου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 670.000,00 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου ΦΠΑ. 

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου  2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 ώρα , 
στο κτίριο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αμαρουσίου, οδός 
Ολυμπίας 9 – 13 & Επταλόφου, ΤΚ 151 24. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την 1/10, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 11.00 στο ∆ημαρχείο Αμαρουσίου, οδός Βας. Σοφίας 9 & ∆ημ. Μόσχα, ΤΚ 151 22. 

Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών  είναι οι 
ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από 
εγγυητική επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από τα γραφεία 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης ∆ήμου Αμαρουσίου, καθώς και από το 
Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων του ∆ήμου Αμαρουσίου (εντός ∆ημαρχιακού 
Μεγάρου), εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:30.  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2038335/339, FAX επικοινωνίας 210-6146421, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία α) ∆ημήτρης Αμίτσης και β) Μανταλένα Αρχοντίκη.  

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
 
Μαρούσι 02/08/2010                    O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                  
                                       

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  


