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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου 

Πόλη Λάρισα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL61 

Τηλέφωνο 2413506256, 2413506260, 2413506266 

Φαξ 2413506173 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.tsourli@thessaly.gov.gr 

k.tsipis@thessaly.gov.gr 

m.karagkentsidou@thessaly.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Βασιλική Τσουρλή 

Κυριάκος Τσίπης 

Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

Μαρία Καραγκεντζίδου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thessaly.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο, Ν.4412/2016 :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  
www.thessaly.gov.gr  (μέσω της διαδικτυακής πύλης αρχής στο διαδίκτυο). 

β)Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες για την προμήθεια είναι διαθέσιμες από το γραφείο 256 και 260 και σε ότι 
αφορά τα Πληροφοριακά συστήματα 266 στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην 

mailto:v.tsourli@thessaly.gov.gr
mailto:k.tsipis@thessaly.gov.gr
mailto:m.karagkentsidou@thessaly.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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προαναφερθείσα διεύθυνση (Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα τηλ. 
2413506256,2413506260). 

δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

       ε) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Θεσσαλίας 2014-2020» με Κωδικό ΣΑΕΠ 2020ΕΠ00610053. 

 Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» με βάση 
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2940/9-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΝΡ7ΛΡ-ΘΓ9) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5063847. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την παρακολούθηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση έξι νέων Σταθμών παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 2 για την πόλη του  Βόλου, 2 για την πόλη της  Λάρισας, 1 για την πόλη των 
Τρικάλων, και 1 για την πόλη της  Καρδίτσας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετάδοσης τους, καθώς 
επίσης και στην συμπλήρωση και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υφιστάμενου σταθμού 
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Λάρισα και της αποκατάστασης της λειτουργίας του 
συστήματος τηλεμετάδοσής του.   
Η προμήθεια αποσκοπεί στην αναβάθμιση του και επέκταση του Εθνικού Δικτύου  Παρακολούθησης  
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ ) με στόχο: 

    τη μέτρηση και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων  

 την παρακολούθηση της ποιότητας ατμόσφαιρας και σε άλλες περιοχές με βάση την οδηγία 
2008/50/ΕΚ αλλά και με βάση τα συμπεράσματα της χαρτογράφησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
για την εγκατάσταση ορθολογικά χωροθετημένων σταθμών στον Ελλαδικό χώρο 

    τη διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων που αποστέλλονται στην Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
              

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου και συμπληρωματικού CPV: Μέσα 
καταγραφής 32584000-0  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των 
προμηθειών που περιγράφονται στο συγκεκριμένο τεύχος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των 
υπηρεσιών και όχι στο σύνολο τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 
της παρούσας. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι πέντε χιλιάδων 
εκατόν οκτώ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 826.700€ ΦΠΑ: 
198.408€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 11 μήνες από την υπογραφή της. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της χαμηλότερης τιμής. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  
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 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση 
με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
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 Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 για την «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τον Ν 3010/25-4-2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), σχετικά με την εναρμόνιση του Ν. 1650/86 
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ και ισχύει σήμερα. 

 Την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11). 

 Την ΚΥΑ 70601 (ΦΕΚ 3272Β/23.12.13), Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια. 

 Την υπ’ αριθμ. 6/20-5-2020 (ΑΔΑ: 6Ο6Μ7ΛΡ-ΨΕΔ) απόφαση συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για 
την ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

 Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει». 

 Τη με αρ. πρωτ. 411/04-02-2020 (Κωδ. 85) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 
«Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», 

 Το με ID 100350/24-06-2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» προς την 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για χρηματοδότηση της υπ' όψη πράξης στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, 

 Τη με αρ. πρωτ. 2752/08-09-2020 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ. 

 Την με αριθμ. πρωτ. 2940/9-9-2020  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5063847 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 

 Την υπ’ αριθμ. 20DIAB000012972  2020-9-11 Διαβούλευση του ΕΣΗΔΗΣ. 

  Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/95761/1635/20-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας. 

 Το υπ΄αριθμ. 20REQ007653625 2020-10-30  πρωτογενές αίτημα.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/2/2021  και ώρα 14:30 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 12/2/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Perivallon/Poiotita%20Atmosfairas/Nomothesia/20200326_2008_50_%25u0395%25u039A.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8n9YIPRs9dEjnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVbBWbXMYUHCUFcyrfmXU5noRezx9AuVIp15o5DePas1
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  24/12/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η παρούσα καταχωρήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας/Διακηρύξεις», για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με προσωρινό αρ. αναφοράς ENOTICES-THES-DDE/2020-177841 Προκήρυξη της Σύμβασης, 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έλαβε 

αριθμό: 2020/S 253-638424 .  
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.
  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δέκα  
έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τέσσερα ευρώ (16.534 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
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ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν 
η αναθέτουσα αρχή: 

 α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, 

 β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

 γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν 
εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 

Αν ο οικονομικός φορέας των παραπάνω περιπτώσεων α’, β΄και γ΄ είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του.  
Οι περ. α΄ και β΄  παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 
διακανονισμού. 
 
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
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2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις . 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν/ παρέχουν: 
Μέσο “γενικό” ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων κλειστών διαχειριστικών περιόδων (όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία), ίσο ή μεγαλύτερο με το 30% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του 
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προϋπολογισμού της προμήθειας για την  οποία ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά και το 
τελευταίο χρόνο να μην έχει αρνητικό ισοζύγιο.  
Σε περίπτωση που η έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας του προσφέροντα είναι μεταγενέστερη των 
ανωτέρω περιόδων, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται αντίστοιχα προς την έναρξη της δραστηριότητας, 
ως εξής:  
Μέσος “γενικός” ετήσιος κύκλος εργασιών στις δύο τελευταίες κλειστές διαχειριστικές περιόδους (όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία).  
“Γενικός” ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία κλειστή διαχειριστική περίοδο (όπως προβλέπεται 
από τη νομοθεσία). 
Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 (πέντε) ετών ,  να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
προμηθειών αντίστοιχη-παρόμοια προμήθεια,  (Ως παρόμοιο ορίζεται ένα έργο που περιλαμβάνει την 
προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παρακολούθησης της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα), συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της προμήθειας 
μη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να δηλώσει τις αντίστοιχες προμήθειες/υπηρεσίες που εκτέλεσε, με 
αντικείμενο ποσοτικά και ποιοτικά όμοιο προς το συμβατικό, όπως τα ανωτέρω χαρακτηριστικά 
καθορίζονται παραπάνω, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία είτε από τον ίδιο 
ως Ανάδοχο, είτε ως Υπεργολάβο (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με στοιχεία 
γνωστοποίησής της στην Φορολογική Αρχή), με αναφορά της ημερομηνίας έναρξης και λήξης αυτής, του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη (στοιχεία που ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει και στο Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ), καθώς και όλων των λοιπών σχετικών πληροφοριών που 
τεκμηριώνουν την ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
παρούσης. 
β) να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στο αντικείμενο της σύμβασης. 
γ) να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω τεχνικό εξοπλισμό: 
- Εξοπλισμό για τον έλεγχο των αναλυτών αερίων 
- Πιστοποιημένες φιάλες αερίων βαθμονόμησης 
- Γεννήτριες όζοντος 
- Κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή λειτουργίας και τον έλεγχο των οργάνων συσκευή εντοπισμού 
θέση (GPS). 
Τα παραπάνω κριτήρια θα μπορούν σε περίπτωση Ένωσης να τα έχει η Ένωση αθροιστικά και όχι ο 
καθένας ξεχωριστά. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 με πεδίο δραστηριότητας το αντικείμενο της 
σύμβασης  ή ισοδύναμο σε ισχύ από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 
ισότιμο οργανισμό. Επίσης Ισχύουν και τα απαιτούμενα πρότυπα που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και θα συμπεριληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, όπου 
αναφέρονται. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής 
ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IIΙ  το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται 
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χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ 
και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται. 
Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα κριτήρια, το 
σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,  
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. 

Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή περισσότερες 
ικανότητες του υπεργολάβου του, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ αυτού, ανεξάρτητα από το 
ποσοστό της υπεργολαβίας και το συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην Ενότητα Γ 
«Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων». 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και 
σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΕΕΕΣ, επισυνάπτεται χωριστό/ά ΕΕΕΣ 
δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του 
υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος 
είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

σε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ, τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχουν τεθεί στο 
άρθρο 2.2.5.  . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Α) Κατάλογο των κυριότερων παρομοίων συμβάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την 
τελευταία πενταετία. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον τίτλο της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή αυτής, 
τον Αναθέτων Φορέα, την αμοιβή της σύμβασης και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε 
αυτή, τις ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης.  

Η καλή εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, ως εξής: 
Εάν ο εργοδότης είναι δημόσιος φορέας (ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ), ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εναλλακτικά σε περίπτωση 
μη διαθεσιμότητας πιστοποιητικού ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση και σχετικά 
έγγραφα όπως πρωτόκολλα παραλαβής, εγκριτικές αποφάσεις, τιμολόγια, κ.λπ. 
Εάν ο εργοδότης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται, είτε βεβαίωση που συντάσσει ο 
ιδιώτης, είτε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου περί του αντικειμένου της σύμβασης που 
εκτέλεσε και περί της επιτυχούς εκτέλεσης αυτής, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα όπως αντίγραφα 
συμβάσεων, τιμολόγια, κ.λπ. (και στις δύο περιπτώσεις). 
Β) να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στο αντικείμενο της σύμβασης. 
Γ) να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω τεχνικό εξοπλισμό: 
- Εξοπλισμό για τον έλεγχο των αναλυτών αερίων 
- Πιστοποιημένες φιάλες αερίων βαθμονόμησης 
- Γεννήτριες όζοντος 
- Κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή λειτουργίας και τον έλεγχο των οργάνων συσκευή εντοπισμού 
θέση (GPS). 
Τα παραπάνω κριτήρια θα μπορούν σε περίπτωση Ένωσης να τα έχει η Ένωση αθροιστικά και όχι ο 
καθένας ξεχωριστά. 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πρότυπο 
Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 με πεδίο δραστηριότητας το αντικείμενο 
της σύμβασης ή ισοδύναμό του εν ισχύ από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης νομίμως μεταφρασμένο 
στην ελληνική γλώσσα. 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 





 

 

25 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].  Επιπλέον οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία που καταθέτουν στην τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3 της 
παρούσας. 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
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2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IΙI).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με βάση τις οδηγίες που θα βρείτε στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  I της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα.  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει -κατ’ ελάχιστον- τα εξής: 

1. Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  I  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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2. Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι πιστοποιεί την επαρκή κατάρτιση των τεχνικών 
του προσφέροντος σε εργασίες συντήρησης των προσφερομένων ειδών 

3. Τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών (στην αγγλική ή και ελληνική γλώσσα) 
4. Αντίγραφα των πιστοποιητικών ή των αναφορών πιστοποίησης (έγκριση τύπου) των οργάνων 

όπου αυτό απαιτείται. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης   
όπως ορίζεται κατωτέρω η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. 
Επιπλέον ο προσφέρων επισυνάπτει στα συνημμένα αρχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού το έντυπο 
της Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο σε pdf 
μορφή. 
 Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί 
η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος III 
της παρούσας οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

(ι) στην οποία υπάρχει ατελής/ελλιπής συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ή/και έλλειψη ψηφιακών υπογραφών από 
τους υπόχρεους να υπογράφουν το ΕΕΕΣ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 12/2/2020 και ώρα 10:00π.μ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της   παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλομένης παράλειψης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων  
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ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με  τα οριζόμενα 
στο  άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.1.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού της Σύμβασης, σύμφωνα με 
την παρ. 6.4 της παρούσας Διακήρυξης. Κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο. Κατά την ως 
άνω περίοδο εγγύησης, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στη συντήρηση των ειδών και στην 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από 
ενδεχόμενη δυσλειτουργία των ειδών με τον τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται αναλυτικά στις 
τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. Μετά την παράδοση των ειδών και για την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4.1.1, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.5 της παρούσας 
Διακήρυξης. 
Το ποσό της ζητούμενης εγγύησης Καλής Λειτουργίας ανέρχεται στο ύψος του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Εξοπλισμού, ύστερα 
από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Σχεδιασμού. Πριν την τροποποίηση της σύμβασης θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

 Κλωβοί   15% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης 

 Αναλυτές, σύστημα δειγματοληψίας, σύστημα βαθμονόμησης, μετεωρολογικό σύστημα  40% του 

ποσού της υπογραφείσας σύμβασης. 

 Λογισμικό 25% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης. 

 20% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας όπου 

θα γίνει και η οριστική παραλαβή του έργου.  

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την 
κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν 
του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το παράρτημα Ι της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
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προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 





 

 

42 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ως εξής: Μέγιστος συνολικός χρόνο τοποθέτησης 
των κλωβών (σύμφωνα με το Νο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών) Παράρτημα Ι στις θέσεις που 
προδιαγράφονται 5 (πέντε) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η τοποθέτηση και η πλήρη 
λειτουργία των αναλυτών, βαθμονομητών, συστήματος δειγματοληψίας και μετεωρολογικών σταθμών θα 
είναι δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κλωβών και σε ένα (1) μήνα από το 
προηγούμενο στάδιο θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαραίτητου λογισμικού.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.1.4. Ο τόπος παράδοσης για το σύνολο των ειδών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα καθοριστεί σε 
συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και όπως ορίζεται στο  
Παράρτημα Ι.  Αναλυτικά οι προτεινόμενες θέσεις  παράδοσης είναι οι εξής: 
 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗ 1:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ,  Διοικητήριο  

ΘΕΣΗ 2: Νέο κτήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οδό Θεοφράστου & Καλλισθένους.   

ΘΕΣΗ 3: Κτήριο της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφέρεια Θεσσαλίας 8ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Τρικάλων  

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Βόλος) 

ΘΕΣΗ 1:  Κτήριο της Δ/νσης Δημόσις Υγείας στη γωνία των οδών Αντωνοπούλου - Δ. Γεωργιάδου. 

ΘΕΣΗ 2:  Κτήριο Καπνού στην οδό  Ανθίμου Γαζή  152 

Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΘΕΣΗ 1: στον προαύλιο  χώρο του κτιρίου του εργαστηρίου της Δνσης Τεχνικών Έργων, επί της οδού 

Κονδύλη 56.   

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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ΘΕΣΗ 1: :  Κτήριο Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, οδός Μπλατσούκα 24 Τ.Κ. 43131 (με Βαϊου 
Τζέλλα γωνία). 

Η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχδιασμού έχει την δυνατότητα αλλαγής των παραπάνω προτεινόμενων  
θέσεων παράδοσης των ειδών, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τον Ανάδοχο.  

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠαράρτημαVI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους 
τρόπους: α) μακροσκοπικό έλεγχο και β) με πρακτική δοκιμασία καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατάθεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

1)Η προσωρινή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καθώς και η σύνταξη των σχετικών  πρωτοκόλλων θα 
γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από κάθε στάδιο μέχρι την πλήρη εγκατάσταση  και θέση σε πλήρη 
λειτουργία του εξοπλισμού. (Κλωβοί – Αναλυτές, βαθμονομητές, σύστημα δειγματοληψίας και 
μετεωρολογικοί σταθμοί- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαραίτητου λογισμικού).  
 
2) Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφού έχει ολοκληρωθεί και η δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
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σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, τρία (3) χρόνια από την οριστική παραλαβή των ειδών ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά 
τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής των ειδών στα πλαίσια των συμβάσεων που θα προκύψουν 
καθώς ο χρόνος παράδοσης των αγαθών δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών.  

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 

Λάρισα, Νοέμβριος 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
ΤΣΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ με Α΄β 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ με Α΄β 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Απόφαση 372248/22-12-
2020 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Λάρισας 

 
ΚΟΥΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Προϊστάμενος 

 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  

Περιφέρειας Θεσσαλίας  

 

ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την 1504/2020 (πρακτ.36ο /22-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εισαγωγή  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η ύπαρξη στην 

ατμόσφαιρα ουσιών (ρύπων) για αρκετό χρονικό διάστημα και σε τέτοια συγκέντρωση, ώστε να είναι 

δυνατόν να είναι βλαβερές για τους ζωντανούς οργανισμούς (ανθρώπους, ζώα, φυτά), τις υλικές 

κατασκευές, ή ακόμα να επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει οριακές τιμές και τιμές στόχους για την προστασία της δημόσιας υγείας 

σε μία σειρά ατμοσφαιρικών ρύπων με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με την Οδηγία 2015/1480/ΕΕ. 

Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορούν στην ποιότητα μας ατμόσφαιρας και 

εφαρμόζονται και στη χώρα μας είναι: (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας): 

 Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 

(ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11). 

 Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 

πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 

920Β/8.6.07). 

 Οδηγία 2015/1480/ΕΚ για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες 

σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων 

δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 

1311Β/13.4.17). 

 ΚΥΑ 70601 (ΦΕΚ 3272Β/23.12.13), Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια. 

 Κ.Υ.Α 11824 (ΦΕΚ 369Β/24.5.93), Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησής της με την ΚΥΑ ΗΠ 

14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Α.Α. 

Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπως έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει 2 (δυο) σταθμούς, έναν εντός της πόλης της Λάρισας και έναν εντός 

http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Perivallon/Poiotita%20Atmosfairas/Nomothesia/20200326_2008_50_%25u0395%25u039A.pdf
http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Perivallon/Poiotita%20Atmosfairas/Nomothesia/20200326_2004_107_%25u0395%25u039A.pdf
http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Perivallon/Poiotita%20Atmosfairas/Nomothesia/20200326_2015_1480_%25u0395%25u039A.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8n9YIPRs9dEjnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVbBWbXMYUHCUFcyrfmXU5noRezx9AuVIp15o5DePas1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8JuopUuIixxN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucoSM2G_-on_nlBTtpuorJa-8FJQXozyNI6oXE1WeN-q
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της πόλης του Βόλου. Οι σταθμοί είναι εξοπλισμένοι από το έτος 2000 με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για 

την αυτόματη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τον εξοπλισμό για την τηλεμετάδοση των 

μετρήσεων. Οι ρύποι που παρακολουθούνται σήμερα από τον σταθμό του Π.Σ Λάρισας είναι τα 

αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και Π.Σ. Βόλου είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2,5). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΔΠΑΡ 

Η διασφάλιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας 

και του περιβάλλοντος, απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σύμφωνα 

με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας η λειτουργία δικτύου σταθμών 

μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το σκοπό αυτό και με πόρους του Β΄ ΚΠΣ, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», το ΥΠΕΝ ως ΥΠΕΧΩΔΕ αναβάθμισε σταθμούς πόλεων, που 

ήδη λειτουργούσαν, και παράλληλα εγκατέστησε νέους σταθμούς σε μεγάλες πόλεις, δημιουργώντας το 

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Το Εθνικό Δίκτυο 

Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) έχει δημιουργηθεί από το 2000 με στόχο τη διαρκή, 

συστηματική και αξιόπιστη παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, με σκοπό τα παραγόμενα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο πολιτικής για την 

αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Καθώς όμως οι απαιτήσεις της νομοθεσίας αυξάνονται τόσο σε ότι αφορά στους παρακολουθούμενους 

ρύπους, όσο και στο επίπεδο παρακολούθησής τους, έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση και επέκταση 

του ΕΔΠΑΡ με στόχο: 

    τη μέτρηση και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων  

 την παρακολούθηση της ποιότητας ατμόσφαιρας και σε άλλες περιοχές με βάση την οδηγία 

2008/50/ΕΚ αλλά και με βάση τα συμπεράσματα της χαρτογράφησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης για την εγκατάσταση ορθολογικά χωροθετημένων σταθμών στον Ελλαδικό χώρο 

 τη διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων που αποστέλλονται στην Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Για τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια Θεσσαλίας βάση της πρόσκλησης 85/411/4-2-2020 της Ειδικής Υπηρεσία 

Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης 

Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» πρόκειται να προμηθευτεί έξι νέους Σταθμούς 

παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 2 για το Βόλο, 2 για την Λάρισα, 1 για τα Τρίκαλα, και 1 

για την Καρδίτσα, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετάδοσης τους, καθώς επίσης και στην συμπλήρωση 
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και στον εκσυγχρονισμό του  εξοπλισμού του υφιστάμενου σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στην Λάρισα και της αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσής του. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την κάλυψη της ως άνω ανάγκης παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας της Περιφέρεια 

Θεσσαλίας  η πράξη που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» περιλαμβάνει συνολικά την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού: 

 
1. ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ (6 τεμ.) 

2. Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ10 (ΤΕΜ. 6) 

Β) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ2,5 (ΤΕΜ. 2) 

3. Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOX) (ΤΕΜ. 7) 

Β) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2     (ΤΕΜ. 4) 

      Γ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) (ΤΕΜ.4) 

Δ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ( Ο3) (ΤΕΜ.7) 

E) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΤΕΧ (ΤΕΜ.2) 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  (ΤΕΜ.7) 

5. Α)   ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (ΤΕΜ.7) 

Β)   ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΤΕΧ (ΤΕΜ.2) 

6. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΕΜ.7) 

7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data logger) (ΤΕΜ.7) 

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΜ 3G/4G/LTE (Modem router 3G/4G/LTE)MODEM / ROUTER  (ΤΕΜ.2) 

9. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ  (Switch) (ΤΕΜ.7) 

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Μια σε κάθε Π.Ε.) (ΤΕΜ.4) 

11. ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΤΕΜ. ≤3 )     

12. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ. 1) 

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΤΕΜ. 1) 

14. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΛΩΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΤΕΜ. 5) 

15. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

 

 





 

 

49 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) τα σημεία δειγματοληψίας που 

προορίζονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να παρέχουν 

στοιχεία για τις περιοχές μέσα σε ζώνες και οικισμούς όπου απαντούν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στις 

οποίες θα εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός για χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό σε σχέση με 

την περίοδο αναφοράς της ή των οριακών τιμών. Τα σημεία δειγματοληψίας τοποθετούνται κατά κανόνα 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η μέτρηση της κατάστασης στα μικροπεριβάλλοντα της άμεσης γειτονίας τους.  

Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να εγκαταστήσει στις παρακάτω θέσεις  

σταθμούς και οι μετρούμενοι ρύποι θα είναι οι εξής: 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗ 1:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ,  Διοικητήριο  

Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10 (υφιστάμενος), NOx , SO2, O3 

ΘΕΣΗ 2: Νέο κτήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οδό Θεοφράστου & Καλλισθένους.   

Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, ΑΣ2,5, NOx , CO, O3, Βενζόλιο 

ΘΕΣΗ 3: Κτήριο της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφέρεια Θεσσαλίας 8ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Τρικάλων  

Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10,  NOx ,  O3 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Βόλος) 

ΘΕΣΗ 1:  Κτήριο της Δ/νσης Δημόσις Υγείας στη γωνία των οδών Αντωνοπούλου - Δ. Γεωργιάδου. 

Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, NOx , SO2, CO, O3,  

ΘΕΣΗ 2:  Κτήριο Καπνού στην οδό  Ανθίμου Γαζή  152 

Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, ΑΣ2,5, NOx , O3, Βενζόλιο 

Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΘΕΣΗ 1: στον προαύλιο  χώρο του κτιρίου του εργαστηρίου της Δνσης Τεχνικών Έργων, επί της οδού 

Κονδύλη 56.   

Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, NOx , SO2, CO,O3  

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΘΕΣΗ 1: :  Κτήριο Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, οδός Μπλατσούκα 24 Τ.Κ. 43131 (με Βαϊου 
Τζέλλα γωνία)  

Μετρούμενοι ρύποι: : ΑΣ10, NOx , SO2, CO,O3   

Η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχδιασμού έχει την δυνατότητα αλλαγής των παραπάνω προτεινόμενων  
θέσεων παράδοσης των ειδών, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τον Ανάδοχο.  
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Πίνακας 1 Εξοπλισμός  ανά σταθμό 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 
ΘΕΣΗ 1 
ΥΦΙΣΤΑΜΕ
ΝΟΣ  

ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΗ 2 
ΝΈΟ ΚΤΗΡΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 
ΘΕΣΗ 3 
Δ/ΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡ
ΩΝ 

ΒΟΛΟΣ 
ΘΕΣΗ 1 
ΚΤΗΡΙΟ 
Δ/ΝΣΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΟΛΟΣ 
ΘΕΣΗ 2  
ΚΤΗΡΙΟ 
ΚΑΠΝΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛ
Α ΘΕΣΗ 
1 

ΚΑΡΔΙΤΣ
Α ΘΕΣΗ 
1 

1 
ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ   1 1 1 1 1 1 

2 

Α)                                       
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΣ10   1 1 1 1 1 1 
Β)                                    

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΣ2,5   1     1     

3 

Α)                                   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 
(NOX) 1 1 1 1 1 1 1 
Β)                                    

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ 

ΘΕΙΟΥ SO2 1     1   1 1 
Γ)                                    
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) 

  1   1   1 1 
Δ)                                   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΟΖΟΝΤΟΣ (O3) 

1 1 1 1 1 1 1 
Ε)                                    
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
(ΒΕΝΖΟΛΙΟ) 

  1     1     

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 1 1 1 1 1 1 1 

5 

Α)                                   
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 
Β)                                    
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΒΤΕΧ   1     1     

6 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1 1 1 1 1 1 

7 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data 
logger) 1 1 1 1 1 1 1 
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8 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 
ΜΟΝΤΕΜ 3G/4G/LTE 
(Modem router 
3G/4G/LTE)MODEM / 
ROUTER 1           1 

9 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ  (Switch) 1 1 1 1 1 1 1 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
(Μια σε κάθε Π.Ε.) 1     1   1 1 

11 

ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1             

12 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1             

13 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ 
(PORTAL) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 1             

14 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΛΩΒΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΣΤΟ 
ΕΔΑΦΟΣ 

  1 1   1 1 1 

15 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ 3             

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1. ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 
 

Γενικές προδιαγραφές : 

1. Ελαφρά κατασκευή, για την εύκολη μεταφορά τους μέσω γερανοφόρου οχήματος και χωρίς 

προβλήματα τοποθέτησή τους σε δώματα ή εξώστες κτιρίων. 

2. Ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια αντοχή (τουλάχιστον 10 ετών χωρίς συντήρηση των εξωτερικών 

επιφανειών) σε οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης) του 

Ελληνικού χώρου. 

3. Πλήρη θερμομόνωση, σ' όλες τις επιφάνειές τους, για την εύκολη διατήρηση με τα κλιματιστικά που 

περιγράφονται παρακάτω, στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, σταθερής κατάλληλης θερμοκρασίας 

σε όλες τις εποχές του έτους. 

4. Ο κλωβός πρέπει να είναι ασφαλής με υλικά άκαυστα ή βραδύκαυστα, καθώς και με υλικά που δεν 

εκπέμπουν VOC's (Πτητικούς Οργανικούς Υδρογονάνθρακες). Επίσης με ηλεκτρική εγκατάσταση 

σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
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5. Ο κλωβός πρέπει να είναι εξωτερικά καλαίσθητος. 

6. Ο κλωβός πρέπει να παραδοθεί χωρίς φθορές. 

7. Ο ανάδοχος για τις θέσεις τοποθέτησης των κλωβών θα αναλάβει πλήρως (με δική του ευθύνη και 
έξοδα) και για λογαριασμό της Περιφέρειας: 

       α) Τη σύνδεση του κλωβού με τριφασικό ρεύμα. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος όλες τις διαδικασίες 

και εργασίες που θα απαιτηθούν για αυτόν το σκοπό (π.χ., περίφραξη, γείωση κ.α.). 

        β) Τη δημιουργία υποδομής για σύνδεση με το δίκτυο δεδομένων και τηλεφωνίας Σύζευξης. Ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει εκ μέρους της Περιφέρειας  όλες τις διαδικασίες και εργασίες που θα 

απαιτηθούν για να γίνει σύνδεση του Σταθμού με το δίκτυο με καλώδιο εξωτερικού τύπου που θα 

περιλαμβάνει 4 τουλάχιστον συνεστραμμένα ζεύγη. 

        Σχετικά με την έδραση του κλωβού: 

8. Ο ανάδοχος θα αναλάβει το όποιο κόστος που απαιτείται  για την έδραση 5 κλωβών, ώστε να μην 

έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Θα κατασκευαστεί πλάκα ύψους 10 εκ. με διπλό πλέγμα Τ131 

αλληλοεπικάλυψη 1 τετράγωνο και μπετό C1215. Θα τοποθετηθεί  πάνω σε τάκους μεταλλικούς, 

ύψους 20-30cm, από τη βάση. 

9. Ο κλωβός θα πρέπει να είναι βαμμένος με προστατευτικό λευκό ή υπόλευκο χρώμα antigraffiti. Να 

αναφερθεί το υλικό antigraffiti που χρησιμοποιήθηκε. 

Ειδικές προδιαγραφές : 

1. Ο κλωβός πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 2,70 m x 2,70 m x 2,50 m (πλάτος - 

μήκος - ύψος) [με περιθώριο αύξησης των παραπάνω διαστάσεων 10%] εξωτερικά. 

2. Ο κλωβός θα είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, κατάλληλος για υπαίθρια τοποθέτηση και 

λειτουργία υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 

3. Το εξωτερικό κέλυφος πρέπει να είναι πλήρως υδατοστεγές, ώστε να επιδέχεται πλύση με 

πεπιεσμένο νερό. 

4. Όλα τα τοιχώματα του κλωβού (πλαϊνά, οροφή) θα είναι από διπλά ισχυρά τοιχώματα ανθεκτικού στη 

διάβρωση υλικού και στην επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών με τουλάχιστον 

40mm διάκενο μεταξύ των τοιχωμάτων το οποίο θα είναι πληρωμένο με υψηλής ποιότητας 

θερμομονωτικό υλικό. 

5. Η οροφή θα έχει δυνατότητα πρόσβασης, σύστημα μεταφοράς (ISO corners) του κλωβού με γερανό. 

Επίσης, θα διαθέτουν ειδική μεταλλική σχάρα διαστάσεων 1,70 m x 2,70 m μόνιμα στερεωμένη πάνω 

στην οροφή (βαμμένη με αντισκωρική- προστατευτική και επικαλυπτική βαφή (2 επιστρώσεις η 

καθεμία σε όλη τη βάση) και ειδικές υποδοχές για τοποθέτηση μετεωρολογικού ιστού πάνω στη 

σχάρα. Τέλος θα υπάρχει αποσπώμενη σκάλα (αλουμινίου επεκτεινόμενη ή τηλεσκοπική) για 

πρόσβαση στην οροφή, η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί εντός του κλωβού. 

6. Επιπλέον το πάτωμα του κλωβού να είναι από ανθεκτικό υλικό που δεν θα επηρεάζεται από την 

εξωτερική υγρασία – θερμοκρασία ούτε θα μπορεί να προσβληθεί από ζωικούς οργανισμούς. 

7. Θα υπάρχει εσωτερική επένδυση οροφής, τοιχωμάτων, δαπέδων που θα επιδέχεται πλύση και δε θα 

γλιστρά (προκειμένου για το πάτωμα). Ειδικά το δάπεδο θα πρέπει να μονωθεί με πλάκες 

πολυμερούς υλικού αποδεδειγμένα για χρήση σε εργαστηριακούς-επαγγελματικούς χώρους και να 

επικαλυφθεί με φύλλο αντιολισθητικού αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή. 
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8. Θα υπάρχει παράθυρο αλουμινίου με διαστάσεις ύψους 0,80m x 1.0m πλάτος με τζάμι, που φέρει 

ενδιάμεση σίτα, με ασφάλεια εσωτερικά και με σταθερό ανθεκτικό προστατευτικό εξωτερικό 

μεταλλικό πλέγμα. Εσωτερικά μπροστά από το παράθυρο να τοποθετηθούν περσίδες σκίασης. Η 

πόρτα θα είναι επίσης κατασκευασμένη από διπλά τοιχώματα με ισοθερμική μόνωση και θα φέρει 

κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα εξαερισμού του κλωβού στο άνω μέρος της. 

9. Ο κλωβός θα είναι εφοδιασμένος με πάγκο εργασίας δύο ατόμων με επικάλυψη διπλής όψης 

μελαμίνης και στις δύο όψεις του και με δυνατότητα να φέρει 200 κιλά περίπου, 1 ντουλάπα 

επενδυμένη με μελαμίνη διαστάσεων περίπου 0.70 μ.Χ 0.40 μ. Χ 1.50m με τρία τουλάχιστον ράφια 

(μετακινούμενα) ή ερμάριο κάτω από τον πάγκο επενδεδυμένο με μελαμίνη διαστάσεων περίπου 

(1,5m x 0,5m x 0,7m) με 3 (τρία) τουλάχιστον ράφια (μετακινούμενα), με δύο (2) καρέκλες γραφείου 

περιστρεφόμενες χωρίς μπράτσα και με ρυθμιζόμενη πλάτη και ύψος. 

         Ο πάγκος εργασίας θα έχει πλάτος περίπου 60cm, μήκος όσο η πλευρά του κλωβού,-εφόσον ο λοιπός 

εξοπλισμός το επιτρέπει και θα είναι τοποθετημένος στην πλευρά του παραθύρου. 

10. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει με την προσφορά του προτεινόμενη κάτοψη του κλωβού με όλο τον 

εξοπλισμό του. 

         Εξωτερικά του κλωβού, το σημείο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι προστατευμένο με 

κατάλληλη κατασκευή έτσι ώστε να είναι αδύνατο σε κάποιον τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

να αποσυνδέσει την παροχή. 

11.   Ο κλωβός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο κλιματιστικά τοίχου που το καθένα θα διαθέτει τα   

εξής χαρακτηριστικά: 

 Να είναι τύπου split ικανό να κρατήσει τον εσωτερικό χώρο του κλωβού σε θερμοκρασία 20 - 25 

°C όλες τις εποχές του έτους, με τα όργανα μέτρησης σε πλήρη λειτουργία. και με συνθήκες 

εξωτερικού περιβάλλοντος -15 °C έως + 45 °C. Η ψυκτική ισχύς του πρέπει να είναι τουλάχιστον 

12.000 BTU/h. 

 Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++/Α++ (ψύξη/θέρμανση - σύστημα inverter). 

 Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50Hz. 

 Ικανότητα αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 H εσωτερική μονάδα να διαθέτει σύστημα φίλτρων για την απορρόφηση των μικροσκοπικών 

σωματιδίων του κλωβού. 

 Τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά να μην περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του 

όζοντος ούτε ως συστατικό του μίγματος του ψυκτικού υγρού (κανονισμός ΕΕ 1005/2009). Τα 

κλιματιστικά θα είναι επαγγελματικής χρήσης και ειδικά για συνεχή λειτουργία σε κλιματικές 

συνθήκες της Ελλάδας. 

 Ο προμηθευτής να έχει πιστοποίηση ISO 14001. 

 Αυτόματες ασφάλειες με ενδεικτικές λυχνίες θα υπάρχουν χωριστά για το καθένα από τα 

κλιματιστικά 

 Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών θα είναι τοποθετημένες στο πάνω μέρος των 

εξωτερικών πλευρών κάτω από την οροφή, και θα είναι προστατευμένες με προστατευτικά 

μεταλλικά πλέγματα που θα μπορούν να μετακινούνται σε περίπτωση επισκευών. Με 

μεταλλικά πλέγματα επίσης θα προστατεύονται και οι όποιες εξωτερικές σωληνώσεις των 

κλιματιστικών. 

 Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών να μην επηρεάζουν τη 

δειγματοληψία. 
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12. Ο κλωβός θα παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία με όλα τα όργανα και τον λοιπό εξοπλισμό 

παλαιό και εγκατεστημένο και θα διαθέτει όλες τις καλωδιώσεις και τον απαραίτητο 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα συναγερμού λόγω 

παραβίασης, αποτελούμενο από κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ανιχνευτή κίνησης, σειρήνα 

εξωτερική μαγνητική επαφή εισόδου και παραθύρου και μπαταρία,  φωτισμό ανάγκης, 

σταθεροποιητή τάσης (για όλα τα όργανα μέτρησης με 2.000W περίπου συνολικής ισχύος) σε 

κατάλληλη θέση και σταθερά τοποθετημένο, αισθητήρα θερμοκρασίας Pt που να μπορεί να 

συνδεθεί στο Data logger και γείωση. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλους απαγωγείς 

κρουστικών υπερτάσεων στο σημείο εισόδου της τηλεφωνικής γραμμής. 

13. Ειδικότερα η ηλεκτρική εγκατάσταση των κλωβών πρέπει να είναι κατασκευασμένη για τριφασικό 

ρεύμα σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ και: 

 να συνοδεύεται με σχετικό επίσημο πιστοποιητικό εγκατάστασης το οποίο θα περιέχει και 

σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης υπογεγραμμένο από μηχανικό. 

 να διαθέτει πίνακα με αυτόματες ασφάλειες μία για κάθε γραμμή με ρελέ βιομηχανικού τύπου 

(300 mA ρεύμα διέγερσης) προστασίας από βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία, και με 

ενδεικτικές λυχνίες. 

 Προβλεπόμενη κατανάλωση για λειτουργία οργάνων εκτός των κλιματιστικών της τάξης των 3 

KW. 

 να διαθέτει 12 πρίζες σούκο. 

 να διαθέτει δύο φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας, εντός θηκών. 

 τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός ειδικών καναλιών. 
 να διαθέτει ειδικό σύστημα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς τα όργανα μέτρησης όταν 

η θερμοκρασία εντός του κλωβού υπερβεί τους 40 °C. 

14. Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης - αυτόματου πυρόσβεσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να 

έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 να είναι συνδεδεμένο με αυτόματο τηλεφωνητή για τη τηλεμετάδοση σήματος κινδύνου, 
 να διαθέτει πίνακα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης 3 ζωνών με πιστοποίηση ΕΝ 12094 (το σχετικό 

πιστοποιητικό να υποβάλλεται με την προσφορά). 
 να διαθέτει διπλό ανιχνευτή καπνού, για αποφυγή λανθασμένων συναγερμών με πιστοποίηση  ΕΝ 

54 (το σχετικό πιστοποιητικό να υποβάλλεται με την προσφορά). 
 να διαθέτει σειρήνα που να ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού. 
 κύρια και εφεδρική τροφοδοσία με κύκλωμα αυτόματου εναλλαγής σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος πόλης. 
 σύστημα ελέγχου εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων του πίνακα και επαλήθευση του 

συναγερμού. 
 Το όλο σύστημα πρέπει να διαθέτει οπτική και ηχητική ένδειξη για τις λειτουργίες συναγερμού 

και ελέγχου καλωδιώσεων σε περίπτωση βλάβης των ηχητικών ενδείξεων και της 
τηλεειδοποίησης. 

 Το κατασβεστικό υλικό να είναι αέριο που να μην αφήνει κατάλοιπα σκόνης και να είναι ακίνδυνο 
για τον εξοπλισμό του σταθμού σε φιάλη χωρητικότητας 30 Kg (CO2).  
Η όλη κατασκευή του κλωβού θα είναι αυτοφερόμενη. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται ειδική 
συσκευασία κατά τη μεταφορά του ή οιανδήποτε πάκτωση κατά την τοποθέτησή του. 

15. Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ικριώματα βιομηχανικού τύπου 19' (Rack) ύψους 

περίπου 1,80 μέτρων και βάθους περίπου 80 εκατοστών για την τοποθέτηση όλων των αναλυτών και 

του βαθμονομητή και σταθερές βάσεις και συστήματα στήριξης λοιπών οργάνων και εξαρτημάτων 
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προσφερόμενα και υφιστάμενα (π.χ. φιάλες βαθμονόμησης, συστήματα δειγματοληψίας, 

σταθεροποιητές τάσης κλπ). 

16. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τους κλωβούς σε 

καθορισμένα σημεία που θα του υποδειχθούν από την Περιφέρεια. 

17. Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του κλωβού θα τοποθετηθεί πινακίδα, σημαντικού 

μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό εντός 3 (τριών) μηνών από την ολοκλήρωση του 

έργου. Η πινακίδα θα σχεδιαστεί βάσει των Τεχνικών Χαρακτηριστικών που καθορίζονται στον 

821/2014 με αναγραφή της ονομασίας και του κύριου στόχου του έργου, το έμβλημα της Ένωσης 

μαζί με την αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο που στηρίζουν το έργο μετά από υπόδειξη της 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

18. Ο ανάδοχος θα δηλώνει εγγράφως, στην τεχνική προσφορά του τον χρόνο, μετά την οριστική 

παραλαβή, που είναι σε θέση να επισκευάσει τον κλωβό καθώς και τον εξοπλισμό που περιγράφεται 

ανωτέρω, αδαπάνως για την Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα εγγύησης της κατασκευάστριας 

εταιρίας. 

19. Ο κλωβός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία με 

αλεξικέραυνο και 3 κατάλληλες ράβδους γείωσης, και ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση της 

γείωσης σε κατάλληλο σημείο. 

20. Ο κλωβός θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια (κλιματιστικών, συστήματος 

πυρανίχνευσης, κλπ), στα ελληνικά. 

21. Ο κλωβός θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση  διάρκειας 5 ετών τουλάχιστον. 
 
 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ10 - ΑΣ2.5 

 
1. Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση β-ακτινοβολίας ή ταλάντωση δονούμενου στοιχείου ή σκέδαση 

φωτός. 

2. Δυνατότητες μέτρησης: Ο διαχωρισμός των σωματιδίων θα γίνεται με τρόπο που προβλέπεται 

ανάλογα με την αρχή λειτουργίας. 

3. Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης των συγκεντρώσεων των 

αιρούμενων σωματιδίων ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, με μονάδα ανάλυσης και οθόνη 

ένδειξης των συγκεντρώσεων. 

4. Μονάδα ανάλυσης: Να περιγράφεται αναλυτικά η μονάδα ανάλυσης και όλα τα σχετικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά της (π.χ. τρόπος ανίχνευσης, αντλία, φιλτροταινίες, ροής δείγματος κ.λ.π). 

5. Σε περίπτωση προσφοράς αναλυτή β-ακτινοβολίας η πηγή να είναι απολύτως ασφαλής και να μην 

απαιτείται Άδεια Κατοχής και Χρήσης του οργάνου λόγω ραδιενέργειας της πηγής από το ΕΚΕΦΕ ή 

ανάλογη άδεια από την Ε.Ε.Α.Ε. 
6. Ο τρόπος διαχωρισμού των κλασμάτων (ΑΣ10 - ΑΣ2.5 ), η ροή λειτουργίας το όριο ανίχνευσης, ο χρόνος 

απόκρισης και η επιλογή των μονάδων θα καθορίζονται από τον κατασκευαστή με την απαρέγκλιτη 
προϋπόθεση οι αναλυτές να διαθέτουν έγκριση τύπου με πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 15267 
(QAL1) που πιστοποιεί την ισοδυναμία με την μέθοδο αναφοράς σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ΕΝ 
12341 συνολικά για τα ΑΣ10 και ΑΣ2.5 ή εναλλακτικά με την παλαιότερη έκδοση του ΕΝ 12341 και το ΕΝ 
14907 ξεχωριστά για τα ΑΣ10 και ΑΣ2.5 αντίστοιχα. Επίσης θα προσκομιστούν οι συγκριτικοί έλεγχοι 
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πεδίου με την μέθοδο αναφοράς βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε η έγκριση τύπου αναλυτή. (Θα 
υποβάλλεται με την προσφορά). 

7. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

− Κλίμακες: Πολλαπλές κλίμακες από 0-5000 μg/m3 

− Διακριτική ικανότητα (resolution): Μικρότερο ή ίσο από 2 μg/m3 ή μικρότερο ή ίσο από 0,18 

μm. 
− Ακρίβεια: καλύτερη ή ίση με 5% της μέγιστης κλίμακας για 24ωρη δειγματοληψία με 

παροχή 1 m3/h. 

− Ένδειξη: Ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης στην οθόνη. 

− Μονάδες ένδειξης συγκέντρωσης : μg/m3  

− Θερμοκρασία λειτουργίας: +5 έως +35 °C 
− Θύρες : Να διαθέτει Ethernet, RS232 και USB. 

8. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών προβλημάτων του 
αναλυτή (διαγνωστικά) διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον.  

9. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz (±15%) 

10.  Να αναφέρεται η τυχόν επίδραση της υγρασίας στην προσδιοριζόμενη συγκέντρωση σωματιδίων. 

11.  Να διαθέτουν, (εφόσον απαιτείται από τη μέθοδο), επίσης ικανό αριθμό ξεχωριστών φίλτρων ή 

φιλτροταινία ικανή να δεχθεί μεγάλο αριθμό μετρήσεων ώστε να παρέχεται αυτόνομη λειτουργία 

τουλάχιστον δύο μηνών κάτω από κανονικές συνθήκες ρύπανσης περιβάλλοντος. 

12.  Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της ροής του δείγματος και σύστημα ενημέρωσης 

του χρήστη σε περίπτωση διαφοροποίησης της ροής από το σημείο ρύθμισης. 

13.  Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας 

(χρόνος απόκρισης, μονάδες ενδείξεων, αποθήκευση μετρήσεων). Να εκτελεί αυτοέλεγχο των 

διαφόρων λειτουργικών τους παραμέτρων. 

14.   Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να πραγματοποιείται αυτόματη επαναφορά του σε λειτουργία με 

την αποκατάσταση της τάσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χρήστη. 

15.  Η όλη διάταξη θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αποφυγής συμπύκνωσης υδρατμών συνδυαζόμενο με 

ταυτόχρονη αποφυγή απώλειας μέτρησης σωματιδίων αποτελούμενων από πτητικές ουσίες (volatile 

aerosols). O Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση του αγωγού δειγματοληψίας 

(σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα) σε κάθε θέση που θα του υποδειχθεί εξασφαλίζοντας την 

απαραίτητη στεγανοποίηση. 

16.  Κάθε αναλυτής θα παραδοθεί με κιτ βαθμονόμησης (πρότυπα φίλτρα) ή με άλλο μέσο που 

προτείνεται από τον κατασκευαστή. Επίσης θα δοθεί σετ βαθμονόμησης της παροχής. 

      Σε περίπτωση που έχουν διενεργηθεί συγκριτικοί έλεγχοι πεδίου με τη μέθοδο αναφοράς από τους 
οποίους να έχει προκύψει ο συντελεστής ισοδυναμίας, να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία καθώς και 
το είδος της θέσης δειγματοληψίας. 

     Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων θα πρέπει να ακολουθεί το 
πρόσφατο πρότυπο EN 12341. 

17.  Επιπλέον, ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται απευθείας με 
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τον data logger, ή να παρασχεθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. μετατροπέας σήματος από 
Ethernet σε RS232 και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών).  

 
 

3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

 
1. Οι προς προμήθεια αναλυτές πρέπει να ανήκουν σε τυποποιημένη σειρά παραγωγής της εταιρίας 

κατασκευής και να μην ανήκουν σε σειρά που προορίζεται για ενσωμάτωση από τρίτους, με σκοπό την 

κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος, να είναι τελευταίου τύπου και αμεταχείριστοι.  

2. Όλοι οι αναλυτές αερίων ρύπων να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, να ελέγχονται από ενσωματωμένο 

μικροεπεξεργαστή, θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη διαγνωστικά στην οθόνη και σε θύρα RS232, αντλία 

δείγματος, τοπική ένδειξη σε οθόνη, εσωτερικό ηλεκτρονικό ρολόι. 

3. Οι αναλυτές θα διαθέτουν σειριακή έξοδο RS232, USB και Ethernet για έξοδο μέτρησης των 

παραμέτρων, για τηλεχειρισμό, τηλεδιάγνωση και τηλεβαθμονόμηση. Η ύπαρξη εξόδου USB είναι 

απαραίτητη για την περίπτωση που χρειαστεί να αντληθούν τα στοιχεία απευθείας από τον αναλυτή 

με φορητό υπολογιστή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξόδου USB ο ανάδοχος θα πρέπει  να παράσχει τον 

συμπληρωματικό εξοπλισμό για σύνδεση φορητού υπολογιστή με τον αναλυτή.  

4. Όλοι οι αναλυτές αερίων ρύπων θα διαθέτουν έξοδο κατάστασης λειτουργίας του οργάνου, που θα 

συνδέεται με τη μονάδα συλλογής των στοιχείων. 

5. Θα έχουν πιστοποιητικό CE για την ηλεκτρική τους κατασκευή και για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

Με την προσφορά θα δοθεί σχετική τεκμηρίωση. 

6. Θα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το σύστημα δειγματοληψίας, με συνδέσμους τύπου SWAGELOCK 
ή άλλους από εύχρηστα υλικά που δεν αντιδρούν και δεν αλλοιώνουν το δείγμα σε σωλήνα ¼΄. 

7. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα πρέπει να πραγματοποιείται αυτόματα η επαναφορά της 
λειτουργίας όλων των αναλυτών μέτρησης των σταθμών, χωρίς την παρουσία χρήστη. 

8. Επιπλέον, ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται απευθείας με 
τον data logger, ή να παρασχεθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. μετατροπέας σήματος από 
Ethernet σε RS232 και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών). 
 

 
Α) Αυτόματος Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ( NOx ) 

Αρχή λειτουργίας: Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescence). 

Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 14211. Να 

υποβληθεί αντίγραφο όλων των δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η πιστοποίηση. 

Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής να μπορεί να βαθμονομηθεί με το σύστημα που αναφέρεται παρακάτω. 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά 

αναλυτικά σε πίνακα και θα καλύπτουν, κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται στο πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 

14211. Οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η 

ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, ο θόρυβος, η απόδοση του καταλυτικού 

μετατροπέα. 

Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 

χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου, πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό πίνακα. 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 
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Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης NOx, NO και NO2 σε ppb ή ppm και σε μg/m3. 

Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 250, 0 - 500 και 0 - 1000 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται) Θερμοκρασία 

λειτουργίας : 5 - 40 0C 

Αναλογική έξοδος (προαιρετικά): 0 - 1 V, 0 - 10 V, 4-20 mA για κάθε μία από τις τρεις παραμέτρους 

Έξοδος : RS232C. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων του 

αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός τουλάχιστον. 

Θύρα Ethernet και USB: Να διαθέτει 

Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 100 
φίλτρα τεφλόν, κατάλληλα για τον υποδοχέα. 
 

Β) Αυτόματος Αναλυτής Διοξειδίου του Θείου ( SO2 ) 

Αρχή λειτουργίας: φθορισμός με υπεριώδη ακτινοβολία (fluorescence) 

Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 14212. Να 

υποβληθεί αντίγραφο όλων των δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η πιστοποίηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, 

με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης των συγκεντρώσεων. 

Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής να μπορεί να βαθμονομηθεί με το σύστημα που αναφέρεται παρακάτω. 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά 

αναλυτικά σε πίνακα και θα καλύπτουν, κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται στο πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 

14212. Οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η 

ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, ο θόρυβος. 

Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 

χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των ΕΝ πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό πίνακα. 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 

Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης σε ppb ή ppm και σε μg/m3. 

Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 200, 0-500 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται). 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 40 0C 

Αναλογική έξοδος (προεραιτικά): 0 - 1 V, 0 - 10 V, 4 -20mA 

Σειριακή έξοδος : RS232C. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων 

του αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός τουλάχιστον. 

Θύρα Ethernet και USB: Να διαθέτει 

Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

Παρεμποδίσεις : Ο αναλυτής θα φέρει κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση των 

παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (νερό, υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των παρεμποδίσεων θα πρέπει 

να είναι το ελάχιστο δυνατό. Θα δοθεί η ανάλογη τεκμηρίωση. 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 100 

φίλτρα τεφλόν, κατάλληλα για τον υποδοχέα. 
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Γ) Αυτόματος Αναλυτής Μονοξειδίου Του Άνθρακα ( CO ) 

Αρχή λειτουργίας : Απορρόφηση στο υπέρυθρο χωρίς διασπορά (NDIR). 

Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 14626. Να 

υποβληθεί αντίγραφο όλων των δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η πιστοποίηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης, ελεγχόμενος από 

μικροεπεξεργαστή, με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης των 

συγκεντρώσεων. 

Βαθμονόμηση : Ο αναλυτής να μπορεί να βαθμονομηθεί με το σύστημα που αναφέρεται παρακάτω. 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά 

αναλυτικά σε πίνακα και θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 14626/12. 

Οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η ολίσθηση 

κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, ο θόρυβος. 

Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 

χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό πίνακα. 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 

Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης σε ppm και σε mg/m3. 

Κλίμακες μέτρησης: 0 - 10 , 0 - 20 , 0 -50 ppm (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται) 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 40 0C 

Αναλογική έξοδος (προεραιτικά): 0 - 1 V, 0 - 10 V, 4 - 20 mA 

Έξοδος : RS232C. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων του 

αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός τουλάχιστον. 

Θύρα Ethernet : Να διαθέτει 

Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 100 
τεφλόν, κατάλληλα για τον υποδοχέα. 
 
Δ) Αυτόματος Αναλυτής Όζοντος ( O3 ) 

Αρχή λειτουργίας : Απορρόφηση στο υπεριώδες (UV absorption) 

Έγκριση τύπου : Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 14625. Να 

υποβληθεί αντίγραφο όλων των δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η πιστοποίηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά : Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, 

με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης των συγκεντρώσεων. 

Βαθμονόμηση : Ο αναλυτής θα μπορεί να βαθμονομηθεί είτε με φωτόμετρο είτε με τη μέθοδο GPT. 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά 

αναλυτικά σε πίνακα και θα καλύπτουν, κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 14625/12. 

Οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η ολίσθηση 

κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, ο θόρυβος. 
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Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 

χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό πίνακα. 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 

Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης σε ppm ή σε ppb και σε μg/m3. 

Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 200, 0 - 500 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται) 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 40 0C 

Αναλογική έξοδος (προεραιτικά): 0 - 1 V, 0 - 10 V, 4 - 20 mA 

Ψηφιακή έξοδος : RS232C. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων 

του αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός τουλάχιστον. 

Θύρα Ethernet και USB : Να διαθέτει 

Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

Παρεμποδίσεις : Ο αναλυτής θα φέρει κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση των 

παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των παρεμποδίσεων θα πρέπει να 

είναι το ελάχιστο δυνατό. Θα δοθεί η ανάλογη τεκμηρίωση. 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 100 
φίλτρα τεφλόν, κατάλληλα για τον υποδοχέα. 
 
Ε.  Αυτόματος Αναλυτής αρωματικών υδρογονανθράκων ΒΤΕΧ 
Η αρχή λειτουργίας του θα πρέπει να βασίζεται στην Αέρια Χρωματογραφία (GC) με ανιχνευτή 
φωτοιονισμού (PID). 
Ο ανιχνευτής PID θα πρέπει να διαθέτει λάμπα UV με σταθερότητα μεγάλης χρονικής διάρκειας και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.  
Το φέρον αέριο να είναι N2 
Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα δειγματοληψίας με αντλία μεμβράνης χαμηλού κόστους 
συντήρησης. 
Ο αναλυτής θα πρέπει να ελέγχεται από ενσωματωμένο Η/Υ. 
Θα πρέπει να διαθέτει θύρες Ethernet, RS-232/RS-485, USB. 
Θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE 
Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα EN14662 και να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό QAL1. 
Θα πρέπει να λειτουργεί στα 220-250 VAC, 50-60 Hz. 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης του σε rack 19¨. 
Θα πρέπει να είναι συμβατό με τα εξής πρωτόκολλα επικοινωνίας: GESYTEC I (Bayern-Hessen), GESYTEC II, 
Modbus RTU. 
Χρόνος δειγματοληψίας: 0 έως 99 λεπτά. 
Τυπικός χρωματογραφικός κύκλος μέτρησης 15-30 λεπτά 
Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του βενζολίου να είναι σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 
14662. 
 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
 
1. Η διάταξη αυτή θα χρησιμοποιείται για την είσοδο αερίων δειγμάτων είτε από την ατμόσφαιρα 

(κανονική λειτουργία αναλυτών), είτε από το βαθμονομητή (λειτουργία βαθμονόμησης) με τη 
βοήθεια κατάλληλων ηλεκτροβαλβίδων. 
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2. Η διάταξη δειγματοληψίας (μαζί με τις απαιτούμενες φλάντζες και τα στεγανοποιητικά οροφής) θα 
αποτελείται από τα επόμενα τμήματα που πρέπει να παραδοθούν συνδεδεμένα και εγκατεστημένα 
σε πλήρη λειτουργία με τους βαθμονομητές και τους αναλυτές. Η κατασκευάστρια εταιρεία του 
συστήματος δειγματοληψίας θα πρέπει να δηλώσει ότι το προσφερόμενο είδος είναι σε συμφωνία με 
εθνικά ή διεθνή πρότυπα και ότι το μοντέλο του συστήματος δειγματοληψίας που προσφέρεται 
χρησιμοποιείται ήδη από άλλες Υπηρεσίες μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης αέρα σε 
επιχειρησιακή βάση.  

3. Σωλήνας προσαγωγής δείγματος από βοριοπυριτική ύαλο από τον εξωτερικό χώρο στους αναλυτές. Ο 
σωλήνας θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο περίβλημα προστασίας και στήριξης από ανοξείδωτο μέταλλο 
(χάλυβα).  

4. Κατάλληλη διάταξη εισαγωγής του αερίου δείγματος προσαρμοσμένη στο άκρο του σωλήνα 
προσαγωγής για την προστασία από βροχή, μεγάλα σωματίδια ή ζωικούς οργανισμούς. Η διάταξη να 
είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και στερεά συνδεδεμένη στον σωλήνα προσαγωγής.  

5. Φιάλη κατακράτησης της υγρασίας / αιωρούμενων υλών τοποθετημένη στο κάτω άκρο του σωλήνα 
προσαγωγής και στερεά συνδεδεμένη στη διάταξη.  

6. Γυάλινος (από pyrex ή αντίστοιχο υλικό) σωλήνας διανομής δείγματος με τουλάχιστον οκτώ (8) 
σημεία σύνδεσης με αναλυτές. Οι οκτώ συνδέσεις να δέχονται σωληνάκια από τεφλόν ¼ ιντσών. Ο 
σωλήνας μπορεί να είναι ενιαίος ή σε τμήματα τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ τους αεροστεγώς. 
Πρέπει να παραδοθεί με οκτώ ειδικούς συγκρατητές-σφιγκτήρες των σωλήνων που συνδέονται στους 
αναλυτές καθώς επίσης και με δέκα πώματα για αεροστεγή φραγή τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.  

7. Αντλία (blower) τύπου fan αναρρόφησης αέρα 220V/50Hz κατάλληλα συνδεδεμένη με το σωλήνα 
διανομής σε σειρά που να διατηρεί κατάλληλη ροή στο σωλήνα δειγματοληψίας σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στα πρόσφατα πρότυπα των ΕΝ 14211 (αναλυτή ΝΟx), 14212 (αναλυτή SO2), 14626 
(αναλυτή CO), 14625 (αναλυτή Ο3) και ΕΝ 14662 (αναλυτής ΒΤΕΧ) 

8. Οκτώ βαλβίδες εισόδου είτε εξωτερικές είτε ενσωματωμένες στους αναλυτές 24VDC με επένδυση 
από τεφλόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτές να ελέγχονται από τον βαθμονομητή ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αναλυτή προς βαθμονόμηση. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα η τεφλόν, αεροστεγείς και να δέχονται σωλήνες τεφλόν ¼ ιντσών, ανεξάρτητα αν 
κάποιοι αναλυτές έχουν ενσωματωμένες τις βαλβίδες εισόδου.  

9. Βάσεις για τη στήριξη/στερέωση του όλου συστήματος σε κατάλληλη θέση του σταθμού. Η 
εγκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει με αποφυγή έκθεσης καλωδίων (πέρασμα καλωδίων σε ειδικά 
κανάλια). Επίσης πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών που θα 
προκληθούν από την εγκατάσταση του συστήματος δειγματοληψίας (ελαιοχρωματισμός χώρου 
σταθμού, καθαρισμός χώρου, αποκατάσταση υαλοπινάκων κ.α.).  

10. Για την πλήρη σύνδεση των αναλυτών με τη διάταξη δειγματοληψίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ρακόρ σύνδεσης τύπου swagelock ή άλλοι εύχρηστοί στεγανοί σύνδεσμοι που δεν αντιδρούν και δεν 
αλλοιώνουν το δείγμα.  

11. Η διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδια του κατασκευαστή. Τα σχέδια πρέπει να 
παρουσιάζουν τη σύνδεση με τους αναλυτές και το βαθμονομητή καθώς και κάθε ηλεκτρική 
συνδεσμολογία. Στα σχέδια να αναφέρονται οι κωδικοί όλων των επιμέρους τμημάτων τα οποία 
συνθέτουν τη διάταξη. Η διάταξη δειγματοληψίας να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας ως προς τη δυνατότητα χρήσης της για δειγματοληψία αέριων δειγμάτων. Το 
πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από εταιρεία κατασκευής αναλυτών μέτρησης 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή άλλο αρμόδιο φορέα.  

12. Το σύστημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο στον κλωβό έτοιμο να συνδεθεί με τους αναλυτές 
(υφιστάμενους και νέους).  

13. Το σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και να συνοδεύεται από εγγύηση του 
κατασκευαστή ή/και του προμηθευτή για τουλάχιστον δύο έτη.  
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14. Το σύστημα δειγματοληψίας θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια στα ελληνικά.  
15. Το σύστημα δειγματοληψίας θα συνοδεύεται από ειδικό εξοπλισμό καθαρισμού των σωλήνων (π.χ. 

ειδικό ελαστικό στέλεχος με προσαρμοσμένο πανί καθαρισμού). 

 
 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
 
Α΄   Θα πρέπει να χρησιμοποιείται βαθμονομητής για τη βαθμονόμηση των αναλυτών αερίων όπως 
διοξείδιο του θείου, οξείδιο του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, όζον και ΒΤΕΧ και για τον έλεγχο 
γραμμικότητας αυτών (βαθμονόμηση πολλαπλών σημείων) 
Ο βαθμονομητής θα πρέπει να διαθέτει μικροεπεξεργαστή, σειριακή έξοδο RS232, Ethernet και USB. 
Επιπλέον, ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται απευθείας με τον 
data logger, ή να παρασχεθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. μετατροπέας σήματος από Ethernet σε 
RS232 και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών) 
θα πρέπει να διαθέτει μονάδα αραίωσης (ανάμιξη προτύπου αερίου με μηδενικό αέρα). 
Η μονάδα αραίωσης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έξι ανεξάρτητες υποδοχές στις οποίες συνδέονται 
ισάριθμες φιάλες προτύπων αερίων. 
H μονάδα αραίωσης θα πρέπει να διαθέτει δύο ρυθμιζόμενης ροής παροχόμετρα μάζας ακρίβειας 1% με 
δυνατότητα παροχής για το παροχόμετρο του καθαρού αέρα έως 5 λίτρα ανά λεπτό και για το 
παροχόμετρο αερίου έως 0,1 λίτρα ανά λεπτό. 
Στη μονάδα αραίωσης θα πρέπει να υπάρχει γεννήτρια παραγωγής όζοντος σε ποσότητες σταθερές και 
ρυθμιζόμενες. Η γεννήτρια παραγωγής όζοντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση 
αναλυτών Όζοντος με φωτόμετρο ή άλλη μέθοδο. 
Ο βαθμονομητής θα πρέπει να παραδίδεται εγκατεστημένος και να υπάρχει πλήρης σύνδεση του 
βαθμονομητή με τις φιάλες και με τα προς βαθμονόμηση όργανα όπως επίσης και σύνδεση της εξόδου 
της περίσσειας με τον περιβάλλοντα του σταθμού χώρο. 
Οθόνη: Ο βαθμονομητής θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD ένδειξης των αποτελεσμάτων  
και των λειτουργικών του παραμέτρων. 
Θα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 230V/50 Hz +/-10% 
O βαθμονομητής θα πρέπει να συνοδεύεται από τρεις φιάλες προτύπων αερίων  όγκου 10 λίτρων και 
περιεχομένου 1,5 κυβικού μέτρου αερίου, με ανάλογο μειωτήρα (ένα για κάθε φιάλη) δύο σταδίων  ως 
εξής (κάθε φιάλη θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα πιστοποίησης συγκέντρωσης, ακρίβειας 
ανάλυσης περιεχομένου, χρονικής σταθερότητας 24 μηνών και πίεσης πλήρωσης) : 

 Διοξείδιο του θείου συγκέντρωσης 32 ppm σε άζωτο.  

 Μονοξείδιο του αζώτου συγκέντρωσης 32 ppm σε άζωτο.  

 Μονοξείδιο του άνθρακα  συγκέντρωσης 1000 ppm σε άζωτο.  

 Μονάδα καθαρού αέρα που να καλύπτει τις απαιτήσεις του οργάνου σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή. Επίσης να διαθέτει τα κατάλληλα φίλτρα καθαρισμού αέρα για βαθμονόμηση των 
αναλυτών όλων των αερίων ρύπων συμπεριλαμβανομένων του ΒΤΕΧ.  

 Γεννήτρια παραγωγής όζοντος 
 
Β΄ Γεννήτρια φέροντος αερίου Ν2 για τον αναλυτή ΒΤΕΧ στην καθαρότητα που απαιτείται από τον 
κατασκευαστή του αναλυτή. 
 

6. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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Το μετεωρολογικό σύστημα θα αποτελείται από μετεωρολογικό ιστό πάνω στον οποίο θα είναι 

εγκατεστημένοι οι μετεωρολογικοί αισθητήρες (ανεμόμετρο, ανεμοδείκτης, θερμοκρασία αέρα και 

υγρασία αέρα). Ειδικά οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης μετεωρολογικών 

παραμέτρων περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Μετεωρολογικός ιστός 

Ο μετεωρολογικός ιστός θα έχει ύψος περίπου 3,5 - 4 μέτρα στην περίπτωση που θα τοποθετηθεί πάνω 

σε κλωβό, είτε ύψος περίπου 6 μέτρα στην περίπτωση που θα τοποθετηθεί στο έδαφος παραπλεύρως του 

κλωβού σε σημείο που θα υποδείξει η Περιφέρεια. Η σύνδεση του μετεωρολογικού σταθμού γίνεται με το 

καταγραφικό (data-logger) του σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα 

του μετεωρολογικού ιστού θα γίνεται από τον κλωβό. 

Ο ιστός θα πρέπει να είναι ανακλινόμενος ή τηλεσκοπικός, δύο-τριών τμημάτων με βραχίονες στήριξης 

(αντηρίδες σε δύο επίπεδα στήριξης) και πρόβλεψη στήριξης της βάσης του ιστού. Ο ιστός και οι 

βραχίονες στήριξης να είναι από αλουμίνιο, ώστε η τοποθέτησή του να μην απαιτεί χρήση γερανού. Ο 

μετεωρολογικός ιστός θα πρέπει να είναι κατακόρυφος (αποδεκτή κλίση <2ο) και σε απόσταση από 

πιθανά εμπόδια τουλάχιστον 10 φορές το ύψος τους όπου αυτό είναι εφικτό. Θα διαθέτει δε ειδικό 

σύστημα με το οποίο θα είναι δυνατό το κατέβασμα του ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους 

μετεωρολογικούς αισθητήρες. 

Επίσης, θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα πλήρους αντικεραυνικής προστασίας με πολύ καλής 

ποιότητας γειώσεις, και με προδιαγραφές σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία. 

Απαιτείται αναλυτική περιγραφή της αντικεραυνικής προστασίας στην προσφορά (ακίδες, αγωγοί 

καθόδου, ράβδοι γείωσης κ.λ.π). 

Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο) 

Τύπος: Περιστρεφόμενων τριών κυπέλλων που χαρακτηρίζεται από αντοχή σε δύσκολες καιρικές 

συνθήκες και ποιότητας class 1. Η μέτρηση της ταχύτητας θα επιτυγχάνεται με την παραγωγή μέσω της 

περιστροφής της προπέλας τάσης με συχνότητα ευθέως ανάλογη της ταχύτητας του ανέμου. 

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV 

κατάλληλο για μόνιμη έκθεση σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

Κλίμακα μέτρησης: 0 - 60 m/sec 

Ακρίβεια μέτρησης: ± 2% της μέτρησης στην περιοχή : 0 - 60 m/sec ± 0,2 

m/sec για την περιοχή μέτρησης έως 10 m/s Κατώφλι λειτουργίας: 

Ταχύτητας 0,3 m/s 

Έξοδος σήματος: κατάλληλο για σύνδεση στον data logger (π.χ. 0-1V, 0-10V ή 4-20mA) ή έξοδο 

συχνότητας. 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -15°C έως +50°C 

Διακρίβωση οργάνου: Τα ανεμόμετρα πρέπει να είναι διακριβωμένα από εργαστήριο διαπιστευμένο για 

τη διακρίβωση ανεμομέτρων κατά EN ISO/IEC 17025: 2005. Να υποβληθεί κατά την παράδοση το 

πιστοποιητικό διακρίβωσης. 
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Αισθητήρας μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (ανεμοδείκτης) 

Τύπος: Η μέτρηση της διεύθυνσης του ανέμου θα πρέπει να επιτυγχάνεται με σύστημα ανεμοδείκτη 360° 

που να παρέχει ηλεκτρική αναλογική ή δυαδική έξοδο. 

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV 

κατάλληλο για μόνιμη έκθεση σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

Κλίμακα μέτρησης: 0 - 360° 

Ακρίβεια μέτρησης: τουλάχιστον 2,5° για ταχύτητες ανέμου 0,6 - 60 m/s 

Έξοδος σήματος: κατάλληλο για σύνδεση στον data logger (π.χ. 0-1V, 0-10V ή 4-20mA ή συχνότητα) 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -15^ έως +50^ 

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα 

Τύπος: Η μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με στοιχείο μέτρησης 

thermistor ή αντίστασης πλατίνας (ΡΤ100 ή ΡΤ1000) και με απόκλιση ±0,2°C ή ακρίβεια 0,1 °C. 

Να είναι τοποθετημένος σε κλωβίσκο προστασίας κατάλληλο για μόνιμη έκθεση σε συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Κλίμακα μέτρησης: -30°C έως +50°C. 
Έξοδος σήματος: κατάλληλη για σύνδεση με την καταγραφική μονάδα Ακρίβεια μέτρησης: καλύτερη των 
0,4°C 

Αισθητήρας υγρασίας αέρα Κλίμακα μέτρησης: 0-100% 
Ακρίβεια μέτρησης: καλύτερη από 2% 

Να είναι τοποθετημένος σε κλωβίσκο προστασίας κατάλληλο για μόνιμη έκθεση σε συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Γίνονται δεκτοί και συνδυασμένοι αισθητήρες Θερμοκρασίας & Υγρασίας αέρα, που πληρούν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά 

Τοποθέτηση αισθητήρων στον μετεωρολογικό ιστό 
Όλα τα αισθητήρια όργανα να είναι με κατάλληλο τρόπο τοποθετημένα στον ιστό έτσι ώστε, να μην 

επηρεάζεται η μεταξύ τους λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Συλλογή και μετάδοση δεδομένων 

Το μετεωρολογικό όργανο θα συνδέεται με το data-logger του σταθμού και όλες οι ενδείξεις θα 

συλλέγονται από το data-logger. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα standard αναλογικά και ψηφιακά σήματα εξόδου που 
δίδουν τα μετεωρολογικά όργανα που προσφέρει, καθώς και να προσφέρει τον ενδεχομένως 
απαιτούμενο πρόσθετο εξοπλισμό μετατροπής των σημάτων αυτών (transducers/interfaces), ώστε τα 
σήματα των μετεωρολογικών οργάνων να εντάσσονται πλήρως στο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας 
δεδομένων. 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την εγκατάσταση και όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις των 
μετεωρολογικών οργάνων με το σύστημα συλλογής και μετάδοσης δεδομένων και θα εγγυηθεί απολύτως 
την συμβατότητά τους. 
Επιπλέον, ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται απευθείας με τον 
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data logger, ή να παρασχεθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. μετατροπέας σήματος από Ethernet σε 
RS232 και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών). 
 
 
 

7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA LOGGER) 

 
1. Ο Καταγραφέας Δεδομένων θα είναι κατάλληλος για περιβαλλοντικές μετεωρολογικές και λοιπές 

μετρήσεις και θα διενεργεί αυτόματα και συνεχώς τη συλλογή των ψηφιακών ή αναλογικών 

σημάτων εξόδου των αναλυτών και των μετεωρολογικών αισθητήρων, την καταγραφή τους και τη 

διαβίβασή τους σε Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων μέσω θύρας TCP/IP.  Στους καταγραφείς 

δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον του συνόλου των οργάνων 

περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών μετρήσεων του σταθμού του οποίου προβλέπεται να έχει 

τα περισσότερα όργανα. 

 
2. Ο Καταγραφέας Δεδομένων θα πρέπει να έχει/είναι 

a. Βιομηχανικού τύπου ή βιομηχανικός υπολογιστής με εξειδικευμένη εφαρμογή (λογισμικό) 

καταγραφής. 

b. Ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και εξόδους για όλους 

τους αναλυτές, μετεωρολογικούς και λοιπούς αισθητήρες κάθε σταθμού.  

c. Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου από Λογισμικό Παραμετροποίησης Καταγραφέα 

Δεδομένων (μέσω Ethernet). 

d. Δυνατότητα για επιλογή δύο διαφορετικών συχνοτήτων καταγραφής δεδομένων (μικρή 

και μεγάλη χρονική διάρκεια) με συχνότητα επιλεγόμενη από το χρήστη.  

e. Ικανότητα αποθήκευσης των δεδομένων των μετρήσεων μεγάλης και μικρής χρονικής 

διάρκειας, τουλάχιστον για περίοδο τριών μηνών (ανά μια ώρα), σε εσωτερική μνήμη και 

ανάκλησης των δεδομένων από τη μνήμη αυτή ακόμα και σε περίπτωση ολικής βλάβης 

του κεντρικού Η/Υ. 

f. Να έχει ικανότητα της μετάδοσης όλων των αποθηκευμένων μετρήσεων μέσω θύρας 

TCP/IP, ψηφιακής, θύρας σε κεντρική εφαρμογή στο Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων. 

g. Να διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι, με ενδείξεις έτους, ημερομηνίας και ώρας και να 

υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού με διεθνείς εξυπηρετητές χρόνου (Network Time 

Protocol time servers) μέσω διαδικτύου. 

h. Να ενεργοποιείται αυτόματα η εκτέλεση του προγράμματος συλλογής στοιχείων μετά από 

τυχόν διακοπή ρεύματος. 

 
i. Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Καταγραφέα Δεδομένων με τη χρήση 

προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) με τις παρακάτω δυνατότητες: 

i. Δημιουργία αναφορών με δυνατότητα επιλογής ρύπων,  ημερομηνίας και ώρα 

έναρξης περιόδου καθώς και τύπου μέτρησης (μικρής διάρκειας μέσους όρους, 

μακράς διάρκειας μέσους όρους), από το χρήστη. 
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ii. Απευθείας ανάκτηση από το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) 

αρχείων δεδομένων, τα οποία εξάγονται δυναμικά από τη βάση δεδομένων του 

Καταγραφέα Δεδομένων και μετατροπή τους: 

1. α) σε αρχεία μορφής πίνακα (αρχεία excel),  

2. β) σε κατάλληλη μορφή για την εισαγωγή τους σε Κέντρο Διαχείρισης 

Δεδομένων (κεντρικό Η/Υ). 

iii. Παρακολούθηση της κατάστασης του σταθμού σε πραγματικό χρόνο 

(βαθμονόμηση, δεδομένα μετρήσεων, κατάσταση αναλυτών, μηνυμάτων 

αναλυτών (alarms), ελέγχου εσωτερικής θερμοκρασίας σταθμού). 

 
3. Ο Καταγραφέας δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα ή εξωτερικά (πλήρως 

συνδεδεμένα με το σύστημα καταγραφής) : 

a) Τουλάχιστον 4 σειριακές εισόδους RS 232 

b) Τουλάχιστον 4 αναλογικές εισόδους που θα δέχονται σήματα 0-1V 0-10V ή 4-20mA 

c) Τουλάχιστον 4 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους 

d) Τουλάχιστον 2 απαριθμητές εισόδους, κλεισιμάτων επαφής ή αριθμού παλμών 

e) Τουλάχιστον 4 εξόδους (relay contact) 

f) Στην περίπτωση του βιομηχανικού καταγραφικού να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με 

Η/Υ. Στην περίπτωση βιομηχανικού υπολογιστή να παραδοθεί με οθόνη 21 ιντσών, 

πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

g) Θύρα Ethernet για σύνδεση σε τοπικό δίκτυο με δυνατότητα επικοινωνίας με τους 

αναλυτές και router μέσω TCP/IP πρωτοκόλλου. 

h) (Προαιρετικά) Σειριακή θύρα RS232 για σύνδεση Η/Υ (συνοδευόμενο από μετατροπέα 

σήματος usb σε RS232 και αντίστροφα). 

 
4. Ο Καταγραφέας Δεδομένων θα συνοδεύεται με πρόγραμμα παραμετροποίησης και επικοινωνίας 

που θα επιτρέπει την επικοινωνία και ρύθμιση του στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων. Το λογισμικό θα έχει τις ακόλουθες 

δυνατότητες: 

a. Θα διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού των αναλογικών/ψηφιακών εισόδων για 

όλους τους αναλυτές και μετεωρολογικούς αισθητήρες του κάθε σταθμού (μονάδες, 

κλίμακα). 

b. Θα μπορεί να ορίζει και να υπολογίζει μέσους όρους ανά 1, 5,… 60 λεπτά κλπ (περίοδος 

οριζόμενη από τον χρήστη).  

c. Θα διαβάζει μετρήσεις και διαγνωστικά από τις αναλογικές, ψηφιακές, απαριθμητές, 

σειριακές θύρες RS232  και θύρα TCP/IP. 

d. Στην περίπτωση του βιομηχανικού καταγραφικού θα εμφανίζει τα διαγνωστικά σε πίνακα 

στην οθόνη του συνδεδεμένου υπολογιστή. Στην περίπτωση του βιομηχανικού υπολογιστή 

θα εμφανίζει τα διαγνωστικά σε πίνακα στην συνδεδεμένη οθόνη. 

e. Θα αποθηκεύει τις στιγμιαίες, μέσες τιμές μικρής και μέσης διάρκειας όλων των 

μετρήσεων σε τοπική βάση δεδομένων. Επιθυμητή η δυνατότητα αποθήκευσης ή τοπικής 

εξαγωγής των μετρήσεων σε τέτοια μορφή έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν (import) 
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στο Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων (χρειάζεται για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 

επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων). 

f. Στην περίπτωση του βιομηχανικού καταγραφικού θα εμφανίζει στην οθόνη του 

συνδεδεμένου υπολογιστή πίνακα με όλες τις στιγμιαίες μετρήσεις, τις μέσες τιμές μικρής 

και μέσης διάρκειας και παράλληλα την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 

του βιομηχανικού υπολογιστή θα εμφανίζει στην συνδεδεμένη οθόνη του υπολογιστή 

πίνακα με όλες τις στιγμιαίες μετρήσεις, τις μέσες τιμές μικρής και μέσης διάρκειας και 

παράλληλα την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. 

g. Θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής-ρύθμισης τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων του 

προγράμματος: 

 Διεύθυνση TCP/IP αναλυτή  

 Ορισμό παραμέτρων σειριακής θύρας 

 Επιλογή πρωτοκόλλου επικοινωνίας με αναλυτή 

 Επιλογή εύρους μέτρησης καναλιού 

 Ελάχιστη τιμή μέτρησης  

 Μέγιστη τιμή μέτρησης 

 Τρόπος υπολογισμού τιμής (π.χ. μέσος όρος, γεωμ. μέσος όρος, κλπ) 

 Μονάδα μέτρησης  

 Συντελεστής μετατροπής αναλογικού σήματος σε μονάδες μέτρησης 

 Δυνατότητα εκτυπώσεων ή αποθήκευσης σε αρχείο 

 

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΜ 3G/4G/LTE (MODEM ROUTER 3G/4G/LTE) 

 
1. Ο Δρομολογητής μοντεμ 3G/4G/LTE θα πρέπει να είναι/έχει: 

a. Βιομηχανικού τύπου. 

b. FDD-LTE  

1. 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz 

2. Έως 100 Mbps ταχύτητα downlink 

c. Έως 50 Mbps ταχύτητα αποστολής 

d. UMTS / HSPA + 850/900/1900/2100 MHz 

e. GSM / GPRS / EDGE 

1. 850/900/1800/1900 MHz 

f. Ethernet 

1. IEEE 802.3, IEEE 802.3u τα πρότυπα 

2. 3 x LAN θύρες 10/100 

3. Να υποστηρίζει λειτουργία Auto Sensing MDI/MDIX 

g. 1 υποδοχή κάρτας SIM 

h. Εξωτερική θύρα κεραίας 4G  

 

9. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 

1. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα: υποχρεωτική. 
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2. Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα υλικά (πλαίσια, βίδες) για το τοποθέτηση σε ικρίωμα 19’’. 

3. Αριθμός RJ-45 θυρών Auto Sensing MDI/MDIX 10/100/1000 (Ethernet): ≥ 16. 

4. Διαχείριση.  

5. Forwarding rate: ≥ 20 Mbps. 

6. Ύψος μονάδας για τοποθέτηση σε rack: 1U. 

7. Λειτουργία σε θερμοκρασία από 0° μέχρι 40°C. 

8. Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας εφ’όρου ζωής (limited or unlimited 

lifetime warranty). 

9. Επιθυμητό: Ο μεταγωγέας να είναι διαχειρίσιμος (managed) με ασφαλή τρόπο (π.χ. SecureHTTP 

και/ή SSH). 

 
 
10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

1. Οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα είναι  κατάλληλες για τοποθέτηση σε βιτρίνα ή κάτω από μπαλκόνι / 

στέγαστρο με δυνατότητα εμφάνισης μηνυμάτων σε πολλές γλώσσες, συμβόλων και γραφικών με 

διαφορετικά εφέ εμφάνισης και κίνησης του κειμένου: 

a. θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο στην είσοδο των διοικητηρίων σε κάθε Π.Ε. εκτός της 

Π.Ε. Καρδίτσας  που θα τοποθετηθεί στο κτήριο που θα εγκατασταθεί ο σταθμός (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, οδός Μπλατσούκα με με Βαϊου Τζέλλα γωνία) 

b. Θα είναι επιτοίχιες LED και θα περιλαμβάνονται οι βάσεις στήριξης. 

c. Θα είναι μονής όψης. 

d. Οι διαστάσεις τους θα είναι: πλάτος 120-130 cm και ύψος 60-70 cm. 

e. Αδιάβροχο κάσωμα 

f. Με usb stick σύνδεση-wifi-RF 

g. Αδιάβροχη υποδοχή με καπάκι για θύρα usb. 

 

11.    ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

1. Ο αριθμός των προσφερόμενων αδειών θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εικονικών μηχανών που 

θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη λύση του και θα περιγράφεται στην προσφορά του. 

2. Οι άδειες θα είναι τύπου government license.  

3. Οι άδειες των λειτουργικών συστημάτων θα πρέπει να είναι συμβατές με την υποδομή φιλοξενίας 

των εικονικών μηχανών.   

 

12. Λογισμικό Συλλογής, Διαχείρισης και Δημιουργίας Αναφορών των δεδομένων των σταθμών 

μέτρησης  

 
1. Το εν λόγω εξειδικευμένο λογισμικό θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο στην αντίστοιχη εικονική 

μηχανή. 

2. Θα πρέπει να υποστηρίζει  τις εξής λειτουργίες: 

o Επικοινωνία με τις καταγραφικές συσκευές (data loggers) των σταθμών μέτρησης και 

μεταφορά των αρχείων καταγραφής τα οποία περιέχουν τα  δεδομένα των μετρήσεων. Η 
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διαδικασία αυτή θα γίνεται αυτοματοποιημένα, για όλους τους σταθμούς του δικτύου  και 

με συχνότητα η οποία θα καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή  (π.χ. ανά μία ώρα). Η 

συχνότητα αυτή θα δύναται να μεταβληθεί από εξουσιοδοτημένο χρήστη (με ρόλο 

διαχειριστή) της αναθέτουσας αρχής ανά πάσα στιγμή, ως παράμετρος της εφαρμογής 

διαχείρισης. 

o Εισαγωγή των αρχείων καταγραφής με τα δεδομένα μετρήσεων ρύπων στην κεντρική 

βάση δεδομένων, με καταγραφή της πλήρους ημερομηνίας (ημερομηνία , ώρα) και 

στοιχείων κατάστασης  του σταθμού μέτρησης (εξωτερική - εσωτερική θερμοκρασία, 

υγρασία, κ.λπ.) .  

  
3. Θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα διαχείρισης με λειτουργίες  όπως:  

o διαχείριση χρηστών (δημιουργία νέου, επεξεργασία υπάρχοντος, διαχείριση ρόλων 

[διαχειριστής, χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα κ.λπ.)  

o διαχείριση σταθμών μέτρησης (επεξεργασία στοιχείων σταθμού μέτρησης 

o προβολή κατάστασης οργάνων κατά την τελευταία επιτυχή σύνδεση για μεταφορά 

στοιχείων κ.λπ.)   

o προβολή των δεδομένων των μετρήσεων (ανά σταθμό, ημερομηνία κ.λπ.) από 

εξουσιοδοτημένους προς αυτό χρήστες των Δ/νσης  Περιβάλλοντος , με χρήση των 

προσωπικών τους στοιχείων ταυτοποίησης. 

4. Θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα προβολής μετρήσεων & δημιουργίας αναφορών με τις 

παρακάτω λειτουργίες:  

o Προβολή δεδομένων καταγραφής των σταθμών μέτρησης, με δυνατότητα εφαρμογής 

πολλαπλών κριτηρίων (επιλογή σταθμού, ημερομηνία, είδος ρύπου, επιλογή εύρους τιμών 

κ.λπ.) και  παραγωγή αναφορών (reports) σε μορφή πίνακα τιμών, γραφημάτων, 

ροδογραμμάτων ανέμου και ρύπανσης, δείκτη ρύπανσης.   

o Δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων: σε ευρέως αποδεκτές μορφές αρχείων (αρχεία 

κειμένου, csv, excel, κ.λπ.). 

o Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή συμβατή με τις πινακίδες του 

συστήματος διάχυσης πληροφορίας στο κοινό.  

5. Είναι επιθυμητό, το συγκεκριμένο λογισμικό να είναι αμιγώς web-based, προκειμένου οι 

εξουσιοδοτημένοι για τη λειτουργία του υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού να έχουν πρόσβαση σε αυτό ανεξαρτήτως από τον  περιηγητή (web browser) ή το 

λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών τους. 

6. Διασύνδεση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 

Δεδομένης της υποχρέωσης του Φορέα να ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΝ για τις 
μετρήσεις των Σταθμών Μέτρησης Ρύπων, με απώτερο σκοπό την κάλυψη σχετικών ενωσιακών 
υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται να σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο διαδικασία η οποία θα 
εκτελείται αυτόματα σε συνεχή βάση με ωριαία συχνότητα, κάνοντας  τα εξής  :   

 Θα εξάγει τα σχετικά δεδομένα από την κεντρική βάση δεδομένων σε μορφή αρχείου ASCII 

με συγκεκριμένη γραμμογράφηση, ώστε αυτά να μπορούν να εισαχθούν στο υφιστάμενο 

λογισμικό «Analyzer» του Υπουργείου.  

 Θα μεταφορτώνει στη συνέχεια  το παραχθέν αρχείο σε κατάλληλη θέση που θα 

γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.   
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Η πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία θα παρέχεται με εξουσιοδοτημένο χρήστη.  
Το αρχείο ASCII αποτελείται αποκλειστικά από εγγραφές, μία ανά γραμμή, με κάποια από τις 
παρακάτω γραμμογραφήσεις: 
 
 
 

a. Αρχείο ASCII με Ιουλιανή ημέρα έτους 

Το αρχείο ASCII θα πρέπει να εξάγεται από τη βάση δεδομένων των μετρήσεων με την παρακάτω 
γραμμογράφηση: 
160,106,2010,79,900,.016,3.043,10.34,13.38,893,6.843,12,9.67,65.47,2.912,342.8,19.6,220,11.27 
όπου: 

 Το πρώτο νούμερο 160 είναι ο κωδικός συσχετισμού τιμών και χρονικού βήματος ολοκλήρωσης 

δεδομένων του datalogger. Το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθεί άπειρα διαφορετικά χρονικά 

βήματα ολοκλήρωσης δεδομένων. Έτσι για κάθε χρονικό βήμα ολοκλήρωσης δίδεται ένας 

διαφορετικός κωδικός και προγραμματίζεται ο datalogger αντίστοιχα. Π.χ. 160 για ωριαίες τιμές 

ολοκλήρωσης, 110 για 10 min τιμές ολοκλήρωσης και 130 για 30 min τιμές ολοκλήρωσης. Έτσι ο 

κωδικός αυτός της τρέχουσας εγγραφής καθορίζει το βήμα χρονικής ολοκλήρωσης των τιμών της 

τρέχουσας εγγραφής. Εάν βέβαια για όλους τους σταθμούς του δικτύου παρακολουθείται μόνο 

ένα χρονικό βήμα ολοκλήρωσης τότε θα υπάρχει μόνο ένας κωδικός βήματος χρονικής 

ολοκλήρωσης. 

 Το δεύτερο νούμερο 106 είναι ο κωδικός σταθμού (datalogger) που είναι διαφορετικός και 

μοναδιαίος για κάθε σταθμό. 

 Το τρίτο νούμερο 2010 είναι το έτος της τρέχουσας εγγραφής. 

 Το τέταρτο νούμερο 79 είναι η Ιουλιανή ημέρα του έτους της τρέχουσας εγγραφής. 

 Το πέμπτο νούμερο 900 είναι η ώρα της τρέχουσας εγγραφής που εδώ είναι η 9:00 πμ. Η ώρα 3:10 

μμ θα πρέπει να παρουσιάζεται σαν 1510 και τα μεσάνυχτα σαν 0000. 

 Το έκτο νούμερο .016 και τα υπόλοιπα που ακολουθούν από το σημείο αυτό και πέρα είναι οι 

τιμές των αισθητήρων για το συγκεκριμένο βήμα ολοκλήρωσης, σταθμό, έτος, Ιουλιανής 

ημερομηνίας και ώρας της τρέχουσας εγγραφής. 

 
Εάν ένας σταθμός μέτρησης παρακολουθεί στοιχεία με παραπάνω από ένα χρονικό βήμα ολοκλήρωσης, ο 
κωδικός του σταθμού είναι ενιαίος για όλα τα χρονικά βήματα και οι τιμές για όλα τα χρονικά βήματα 
ολοκλήρωσης κατεβαίνουν μαζί στο ίδιο αρχείο τιμών. Ξεχωρίζουν οι εγγραφές μεταξύ τους από το πρώτο 
πεδίο της εγγραφής που αναφέρεται όπως περιγράψαμε παραπάνω στο χρονικό βήμα ολοκλήρωσης. 
 
Η παραπάνω γραμμογράφηση του αρχείου ASCII είναι υποχρεωτική και τα πρώτα πέντε πεδία είναι 
υποχρεωτικά και με την συγκεκριμένη σειρά. Από το έκτο και μετά έχουμε τόσα πεδία όσα και τα 
μετρούμενα μεγέθη του κάθε σταθμού. Οι τιμές της ίδιας εγγραφής μεταξύ τους θα χωρίζονται με 
κόμματα. 

b. Αρχείο ASCII με Γρηγοριανή ημερομηνία 

Το αρχείο ASCII θα πρέπει να εξάγεται από τη βάση δεδομένων των μετρήσεων με την παρακάτω 

γραμμογράφηση: 





 

 

71 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

"2010-03-19 01:00:00",130,160,100,0.826,36.68,69.94,106.6,- 

3.110,22.42,"NAN",0,0,18.48,226,13.86,0,0,0,0,0,21.85,"OK" 

όπου: 

 Το πρώτο στοιχείο "2010-03-19 01:00:00" είναι η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής με μορφή 

"ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ". 

 Το δεύτερο νούμερο 130 είναι ο αύξων αριθμός της εγγραφής (row counter). 

 Το τρίτο νούμερο 160 είναι ο κωδικός συσχετισμού τιμών και χρονικού βήματος ολοκλήρωσης 

δεδομένων του datalogger. Το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθεί άπειρα διαφορετικά χρονικά 

βήματα ολοκλήρωσης δεδομένων. Έτσι για κάθε χρονικό βήμα ολοκλήρωσης δίνεται ένας 

διαφορετικός κωδικός και προγραμματίζεται ο datalogger αντίστοιχα. Π.χ. 160 για ωριαίες τιμές 

ολοκλήρωσης, 110 για 10 min τιμές ολοκλήρωσης και 130 για 30 min τιμές ολοκλήρωσης. Έτσι ο 

κωδικός αυτός της τρέχουσας εγγραφής καθορίζει το βήμα χρονικής ολοκλήρωσης των τιμών της 

τρέχουσας εγγραφής. Εάν βέβαια για όλους τους σταθμούς του δικτύου παρακολουθείται μόνο 

ένα χρονικό βήμα ολοκλήρωσης τότε θα υπάρχει μόνο ένας κωδικός βήματος χρονικής 

ολοκλήρωσης. 

 Το τέταρτο νούμερο 100 είναι ο κωδικός σταθμού (datalogger) που είναι διαφορετικός και 

μοναδιαίος για κάθε σταθμό. 

 Το πέμπτο νούμερο .826 και τα υπόλοιπα που ακολουθούν από το σημείο αυτό και πέρα είναι οι 

τιμές των αισθητήρων για το συγκεκριμένο βήμα ολοκλήρωσης, σταθμό, ημερομηνίας και ώρας 

της τρέχουσας εγγραφής. Μπορούμε να έχουμε εκτός από αριθμητικές τιμές και μηνύματα τα 

οποία θα πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών π.χ. "ΟΚ". 

 

Εάν ένας σταθμός μέτρησης παρακολουθεί στοιχεία με παραπάνω από ένα χρονικό βήμα ολοκλήρωσης, ο 

κωδικός του σταθμού είναι ενιαίος για όλα τα χρονικά βήματα που περιλαμβάνονται σ' αυτόν και οι τιμές 

για όλα τα χρονικά βήματα ολοκλήρωσης κατεβαίνουν μαζί στο ίδιο αρχείο τιμών (ξεχωρίζουν οι εγγραφές 

μεταξύ τους από το τρίτο πεδίο της εγγραφής που αναφέρεται όπως περιγράψαμε παραπάνω στο χρονικό 

βήμα ολοκλήρωσης) ή σε διαφορετικά αρχεία. 

 

Η παραπάνω γραμμογράφηση του αρχείου ASCII είναι υποχρεωτική και τα πρώτα τέσσερα πεδία είναι 

υποχρεωτικά και με την συγκεκριμένη σειρά. Από το πέμπτο και μετά έχουμε τόσα πεδία όσα και τα 

μετρούμενα μεγέθη του κάθε σταθμού. Οι τιμές της ίδιας εγγραφής μεταξύ τους θα χωρίζονται με 

κόμματα. 
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13. Ηλεκτρονική πύλη (portal) – Διαδικασία λογισμικού αυτόματης άντλησης και αυτόματης 

παρουσίαση των δεδομένων στις ηλεκτρονικές πινακίδες   

13.1 Ηλεκτρονική πύλη (portal) 

1. Το εν λόγω λογισμικό θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο στην αντίστοιχη εικονική μηχανή. 

2. Θα πρέπει να ακολουθεί ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας.  

3. Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό ιστότοπο (website) του Φορέα. 

4. Θα απεικονίζονται για κάθε σταθμό, οι τελευταίες μετρήσεις αερίων ρύπων καθώς και οι 

μετεωρολογικές μετρήσεις.  

5. θα εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων (π.χ. μέγιστη τιμή, ημερήσια τιμή, μέσος 

όρος, τυπική απόκλιση) καθώς και τα σχετικά γραφήματα: 

a. της προηγούμενης ημέρας, 

b. του προηγούμενου μήνα  

6. Θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής δεδομένων καταγραφής των σταθμών μέτρησης, με την 

εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων από το χρήστη (επιλογή σταθμού, ημερομηνία, είδος ρύπου, 

επιλογή εύρους τιμών κ.λπ.) σε μορφή πίνακα τιμών, γραφημάτων, κλπ. 

7. Επιθυμητή είναι η προβολή στοιχείων μετρήσεων σε γεωγραφικό χάρτη. 

8. Ο τρόπος παρουσίασης των μετρήσεων π.χ. παρουσίαση των δεδομένων του κάθε σταθμού σε 

ξεχωριστή ετικέτα, του προγράμματος περιήγησης) θα περιγραφεί στην προσφορά του 

υποψηφίου αναδόχου.  

9. Ο σχεδιασμός της Πύλης θα πρέπει να είναι συμβατός  και με το πρότυπο WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines), ώστε οι ιστοσελίδες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά  

από  άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).  Βασικά στοιχεία σχεδίασης, που θα καθιστούν  τον 

ιστότοπο προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ, είναι ενδεικτικά τα εξής :  

a. Ιεραρχημένη δομή 

b. Απλουστευμένη διάταξη 

c. Ευανάγνωστα κείμενα 

d. Δυνατότητα πλοήγησης με το πληκτρολόγιο 

e. Αντίθεση χρωμάτων 

f. Αυξομείωση μεγέθους γραμματοσειράς 

g. Προσθήκη ετικετών κειμένου σε εικόνες . 

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε μορφή που να είναι εύκολα συγκρίσιμα με τις οριακές 

τιμές της νομοθεσίας.  
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13.2 Διαδικασία λογισμικού αυτόματης άντλησης και αυτόματης παρουσίασης των δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές πινακίδες 

1. Η διαδικασία θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε: 

a. Στις ηλεκτρονικές πινακίδες των ΠΕ, να προβάλλονται οι τιμές των πιο πρόσφατων 

μετρήσεων των σταθμών της ΠΕ. 

b. Στις ΠΕ, όπου έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι του ενός σταθμοί, τα στοιχεία των 

μετρήσεων αυτών να προβάλλονται εναλλασσόμενα. 

c. Η άντληση και η παρουσίαση των δεδομένων στις πινακίδες θα πρέπει να γίνονται  

αυτόματα. 

d. Η μορφή και ο τρόπος παρουσίασης των μετρήσεων θα πρέπει να περιγραφούν στην 

προσφορά του αναδόχου.   

 

13.3 Αυτόματη ανανέωση ηλεκτρονικής πύλης και προβολών των πινακίδων (Κοινές προδιαγραφές των 

13.1 και 13.2)  

1. Η ανανέωση της ηλεκτρονικής πύλης και των προβολών των πινακίδων με νέες μετρήσεις θα 

πρέπει να είναι αυτόματη. 

2. Πριν την ανανέωση των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος για το αν οι τιμές των νέων 

μετρήσεων, οι οποίες πρόκειται να δημοσιευτούν δεν έχουν σφάλματα. Σε περίπτωση 

εσφαλμένων  τιμών, αυτές δε θα δημοσιεύονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων. 

 

14. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΛΩΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Οι κλωβοί που θα εγκατασταθούν στο έδαφος θα έχουν περίφραξη για την προστασία τους. Αυτή θα 

αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σιδήρου, πλήρως περαιωμένη εργασία περίφραξης 

με όλα τα υλικά και μικροϋλικά με πόρτα και κλειδαριά. Διαστάσεις περίφραξης για κάθε κλωβό 5Χ6Χ2 

(ΜχΠχΥ).  

 
15. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την απομάκρυνση των παλαιών αναλυτών και την ανακύκλωση τους μέσω των 

αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Οι τρεις αναλυτές έχουν 

ενσωματωμένη  ραδιενεργό πηγή Κr85. Η παράδοση τους θα βεβαιώνεται με την κατάθεση 
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επικυρωμένου αντίγραφου βεβαίωσης παραλαβής με αναλυτική λίστα του αποσυρόμενου εξοπλισμού το 

οποίο θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την οριστική παραλαβή των ειδών.     

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων 

βοηθητικών εργασιών (συνδεσμολογίες, τερματισμοί καλωδίων, κ.λπ.), προκειμένου ο εξοπλισμός 

του έργου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 

2. Όλα τα παρελκόμενα και τα εξαρτήματα θα είναι υψηλής ποιότητας, εργοστασιακά, προερχόμενα 

από ειδικευμένους οίκους στα αντίστοιχα αντικείμενα. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα 

αναφέρεται ο κατασκευαστής και η χώρα προέλευσης. Αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές. 

3. Όλα τα είδη του προσφερόμενου εξοπλισμού θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

4. Υποχρεωτικά θα αναφέρεται στην προσφορά ο τόπος κατασκευής και το μοντέλο κάθε είδους ή 

οργάνου. 

5. Να διασφαλίζεται δεκαετής τουλάχιστον τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα των 

προσφερόμενων ειδών.  

6. Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι πληρούνται οι Απαιτήσεις – 

Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  I  

7. Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρεται ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι πιστοποιεί την επαρκή κατάρτιση των τεχνικών 

του προσφέροντος σε εργασίες συντήρησης των προσφερομένων ειδών 

8. Κλωβοί γραπτή εγγύηση πέντε (5) ετών. 

9. Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού (Α/Α 2 έως 6 πίνακας εξοπλισμού) θα πρέπει να 

συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά 

την οριστική παραλαβή του έργου.  

10. Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού (Α/Α 7 έως 13 πίνακας εξοπλισμού) θα πρέπει να 

συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά 

την οριστική παραλαβή του έργου.  

11. Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι θα αναλάβει την υποχρέωση δοκιμαστικής λειτουργίας της 

προμήθειας  για  τρεις (3) μήνες. 

12. Ο Ανάδοχος ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και 

οφείλει να καταθέσει εγγυητική  επιστολή καλής λειτουργίας, τριών (3) ετών μετά την οριστική 

παραλαβή του έργου (Παράρτημα V.) 
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή  (Δ/ΝΣΗ Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ) υπέβαλλε το υπ’ αριθμ 230720/11-9-

2020 αίτημα ανάρτησης της διαβούλευσης των  τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο Παράρτημα 

Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» όπου έλαβε κωδικό 20DIAB000012972. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η πράξη με αριθμ. πρωτ. 2940/9-9-2020  (ΑΔΑ: ΩΓΝΡ7ΛΡ-ΘΓ9) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5063847. 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Η Παράδοση και η εγκατάσταση των σταθμών θα γίνει στους χώρους που έχουν επιλεγεί από την Α.Α.  

σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα στις θέσεις όπως αναφέρονται  στην παραπάνω παράγραφο  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ. Η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχδιασμού έχει την δυνατότητα αλλαγής των 

παραπάνω προτεινόμενων  θέσεων παράδοσης των ειδών, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τον Ανάδοχο.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ως εξής: 

Τοποθέτησης των κλωβών (σύμφωνα με το Νο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών) στις θέσεις που 
προδιαγράφονται 5 (πέντε) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η τοποθέτηση και η πλήρη 
λειτουργία των αναλυτών, βαθμονομητών, συστήματος δειγματοληψίας και μετεωρολογικών σταθμών θα 
είναι δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κλωβών και σε ένα (1) μήνα από το 
προηγούμενο στάδιο θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαραίτητου λογισμικού και 
τρεις (3) μήνες δοκιμαστική λειτουργία. Ο συνολικός χρόνος της σύμβασης θα είναι 11 μήνες. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την  θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Περιφέρειας, με βάση αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα κατατεθεί με 

την προσφορά. Την εκπαίδευση θα διενεργήσουν στελέχη του Αναδόχου με αποδεδειγμένη 

εργασιακή εμπειρία στα σχετικά αντικείμενα. 

  Η εκπαίδευση θα έχει ως αντικείμενο τις γενικές  αρχές λειτουργίας του Συστήματος, καθώς  και το 

χειρισμό όλων των επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού: χειρισμός data logger, 

διαδικασία μεταφοράς μετρήσεων σταθμών στην κεντρική βάση δεδομένων, επεξεργασία 

δεδομένων, παραγωγή αναφορών (reports), κ.λπ. 
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 Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας, ώστε να 

ανταποκρίνεται στην αφομοίωση των απαραίτητων χειρισμών και δεξιοτήτων  που απαιτούνται για 

την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος, απ’ όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους της 

Περιφέρειας ανάλογα με το ρόλο τους (απλοί χρήστες, διαχειριστές κ.λπ.). 

 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί, κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας  του  έργου, σε 

χώρους της Περιφέρειας και στα σημεία  εγκατάστασης των  σταθμών μέτρησης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να  παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού, όπως:  

εγχειρίδια χρήστη, πλήρη τεκμηρίωση των εφαρμογών λογισμικού,  οδηγούς εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης.  Η τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή (όπου αυτό δεν είναι εφικτό) 

στην Αγγλική γλώσσα. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η πράξη έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5063847 από την 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.  

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 826.700 € εκτός Φ.Π.Α (Φ.Π.Α 24%  δηλ. 198.408 €) και 

συνολικά με το Φ.Π.Α. 1.025.108,00 €. 

Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν οχτώ ευρώ (1.025.108 €) με το Φ.Π.Α. 

Στη συνολική δαπάνη  (1.025.108,00€) συμπεριλαμβάνονται ποσά της προμήθειας, της εγκατάστασης,  

αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται απαραίτητη 

για την υλοποίηση της σύμβασης από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.1.1 η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω 
τρόπο:  

 Κλωβοί   15% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης 

 Αναλυτές, σύστημα δειγματοληψίας, σύστημα βαθμονόμησης, μετεωρολογικό σύστημα  40% του 

ποσού της υπογραφείσας σύμβασης. 

 Λογισμικό 25% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης. 

 20% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας όπου 

θα γίνει και η οριστική παραλαβή του έργου.  

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την 
κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν 
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του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Λάρισα, Νοέμβριος 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
ΤΣΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ με Α΄β 
 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ με Α΄β 
 
ΚΑΡΑΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών 

 και Δικτύων με Α΄β 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Απόφαση 372248/22-12-
2020 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Λάρισας 

 
ΚΟΥΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Προϊστάμενος 

 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  

Περιφέρειας Θεσσαλίας  

 

ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του θα καταθέσει υποχρεωτικά συμπληρωμένο Πίνακα 
Συμμόρφωσης στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις (γενικές, ειδικές, τεχνικές) των 
προδιαγραφών του Τμήματος του Παραρτήματος Ι στο οποίο λαμβάνει μέρος, κατά την ίδια σειρά και 
παραγραφοποίηση. Όπου υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα θα αναφερθούν με τις ίδιες μονάδες και τρόπο 
έκφρασης και θα αναφέρεται απαραίτητα στον πίνακα αυτό η παραπομπή τεκμηρίωσης . 
Η συμπλήρωση του προαναφερομένου Πίνακα Συμμόρφωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου 
Αναδόχου και θα συμπεριληφθεί στην Τεχνική του Προσφορά μαζί με τα στοιχεία τεκμηρίωσης. 
Σημειώνεται ότι όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι είναι υποχρεωτικές  Σύμφωνα με τις 
Ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή 
δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 

 

1. ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΕΜ. 6) 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Ελαφρά κατασκευή, για την εύκολη μεταφορά 

τους μέσω γερανοφόρου οχήματος και χωρίς 

προβλήματα τοποθέτησή τους σε δώματα ή 

εξώστες κτιρίων. 

ΝΑΙ 

  

2. 

Ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια αντοχή 

(τουλάχιστον 10 ετών χωρίς συντήρηση των 

εξωτερικών επιφανειών) σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες περιβάλλοντος 

(συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης) του 

Ελληνικού χώρου. 

ΝΑΙ   

3. 

Πλήρη θερμομόνωση, σ' όλες τις επιφάνειές 

τους, για την εύκολη διατήρηση με τα 

κλιματιστικά που περιγράφονται παρακάτω, 

στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, σταθερής 

κατάλληλης θερμοκρασίας σε όλες τις εποχές 

του έτους. 

ΝΑΙ   

4. 

Ο κλωβός πρέπει να είναι ασφαλής με υλικά 

άκαυστα ή βραδύκαυστα, καθώς και με υλικά 

που δεν εκπέμπουν VOC's (Πτητικούς 

Οργανικούς Υδρογονάνθρακες). Επίσης με 

ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με την 

Ελληνική νομοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

5. 
Ο κλωβός πρέπει να είναι εξωτερικά 
καλαίσθητος. 

ΝΑΙ   

6. Ο κλωβός πρέπει να παραδοθεί χωρίς φθορές. ΝΑΙ   
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7 

Ο ανάδοχος για τις θέσεις τοποθέτησης των 
κλωβών θα αναλάβει πλήρως (με δική του 
ευθύνη και έξοδα) και για λογαριασμό της 
Περιφέρειας: 

α) Τη σύνδεση του κλωβού με τριφασικό ρεύμα. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος όλες τις 

διαδικασίες και εργασίες που θα απαιτηθούν 

για αυτόν το σκοπό (π.χ., περίφραξη, γείωση 

κ.α.). 

β) Τη δημιουργία υποδομής για σύνδεση με το 

δίκτυο δεδομένων και τηλεφωνίας Σύζευξης. Ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει εκ μέρους της 

Περιφέρειας  όλες τις διαδικασίες και εργασίες 

που θα απαιτηθούν για να γίνει σύνδεση του 

Σταθμού με το δίκτυο με καλώδιο εξωτερικού 

τύπου που θα περιλαμβάνει 4 τουλάχιστον 

συνεστραμμένα ζεύγη. 

ΝΑΙ 

  

8 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το όποιο κόστος που 

απαιτείται  για την έδραση 5 κλωβών, ώστε να 

μην έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Θα 

κατασκευαστεί πλάκα ύψους 10 εκ. με διπλό 

πλέγμα Τ131 αλληλοεπικάλυψη 1 τετράγωνο 

και μπετό C1215. Θα τοποθετηθεί  πάνω σε 

τάκους μεταλλικούς, ύψους 20-30cm, από τη 

βάση. 

ΝΑΙ   

9 

Ο κλωβός θα πρέπει να είναι βαμμένος με 

προστατευτικό λευκό ή υπόλευκο χρώμα 

antigraffiti. Να αναφερθεί το υλικό antigraffiti 

που χρησιμοποιήθηκε. 

ΝΑΙ   

Ειδικές προδιαγραφές 

1 Ο κλωβός πρέπει να είναι εξωτερικών 

διαστάσεων τουλάχιστον 2,70 m x 2,70 m x 2,50 

m (πλάτος - μήκος - ύψος) [με περιθώριο 

αύξησης των παραπάνω διαστάσεων 10%] 

εξωτερικά. 

ΝΑΙ   

2 Ο κλωβός θα είναι υψηλής ποιότητας 

κατασκευής, κατάλληλος για υπαίθρια 

τοποθέτηση και λειτουργία υπό οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες. 

ΝΑΙ   

3 Το εξωτερικό κέλυφος πρέπει να είναι πλήρως 

υδατοστεγές, ώστε να επιδέχεται πλύση με 

πεπιεσμένο νερό. 

ΝΑΙ   
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4 

Όλα τα τοιχώματα του κλωβού (πλαϊνά, οροφή) 

θα είναι από διπλά ισχυρά τοιχώματα 

ανθεκτικού στη διάβρωση υλικού και στην 

επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντικών 

συνθηκών με τουλάχιστον 40mm διάκενο 

μεταξύ των τοιχωμάτων το οποίο θα είναι 

πληρωμένο με υψηλής ποιότητας 

θερμομονωτικό υλικό. 

ΝΑΙ 

  

5 

Η οροφή θα έχει δυνατότητα πρόσβασης, 

σύστημα μεταφοράς (ISO corners) του κλωβού 

με γερανό. Επίσης, θα διαθέτουν ειδική 

μεταλλική σχάρα διαστάσεων 1,70 m x 2,70 m 

μόνιμα στερεωμένη πάνω στην οροφή 

(βαμμένη με αντισκωρική- προστατευτική και 

επικαλυπτική βαφή (2 επιστρώσεις η καθεμία 

σε όλη τη βάση) και ειδικές υποδοχές για 

τοποθέτηση μετεωρολογικού ιστού πάνω στη 

σχάρα. Τέλος θα υπάρχει αποσπώμενη σκάλα 

(αλουμινίου επεκτεινόμενη ή τηλεσκοπική) για 

πρόσβαση στην οροφή, η οποία θα μπορεί να 

τοποθετηθεί εντός του κλωβού. 

ΝΑΙ 

  

6 

Επιπλέον το πάτωμα του κλωβού να είναι από 

ανθεκτικό υλικό που δεν θα επηρεάζεται από 

την εξωτερική υγρασία – θερμοκρασία ούτε θα 

μπορεί να προσβληθεί από ζωικούς 

οργανισμούς. 

ΝΑΙ 

  

7 

Θα υπάρχει εσωτερική επένδυση οροφής, 

τοιχωμάτων, δαπέδων που θα επιδέχεται πλύση 

και δε θα γλιστρά (προκειμένου για το πάτωμα). 

Ειδικά το δάπεδο θα πρέπει να μονωθεί με 

πλάκες πολυμερούς υλικού αποδεδειγμένα για 

χρήση σε εργαστηριακούς-επαγγελματικούς 

χώρους και να επικαλυφθεί με φύλλο 

αντιολισθητικού αλουμινίου για μεγαλύτερη 

αντοχή. 

ΝΑΙ 

  

8 

Θα υπάρχει παράθυρο αλουμινίου με 

διαστάσεις ύψους 0,80m x 1.0m πλάτος με 

τζάμι, που φέρει ενδιάμεση σίτα, με ασφάλεια 

εσωτερικά και με σταθερό ανθεκτικό 

προστατευτικό εξωτερικό μεταλλικό πλέγμα. 

Εσωτερικά μπροστά από το παράθυρο να 

τοποθετηθούν περσίδες σκίασης. Η πόρτα θα 

είναι επίσης κατασκευασμένη από διπλά 

ΝΑΙ 
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τοιχώματα με ισοθερμική μόνωση και θα φέρει 

κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα εξαερισμού 

του κλωβού στο άνω μέρος της. 

9 

Ο κλωβός θα είναι εφοδιασμένος με πάγκο 

εργασίας δύο ατόμων με επικάλυψη διπλής 

όψης μελαμίνης και στις δύο όψεις του και με 

δυνατότητα να φέρει 200 κιλά περίπου, 1 

ντουλάπα επενδυμένη με μελαμίνη διαστάσεων 

περίπου 0.70 μ.Χ 0.40 μ. Χ 1.50m με τρία 

τουλάχιστον ράφια (μετακινούμενα) ή ερμάριο 

κάτω από τον πάγκο επενδεδυμένο με μελαμίνη 

διαστάσεων περίπου (1,5m x 0,5m x 0,7m) με 3 

(τρία) τουλάχιστον ράφια (μετακινούμενα), με 

δύο (2) καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες 

χωρίς μπράτσα και με ρυθμιζόμενη πλάτη και 

ύψος. Ο πάγκος εργασίας θα έχει πλάτος 

περίπου 60cm, μήκος όσο η πλευρά του 

κλωβού,-εφόσον ο λοιπός εξοπλισμός το 

επιτρέπει και θα είναι τοποθετημένος στην 

πλευρά του παραθύρου. 

ΝΑΙ 

  

10 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει με την προσφορά του 
προτεινόμενη κάτοψη του κλωβού με όλο τον 
εξοπλισμό του. Εξωτερικά του κλωβού, το 
σημείο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι 
προστατευμένο με κατάλληλη κατασκευή έτσι 
ώστε να είναι αδύνατο σε κάποιον τρίτο μη 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αποσυνδέσει την 
παροχή. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κλωβός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 

δύο κλιματιστικά τοίχου που το καθένα θα 

διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να είναι τύπου split ικανό να κρατήσει τον 

εσωτερικό χώρο του κλωβού σε 

θερμοκρασία 20 - 25 °C όλες τις εποχές του 

έτους, με τα όργανα μέτρησης σε πλήρη 

λειτουργία. και με συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15 °C έως + 45 °C. Η 

ψυκτική ισχύς του πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 12.000 BTU/h. 

 Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 

Α++/Α++ (ψύξη/θέρμανση - σύστημα 

inverter). 

 Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50Hz. 

 Ικανότητα αυτόματης επαναλειτουργίας 
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11 

μετά από διακοπή του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 H εσωτερική μονάδα να διαθέτει 

σύστημα φίλτρων για την απορρόφηση 

των μικροσκοπικών σωματιδίων του 

κλωβού. 

 Τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά να μην 

περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη 

στοιβάδα του όζοντος ούτε ως 

συστατικό του μίγματος του ψυκτικού 

υγρού (κανονισμός ΕΕ 1005/2009). Τα 

κλιματιστικά θα είναι επαγγελματικής 

χρήσης και ειδικά για συνεχή λειτουργία 

σε κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας. 

 Ο προμηθευτής να έχει πιστοποίηση ISO 

14001. 

 Αυτόματες ασφάλειες με ενδεικτικές 

λυχνίες θα υπάρχουν χωριστά για το 

καθένα από τα κλιματιστικά 

 Οι εξωτερικές μονάδες των 

κλιματιστικών θα είναι τοποθετημένες 

στο πάνω μέρος των εξωτερικών 

πλευρών κάτω από την οροφή, και θα 

είναι προστατευμένες με προστατευτικά 

μεταλλικά πλέγματα που θα μπορούν να 

μετακινούνται σε περίπτωση επισκευών. 

Με μεταλλικά πλέγματα επίσης θα 

προστατεύονται και οι όποιες 

εξωτερικές σωληνώσεις των 

κλιματιστικών. 

 Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε οι 

εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών 

να μην επηρεάζουν τη δειγματοληψία. 

 

 

ΝΑΙ 

12 

Ο κλωβός θα παραδοθεί έτοιμος προς 

λειτουργία με όλα τα όργανα και τον λοιπό 

εξοπλισμό παλαιό και εγκατεστημένο και θα 

διαθέτει όλες τις καλωδιώσεις και τον 

απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 

υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει να διαθέτει 

σύστημα συναγερμού λόγω παραβίασης, 

αποτελούμενο από κεντρική μονάδα, 

πληκτρολόγιο, ανιχνευτή κίνησης, σειρήνα 

εξωτερική μαγνητική επαφή εισόδου και 

παραθύρου και μπαταρία,  φωτισμό 

ΝΑΙ 
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ανάγκης, σταθεροποιητή τάσης (για όλα τα 

όργανα μέτρησης με 2.000W περίπου 

συνολικής ισχύος) σε κατάλληλη θέση και 

σταθερά τοποθετημένο, αισθητήρα 

θερμοκρασίας Pt που να μπορεί να συνδεθεί 

στο Data logger και γείωση. Θα πρέπει 

επίσης να διαθέτει κατάλληλους απαγωγείς 

κρουστικών υπερτάσεων στο σημείο εισόδου 

της τηλεφωνικής γραμμής. 

13 

Ειδικότερα η ηλεκτρική εγκατάσταση των 

κλωβών πρέπει να είναι κατασκευασμένη για 

τριφασικό ρεύμα σύμφωνα με τους 

κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ και: 

 να συνοδεύεται με σχετικό επίσημο 

πιστοποιητικό εγκατάστασης το οποίο 

θα περιέχει και σχέδιο της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης υπογεγραμμένο από 

μηχανικό. 

 να διαθέτει πίνακα με αυτόματες 

ασφάλειες μία για κάθε γραμμή με 

ρελέ βιομηχανικού τύπου (300 mA 

ρεύμα διέγερσης) προστασίας από 

βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία, και 

με ενδεικτικές λυχνίες. 

 Προβλεπόμενη κατανάλωση για 

λειτουργία οργάνων εκτός των 

κλιματιστικών της τάξης των 3 KW. 

 να διαθέτει 12 πρίζες σούκο. 

 να διαθέτει δύο φωτιστικά σώματα 

εξοικονόμησης ενέργειας, εντός 

θηκών. 

 τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα 

πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός 

ειδικών καναλιών. 

 να διαθέτει ειδικό σύστημα διακοπής 

του ηλεκτρικού ρεύματος προς τα 

όργανα μέτρησης όταν η θερμοκρασία 

εντός του κλωβού υπερβεί τους 40 °C. 

ΝΑΙ 

  

14 

Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης - 
αυτόματου πυρόσβεσης. Το σύστημα αυτό 
θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 να είναι συνδεδεμένο με αυτόματο 
τηλεφωνητή για τη τηλεμετάδοση 

ΝΑΙ 
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σήματος κινδύνου, 

 να διαθέτει πίνακα πυρανίχνευσης – 
πυρόσβεσης 3 ζωνών με πιστοποίηση ΕΝ 
12094 (το σχετικό πιστοποιητικό να 
υποβάλλεται με την προσφορά). 

 να διαθέτει διπλό ανιχνευτή καπνού, για 
αποφυγή λανθασμένων συναγερμών με 
πιστοποίηση  ΕΝ 54 (το σχετικό 
πιστοποιητικό να υποβάλλεται με την 
προσφορά). 

 να διαθέτει σειρήνα που να 
ενεργοποιείται σε περίπτωση 
συναγερμού. 

 κύρια και εφεδρική τροφοδοσία με 
κύκλωμα αυτόματου εναλλαγής σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος πόλης. 

 σύστημα ελέγχου εσωτερικών και 
εξωτερικών κυκλωμάτων του πίνακα και 
επαλήθευση του συναγερμού. 

 Το όλο σύστημα πρέπει να διαθέτει 
οπτική και ηχητική ένδειξη για τις 
λειτουργίες συναγερμού και ελέγχου 
καλωδιώσεων σε περίπτωση βλάβης των 
ηχητικών ενδείξεων και της 
τηλεειδοποίησης. 

 Το κατασβεστικό υλικό να είναι αέριο που 
να μην αφήνει κατάλοιπα σκόνης και να 
είναι ακίνδυνο για τον εξοπλισμό του 
σταθμού σε φιάλη χωρητικότητας 30 Kg 
(CO2).  

15 

Η όλη κατασκευή του κλωβού θα είναι 
αυτοφερόμενη. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται 
ειδική συσκευασία κατά τη μεταφορά του ή 
οιανδήποτε πάκτωση κατά την τοποθέτησή του. 

Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 

ικριώματα βιομηχανικού τύπου 19' (Rack) 

ύψους περίπου 1,80 μέτρων και βάθους 

περίπου 80 εκατοστών για την τοποθέτηση 

όλων των αναλυτών και του βαθμονομητή και 

σταθερές βάσεις και συστήματα στήριξης 

λοιπών οργάνων και εξαρτημάτων 

προσφερόμενα και υφιστάμενα (π.χ. φιάλες 

βαθμονόμησης, συστήματα δειγματοληψίας, 

σταθεροποιητές τάσης κλπ). 

ΝΑΙ 

  

16 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 

μεταφέρει και να εγκαταστήσει τους κλωβούς 
ΝΑΙ   
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σε καθορισμένα σημεία που θα του 

υποδειχθούν από την Περιφέρεια. 

17 

Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας 

του κλωβού θα τοποθετηθεί πινακίδα, 

σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό 

από το κοινό εντός 3 (τριών) μηνών από την 

ολοκλήρωση του έργου. Η πινακίδα θα 

σχεδιαστεί βάσει των Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών που καθορίζονται στον 

821/2014 με αναγραφή της ονομασίας και του 

κύριου στόχου του έργου, το έμβλημα της 

Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και 

στο Ταμείο που στηρίζουν το έργο μετά από 

υπόδειξη της Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

ΝΑΙ 

  

18 

Ο ανάδοχος θα δηλώνει εγγράφως, στην 

τεχνική προσφορά του τον χρόνο, μετά την 

οριστική παραλαβή, που είναι σε θέση να 

επισκευάσει τον κλωβό καθώς και τον 

εξοπλισμό που περιγράφεται ανωτέρω, 

αδαπάνως για την Υπηρεσία για το χρονικό 

διάστημα εγγύησης της κατασκευάστριας 

εταιρίας. 

ΝΑΙ 

  

19 

Ο κλωβός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 

κατάλληλη αντικεραυνική προστασία με 

αλεξικέραυνο και 3 κατάλληλες ράβδους 

γείωσης, και ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

τοποθέτηση της γείωσης σε κατάλληλο σημείο. 

ΝΑΙ 

  

20 

Ο κλωβός θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

τεχνικά εγχειρίδια (κλιματιστικών, συστήματος 

πυρανίχνευσης, κλπ), στα ελληνικά. 
ΝΑΙ 

  

21 
Ο κλωβός θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση  
διάρκειας 5 ετών τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

2 .  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ10 - ΑΣ2.5 
(ΑΣ10 ΤΕΜ. 6)  &  (ΑΣ2.5  ΤΕΜ.2 ) 

1 

Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση β-ακτινοβολίας 

ή ταλάντωση δονούμενου στοιχείου ή σκέδαση 

φωτός. 
ΝΑΙ 

  

2 

Δυνατότητες μέτρησης: Ο διαχωρισμός των 

σωματιδίων θα γίνεται με τρόπο που 

προβλέπεται ανάλογα με την αρχή λειτουργίας. 
ΝΑΙ 

  

3 

Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής 

συνεχούς μέτρησης των συγκεντρώσεων των 

αιρούμενων σωματιδίων ελεγχόμενος από 

ΝΑΙ 
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μικροεπεξεργαστή, με μονάδα ανάλυσης και 

οθόνη ένδειξης των συγκεντρώσεων. 

4 

Μονάδα ανάλυσης: Να περιγράφεται 

αναλυτικά η μονάδα ανάλυσης και όλα τα 

σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά της (π.χ. 

τρόπος ανίχνευσης, αντλία, φιλτροταινίες, ροής 

δείγματος κ.λ.π). 

ΝΑΙ 

  

5 

Σε περίπτωση προσφοράς αναλυτή β-

ακτινοβολίας η πηγή να είναι απολύτως 

ασφαλής και να μην απαιτείται Άδεια Κατοχής 

και Χρήσης του οργάνου λόγω ραδιενέργειας 

της πηγής από το ΕΚΕΦΕ ή ανάλογη άδεια από 

την Ε.Ε.Α.Ε. 

ΝΑΙ 

  

6 

Ο τρόπος διαχωρισμού των κλασμάτων (ΑΣ10 - 
ΑΣ2.5 ), η ροή λειτουργίας το όριο ανίχνευσης, ο 
χρόνος απόκρισης και η επιλογή των μονάδων 
θα καθορίζονται από τον κατασκευαστή με την 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση οι αναλυτές να 
διαθέτουν έγκριση τύπου με πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ΕΝ 15267 (QAL1) που πιστοποιεί 
την ισοδυναμία με την μέθοδο αναφοράς 
σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ΕΝ 12341 
συνολικά για τα ΑΣ10 και ΑΣ2.5 ή εναλλακτικά με 
την παλαιότερη έκδοση του ΕΝ 12341 και το ΕΝ 
14907 ξεχωριστά για τα ΑΣ10 και ΑΣ2.5 αντίστοιχα. 
Επίσης θα προσκομιστούν οι συγκριτικοί έλεγχοι 
πεδίου με την μέθοδο αναφοράς βάσει των 
οποίων πιστοποιήθηκε η έγκριση τύπου 
αναλυτή. (Θα υποβάλλεται με την προσφορά). 

ΝΑΙ 

  

7 

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν τα εξής 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

− Κλίμακες: Πολλαπλές κλίμακες από 0-
5000 μg/m3 

− Διακριτική ικανότητα (resolution): 
Μικρότερο ή ίσο από 2 μg/m3 ή 
μικρότερο ή ίσο από 0,18 μm. 

− Ακρίβεια: καλύτερη ή ίση με 5% της 
μέγιστης κλίμακας για 24ωρη 
δειγματοληψία με παροχή 1 m3/h. 

− Ένδειξη: Ψηφιακή ένδειξη της 
συγκέντρωσης στην οθόνη. 

− Μονάδες ένδειξης συγκέντρωσης : 
μg/m3  

− Θερμοκρασία λειτουργίας: +5 έως +35 
°C 

− Θύρες : Να διαθέτει Ethernet, RS232 
και USB. 

ΝΑΙ 
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8 

Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη 
αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών 
προβλημάτων του αναλυτή (διαγνωστικά) 
διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον.  

ΝΑΙ 

  

9 Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz (±15%) ΝΑΙ   

10 
Να αναφέρεται η τυχόν επίδραση της υγρασίας 
στην προσδιοριζόμενη συγκέντρωση 
σωματιδίων. 

ΝΑΙ 
  

11 

Να διαθέτουν, (εφόσον απαιτείται από τη 

μέθοδο), επίσης ικανό αριθμό ξεχωριστών 

φίλτρων ή φιλτροταινία ικανή να δεχθεί μεγάλο 

αριθμό μετρήσεων ώστε να παρέχεται 

αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον δύο μηνών 

κάτω από κανονικές συνθήκες ρύπανσης 

περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 

  

12 

Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα 
μέτρησης της ροής του δείγματος και σύστημα 
ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση 
διαφοροποίησης της ροής από το σημείο 
ρύθμισης 

ΝΑΙ 

  

13 Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα 
προγραμματισμού για τις διάφορες 
παραμέτρους λειτουργίας (χρόνος απόκρισης, 
μονάδες ενδείξεων, αποθήκευση μετρήσεων). 
Να εκτελεί αυτοέλεγχο των διαφόρων 
λειτουργικών τους παραμέτρων 

ΝΑΙ 

  

14 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να 

πραγματοποιείται αυτόματη επαναφορά του σε 

λειτουργία με την αποκατάσταση της τάσης, 

χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

15 

Η όλη διάταξη θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
αποφυγής συμπύκνωσης υδρατμών 
συνδυαζόμενο με ταυτόχρονη αποφυγή 
απώλειας μέτρησης σωματιδίων 
αποτελούμενων από πτητικές ουσίες (volatile 
aerosols). O Ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση του αγωγού 
δειγματοληψίας (σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα) σε κάθε θέση που θα του υποδειχθεί 
εξασφαλίζοντας την απαραίτητη στεγανοποίηση 

ΝΑΙ 

  

16 

Κάθε αναλυτής θα παραδοθεί με κιτ 

βαθμονόμησης (πρότυπα φίλτρα) ή με άλλο 

μέσο που προτείνεται από τον κατασκευαστή. 

Επίσης θα δοθεί σετ βαθμονόμησης της 

ΝΑΙ 
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παροχής. 

Σε περίπτωση που έχουν διενεργηθεί 
συγκριτικοί έλεγχοι πεδίου με τη μέθοδο 
αναφοράς από τους οποίους να έχει προκύψει ο 
συντελεστής ισοδυναμίας, να δοθούν τα 
απαραίτητα στοιχεία καθώς και το είδος της 
θέσης δειγματοληψίας. 
Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και 
τη μέτρηση των σωματιδίων θα πρέπει να 
ακολουθεί το πρόσφατο πρότυπο EN 12341. 

17 

Ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για τη 
σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα 
Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται 
απευθείας με τον data logger, ή να παρασχεθεί 
συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. 
μετατροπέας σήματος από Ethernet σε RS232 
και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών).  

 

ΝΑΙ 

  

18 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

1 

Οι προς προμήθεια αναλυτές πρέπει να 

ανήκουν σε τυποποιημένη σειρά παραγωγής 

της εταιρίας κατασκευής και να μην ανήκουν σε 

σειρά που προορίζεται για ενσωμάτωση από 

τρίτους, με σκοπό την κατασκευή 

ολοκληρωμένου συστήματος, να είναι 

τελευταίου τύπου και αμεταχείριστοι.  

ΝΑΙ 

  

2 

Όλοι οι αναλυτές αερίων ρύπων να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας, να ελέγχονται από 

ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, θα πρέπει 

να διαθέτουν πλήρη διαγνωστικά στην οθόνη 

και σε θύρα RS232, αντλία δείγματος, τοπική 

ένδειξη σε οθόνη, εσωτερικό ηλεκτρονικό 

ρολόι. 

ΝΑΙ 

  

3 

Οι αναλυτές θα διαθέτουν σειριακή έξοδο 

RS232, USB και Ethernet για έξοδο μέτρησης 

των παραμέτρων, για τηλεχειρισμό, 

τηλεδιάγνωση και τηλεβαθμονόμηση. Η ύπαρξη 

εξόδου USB είναι απαραίτητη για την 

ΝΑΙ 
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περίπτωση που χρειαστεί να αντληθούν τα 

στοιχεία απευθείας από τον αναλυτή με φορητό 

υπολογιστή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξόδου 

USB ο ανάδοχος θα πρέπει  να παράσχει τον 

συμπληρωματικό εξοπλισμό για σύνδεση 

φορητού υπολογιστή με τον αναλυτή.  

4 

Όλοι οι αναλυτές αερίων ρύπων θα διαθέτουν 

έξοδο κατάστασης λειτουργίας του οργάνου, 

που θα συνδέεται με τη μονάδα συλλογής των 

στοιχείων. 

ΝΑΙ   

5 

Θα έχουν πιστοποιητικό CE για την ηλεκτρική 

τους κατασκευή και για ηλεκτρομαγνητικές 

παρεμβολές. Με την προσφορά θα δοθεί 

σχετική τεκμηρίωση. 

ΝΑΙ   

6 

Θα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το 
σύστημα δειγματοληψίας, με συνδέσμους 
τύπου SWAGELOCK ή άλλους από εύχρηστα 
υλικά που δεν αντιδρούν και δεν αλλοιώνουν το 
δείγμα σε σωλήνα ¼΄. 

ΝΑΙ   

7 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα πρέπει να 
πραγματοποιείται αυτόματα η επαναφορά της 
λειτουργίας όλων των αναλυτών μέτρησης των 
σταθμών, χωρίς την παρουσία χρήστη. 

ΝΑΙ   

8 

Επιπλέον, ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για 
τη σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα 
Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται 
απευθείας με τον data logger, ή να παρασχεθεί 
συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. 
μετατροπέας σήματος από Ethernet σε RS232 
και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών). 

ΝΑΙ 

  

Α) Αυτόματος Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ( NOx ) ( 7 ΤΕΜ.) 

1 
Αρχή λειτουργίας: Χημειοφωταύγεια 
(Chemiluminescence). 

ΝΑΙ   

2 

Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό 

έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο 

ΕΝ 14211. Να υποβληθεί αντίγραφο όλων των 

δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η 

πιστοποίηση. 

ΝΑΙ 

  

3 

Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής να μπορεί να 

βαθμονομηθεί με το σύστημα που αναφέρεται 

παρακάτω. 

ΝΑΙ 
  

4 
Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην 
ΝΑΙ   





 

 

90 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και θα 

καλύπτουν, κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται 

στο πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 14211. 

Οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων θα 

αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση 

μηδενός, η ολίσθηση κλίμακας, η 

γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, ο θόρυβος, 

η απόδοση του καταλυτικού μετατροπέα. 

Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που 

χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 

χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 

του προτύπου, πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό 

πίνακα. 

5 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών 
θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 

− Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της 
συγκέντρωσης NOx, NO και NO2 σε ppb ή 
ppm και σε μg/m3. 

− Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 250, 0 - 500 
και 0 - 1000 ppb (ή θα μπορούν να 
ρυθμίζονται) Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 
40 0C 

− Αναλογική έξοδος (προαιρετικά): 0 - 1 V, 0 - 
10 V, 4-20 mA για κάθε μία από τις τρεις 
παραμέτρους 

− Έξοδος : RS232C. Να υπάρχει 
ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των 
πιθανών προβλημάτων του αναλυτή, 
διάρκειας ενός (1) μηνός τουλάχιστον. 

− Θύρα Ethernet και USB: Να διαθέτει 
− Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

ΝΑΙ 

  

6 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα 
φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα 
παραδοθούν 100 φίλτρα τεφλόν, κατάλληλα 
για τον υποδοχέα. 

ΝΑΙ 

  

7 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

Β) Αυτόματος Αναλυτής Διοξειδίου του Θείου ( SO2 )   (4 ΤΕΜ. ) 

1 
Αρχή λειτουργίας: φθορισμός με υπεριώδη 
ακτινοβολία (fluorescence) 

ΝΑΙ   

2 
Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό 
έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο 
ΕΝ 14212. Να υποβληθεί αντίγραφο όλων των 

ΝΑΙ 
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δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η 
πιστοποίηση. 

3 

Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής 
συνεχούς μέτρησης, ελεγχόμενος από 
μικροεπεξεργαστή, με αντλία δείγματος, 
μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης 
των συγκεντρώσεων. 

ΝΑΙ 

  

4 
Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής να μπορεί να 
βαθμονομηθεί με το σύστημα που αναφέρεται 
παρακάτω. 

ΝΑΙ 
  

5 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην 
προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και θα 
καλύπτουν, κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται 
στο πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 14212. 
Οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων θα 
αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση 
μηδενός, η ολίσθηση κλίμακας, η 
γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, ο θόρυβος. 
Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που 
χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 
χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 
των ΕΝ πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό πίνακα. 

ΝΑΙ 

  

6 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών 
θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 

− Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της 
συγκέντρωσης σε ppb ή ppm και σε 
μg/m3. 

− Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 200, 0-
500 ppb (ή θα μπορούν να 
ρυθμίζονται). 

− Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 40 0C 
− Αναλογική έξοδος (προεραιτικά): 0 - 1 V, 

0 - 10 V, 4 -20mA 
− Σειριακή έξοδος : RS232C. Να υπάρχει 

ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης 
των πιθανών προβλημάτων του 
αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός 
τουλάχιστον. 

− Θύρα Ethernet και USB: Να διαθέτει 
− Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

 

ΝΑΙ 

  

7 

Παρεμποδίσεις: Ο αναλυτής θα φέρει 
κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση 
των παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (νερό, 
υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των 
παρεμποδίσεων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 
δυνατό.  

ΝΑΙ 

  





 

 

92 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

8 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα 
φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα 
παραδοθούν 100 φίλτρα τεφλόν, κατάλληλα για 
τον υποδοχέα. 

ΝΑΙ 

  

9 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

Γ) Αυτόματος Αναλυτής Μονοξειδίου Του Άνθρακα ( CO ) (ΤΕΜ. 4) 

1 
Αρχή λειτουργίας : Απορρόφηση στο υπέρυθρο 
χωρίς διασπορά (NDIR). 

ΝΑΙ   

2 

Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό 
έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο ΕΝ 
14626. Να υποβληθεί αντίγραφο όλων των 
δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η 
πιστοποίηση. 

ΝΑΙ 

  

3 

Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος 
αναλυτής συνεχούς μέτρησης, ελεγχόμενος από 
μικροεπεξεργαστή, με αντλία δείγματος, 
μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης 
των συγκεντρώσεων. 

ΝΑΙ 

  

4 
Βαθμονόμηση : Ο αναλυτής να μπορεί να 
βαθμονομηθεί με το σύστημα που αναφέρεται 
παρακάτω. 

ΝΑΙ 
  

5 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην 
προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και θα 
καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται 
στο πρότυπο ΕΝ 14626/12. Οπωσδήποτε, 
μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η 
επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η 
ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος 
απόκρισης, ο θόρυβος. 
Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που 
χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 
χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 
του προτύπου πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό 
πίνακα. 

ΝΑΙ 

  

6 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών 
θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 
− Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της 

συγκέντρωσης σε ppm και σε mg/m3. 
− Κλίμακες μέτρησης: 0 - 10 , 0 - 20 , 0 -50 

ppm (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται) 
− Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 40 0C 
− Αναλογική έξοδος (προεραιτικά): 0 - 1 V, 

0 - 10 V, 4 - 20 mA 

ΝΑΙ 
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− Έξοδος : RS232C. Να υπάρχει 
ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης 
των πιθανών προβλημάτων του 
αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός 
τουλάχιστον. 

− Θύρα Ethernet : Να διαθέτει 
− Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

7 

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα 
φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα 
παραδοθούν 100 τεφλόν, κατάλληλα για τον 
υποδοχέα. 

ΝΑΙ 

  

8 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

Δ) Αυτόματος Αναλυτής Όζοντος ( O3 ) (7 ΤΕΜ.) 

1 
Αρχή λειτουργίας : Απορρόφηση στο υπεριώδες 
(UV absorption) 

ΝΑΙ   

2 

Έγκριση τύπου : Να διαθέτει πιστοποιητικό 
έγκρισης σύμφωνα με το πρόσφατο πρότυπο 
ΕΝ 14625. Να υποβληθεί αντίγραφο όλων των 
δοκιμών, βάσει των οποίων δόθηκε η 
πιστοποίηση. 

ΝΑΙ 

  

3 

Βασικά χαρακτηριστικά : Αυτόματος αναλυτής 
συνεχούς μέτρησης, ελεγχόμενος από 
μικροεπεξεργαστή, με αντλία δείγματος, 
μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης 
των συγκεντρώσεων. 

ΝΑΙ 

  

4 
Βαθμονόμηση : Ο αναλυτής θα μπορεί να 
βαθμονομηθεί είτε με φωτόμετρο είτε με τη 
μέθοδο GPT. 

ΝΑΙ 
  

5 

Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρονται στην 
προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και θα 
καλύπτουν, κατ' ελάχιστο τα όσα αναφέρονται 
στο πρότυπο ΕΝ 14625/12. Οπωσδήποτε, 
μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η 
επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η 
ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος 
απόκρισης, ο θόρυβος. 
Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που 
χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. Όποιο τεχνικό 
χαρακτηριστικό υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 
του προτύπου πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό 
πίνακα. 

ΝΑΙ 

  

6 
Επίσης, εκτός των ανωτέρω χαρακτηριστικών 
θα πρέπει οι αναλυτές να έχουν : 

ΝΑΙ   
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− Ένδειξη : Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της 
συγκέντρωσης σε ppm ή σε ppb και σε 
μg/m3. 

− Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 200, 0 - 
500 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται) 

− Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 - 40 0C 
− Αναλογική έξοδος (προεραιτικά): 0 - 1 V, 

0 - 10 V, 4 - 20 mA 
− Ψηφιακή έξοδος : RS232C. Να υπάρχει 

ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης 
των πιθανών προβλημάτων του 
αναλυτή, διάρκειας ενός (1) μηνός 
τουλάχιστον. 

− Θύρα Ethernet και USB : Να διαθέτει 
− Ηλεκτρική τροφοδοσία : 220 V / 50 Hz 

7 Παρεμποδίσεις : Ο αναλυτής θα φέρει 
κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση 
των παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις 
(υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των 
παρεμποδίσεων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 
δυνατό.  

ΝΑΙ 

  

8 Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα 
φίλτρου και με τον κάθε αναλυτή θα 
παραδοθούν 100 φίλτρα τεφλόν, κατάλληλα 
για τον υποδοχέα. 

ΝΑΙ 

  

9 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

Ε.  Αυτόματος Αναλυτής αρωματικών υδρογονανθράκων ΒΤΕΧ (2 ΤΕΜ.) 

1 Η αρχή λειτουργίας του θα πρέπει να βασίζεται 
στην Αέρια Χρωματογραφία (GC) με ανιχνευτή 
φωτοιονισμού (PID). 

ΝΑΙ 
  

2 Ο ανιχνευτής PID θα πρέπει να διαθέτει λάμπα 
UV με σταθερότητα μεγάλης χρονικής διάρκειας 
και μεγάλη διάρκεια ζωής.  

ΝΑΙ 
  

3 Το φέρον αέριο να είναι N2 ΝΑΙ   

4 Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
δειγματοληψίας με αντλία μεμβράνης χαμηλού 
κόστους συντήρησης. 

ΝΑΙ 
  

5 Ο αναλυτής θα πρέπει να ελέγχεται από 
ενσωματωμένο Η/Υ. 

ΝΑΙ   

6 Θα πρέπει να διαθέτει θύρες Ethernet, RS-
232/RS-485, USB. 

ΝΑΙ   

7 Θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE ΝΑΙ   

8 Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πρόσφατα ΝΑΙ   
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διεθνή πρότυπα EN14662 και να συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό QAL1. 

9 Θα πρέπει να λειτουργεί στα 220-250 VAC, 50-
60 Hz. 

ΝΑΙ   

10 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
τοποθέτησης του σε rack 19¨. 

ΝΑΙ   

11 Θα πρέπει να είναι συμβατό με τα εξής 
πρωτόκολλα επικοινωνίας: GESYTEC I (Bayern-
Hessen), GESYTEC II, Modbus RTU. 

ΝΑΙ 
  

12 Χρόνος δειγματοληψίας: 0 έως 99 λεπτά. ΝΑΙ   

13 Τυπικός χρωματογραφικός κύκλος μέτρησης 15-
30 λεπτά. 

ΝΑΙ   

14 Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του 
βενζολίου να είναι σύμφωνα με το πρόσφατο 
πρότυπο ΕΝ 14662. 

ΝΑΙ 
  

15 Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (7 ΤΕΜ.) 

1 

Η διάταξη αυτή θα χρησιμοποιείται για την 
είσοδο αερίων δειγμάτων είτε από την 
ατμόσφαιρα (κανονική λειτουργία αναλυτών), 
είτε από το βαθμονομητή (λειτουργία 
βαθμονόμησης) με τη βοήθεια κατάλληλων 
ηλεκτροβαλβίδων. 

ΝΑΙ 

  

2 

Η διάταξη δειγματοληψίας (μαζί με τις 
απαιτούμενες φλάντζες και τα στεγανοποιητικά 
οροφής) θα αποτελείται από τα επόμενα 
τμήματα που πρέπει να παραδοθούν 
συνδεδεμένα και εγκατεστημένα σε πλήρη 
λειτουργία με τους βαθμονομητές και τους 
αναλυτές. Η κατασκευάστρια εταιρεία του 
συστήματος δειγματοληψίας θα πρέπει να 
δηλώσει ότι το προσφερόμενο είδος είναι σε 
συμφωνία με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και ότι 
το μοντέλο του συστήματος δειγματοληψίας 
που προσφέρεται χρησιμοποιείται ήδη από 
άλλες Υπηρεσίες μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αέρα σε επιχειρησιακή βάση.  

ΝΑΙ 

  

3 

Σωλήνας προσαγωγής δείγματος από 
βοριοπυριτική ύαλο από τον εξωτερικό χώρο 
στους αναλυτές. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε 
κατάλληλο περίβλημα προστασίας και στήριξης 
από ανοξείδωτο μέταλλο (χάλυβα).  

ΝΑΙ 

  

4 
Κατάλληλη διάταξη εισαγωγής του αερίου 
δείγματος προσαρμοσμένη στο άκρο του 

ΝΑΙ   
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σωλήνα προσαγωγής για την προστασία από 
βροχή, μεγάλα σωματίδια ή ζωικούς 
οργανισμούς. Η διάταξη να είναι κατάλληλη για 
εξωτερικούς χώρους και στερεά συνδεδεμένη 
στον σωλήνα προσαγωγής.  

5 

Φιάλη κατακράτησης της υγρασίας / 
αιωρούμενων υλών τοποθετημένη στο κάτω 
άκρο του σωλήνα προσαγωγής και στερεά 
συνδεδεμένη στη διάταξη.  

ΝΑΙ 

  

6 

Γυάλινος (από pyrex ή αντίστοιχο υλικό) 
σωλήνας διανομής δείγματος με τουλάχιστον 
οκτώ (8) σημεία σύνδεσης με αναλυτές. Οι οκτώ 
συνδέσεις να δέχονται σωληνάκια από τεφλόν ¼ 
ιντσών. Ο σωλήνας μπορεί να είναι ενιαίος ή σε 
τμήματα τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ τους 
αεροστεγώς. Πρέπει να παραδοθεί με οκτώ 
ειδικούς συγκρατητές-σφιγκτήρες των σωλήνων 
που συνδέονται στους αναλυτές καθώς επίσης 
και με δέκα πώματα για αεροστεγή φραγή τους 
όταν δεν χρησιμοποιούνται.  

ΝΑΙ 

  

7 

Αντλία (blower) τύπου fan αναρρόφησης αέρα 
220V/50Hz κατάλληλα συνδεδεμένη με το 
σωλήνα διανομής σε σειρά που να διατηρεί 
κατάλληλη ροή στο σωλήνα δειγματοληψίας 
σύμφωνα με τα προτεινόμενα στα πρόσφατα 
πρότυπα των ΕΝ 14211 (αναλυτή ΝΟx), 14212 
(αναλυτή SO2), 14626 (αναλυτή CO), 14625 
(αναλυτή Ο3) και ΕΝ 14662 (αναλυτής ΒΤΕΧ). 

ΝΑΙ 

  

8 

Οκτώ βαλβίδες εισόδου είτε εξωτερικές είτε 
ενσωματωμένες στους αναλυτές 24VDC με 
επένδυση από τεφλόν. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι αυτές να ελέγχονται από τον βαθμονομητή 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
αναλυτή προς βαθμονόμηση. Όλες οι συνδέσεις 
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα η 
τεφλόν, αεροστεγείς και να δέχονται σωλήνες 
τεφλόν ¼ ιντσών, ανεξάρτητα αν κάποιοι 
αναλυτές έχουν ενσωματωμένες τις βαλβίδες 
εισόδου.  

ΝΑΙ 

  

9 

Βάσεις για τη στήριξη/στερέωση του όλου 
συστήματος σε κατάλληλη θέση του σταθμού. Η 
εγκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει με αποφυγή 
έκθεσης καλωδίων (πέρασμα καλωδίων σε 
ειδικά κανάλια). Επίσης πρέπει να γίνουν όλες 
οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών 
που θα προκληθούν από την εγκατάσταση του 
συστήματος δειγματοληψίας 
(ελαιοχρωματισμός χώρου σταθμού, 

ΝΑΙ 
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καθαρισμός χώρου, αποκατάσταση 
υαλοπινάκων κ.α.).  

10 

Για την πλήρη σύνδεση των αναλυτών με τη 
διάταξη δειγματοληψίας θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ρακόρ σύνδεσης τύπου 
swagelock ή άλλοι εύχρηστοί στεγανοί 
σύνδεσμοι που δεν αντιδρούν και δεν 
αλλοιώνουν το δείγμα. 

ΝΑΙ 

  

11 

Η διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από 
σχέδια του κατασκευαστή. Τα σχέδια πρέπει να 
παρουσιάζουν τη σύνδεση με τους αναλυτές και 
το βαθμονομητή καθώς και κάθε ηλεκτρική 
συνδεσμολογία. Στα σχέδια να αναφέρονται οι 
κωδικοί όλων των επιμέρους τμημάτων τα 
οποία συνθέτουν τη διάταξη. Η διάταξη 
δειγματοληψίας να συνοδεύεται επίσης από 
πιστοποιητικό καταλληλότητας ως προς τη 
δυνατότητα χρήσης της για δειγματοληψία 
αέριων δειγμάτων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί από εταιρεία κατασκευής 
αναλυτών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή 
άλλο αρμόδιο φορέα.  

ΝΑΙ 

  

12 Το σύστημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο στον 
κλωβό έτοιμο να συνδεθεί με τους αναλυτές 
(υφιστάμενους και νέους).  

ΝΑΙ 
  

13 

Το σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, 
αμεταχείριστο και να συνοδεύεται από εγγύηση 
του κατασκευαστή ή/και του προμηθευτή για 
τουλάχιστον δύο έτη. 

ΝΑΙ 

  

14 
Το σύστημα δειγματοληψίας θα συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια στα 
ελληνικά.  

ΝΑΙ 
  

15 

Το σύστημα δειγματοληψίας θα συνοδεύεται 

από ειδικό εξοπλισμό καθαρισμού των σωλήνων 

(π.χ. ειδικό ελαστικό στέλεχος με 

προσαρμοσμένο πανί καθαρισμού). 

ΝΑΙ 

  

16 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (ΤΕΜ. 7) 

Α 

 

 

 

Βαθμονομητής για τη βαθμονόμηση των 
αναλυτών αερίων όπως διοξείδιο του θείου, 
οξείδιο του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, 
όζον και ΒΤΕΧ και για τον έλεγχο γραμμικότητας 
αυτών (βαθμονόμηση πολλαπλών σημείων) 

 

 

ΝΑΙ 
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1 Ο βαθμονομητής θα πρέπει να διαθέτει 
μικροεπεξεργαστή, σειριακή έξοδο RS232, 
Ethernet και USB. Επιπλέον, ο μεταγωγέας θα 
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των οργάνων με 
τον data logger. Σε περίπτωση που τα όργανα δε 
διαθέτουν θύρα Ethernet, θα πρέπει είτε να 
συνδέονται απευθείας με τον data logger, ή να 
παρασχεθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. 
μετατροπέας σήματος από Ethernet σε RS232 
και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών). 

2 
να διαθέτει μονάδα αραίωσης (ανάμιξη 
προτύπου αερίου με μηδενικό αέρα). 

ΝΑΙ   

3 

Η μονάδα αραίωσης θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον έξι ανεξάρτητες υποδοχές στις 
οποίες συνδέονται ισάριθμες φιάλες προτύπων 
αερίων. 

ΝΑΙ 

  

4 

H μονάδα αραίωσης θα πρέπει να διαθέτει δύο 
ρυθμιζόμενης ροής παροχόμετρα μάζας 
ακρίβειας 1% με δυνατότητα παροχής για το 
παροχόμετρο του καθαρού αέρα έως 5 λίτρα 
ανά λεπτό και για το παροχόμετρο αερίου έως 
0,1 λίτρα ανά λεπτό. 

ΝΑΙ 

  

5 

Στη μονάδα αραίωσης θα πρέπει να υπάρχει 
γεννήτρια παραγωγής όζοντος σε ποσότητες 
σταθερές και ρυθμιζόμενες. Η γεννήτρια 
παραγωγής όζοντος θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση αναλυτών 
Όζοντος με φωτόμετρο ή άλλη μέθοδο. 

ΝΑΙ 

  

6 

Ο βαθμονομητής θα πρέπει να παραδίδεται 
εγκατεστημένος και να υπάρχει πλήρης σύνδεση 
του βαθμονομητή με τις φιάλες και με τα προς 
βαθμονόμηση όργανα όπως επίσης και σύνδεση 
της εξόδου της περίσσειας με τον περιβάλλοντα 
του σταθμού χώρο. 

ΝΑΙ 

  

7 

Οθόνη: Ο βαθμονομητής θα πρέπει να διαθέτει 
ενσωματωμένη οθόνη LCD ένδειξης των 
αποτελεσμάτων  και των λειτουργικών του 
παραμέτρων. 

ΝΑΙ 

  

8 
Θα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 
πόλης 230V/50 Hz +/-10% 

ΝΑΙ   

9 

O βαθμονομητής θα πρέπει να συνοδεύεται από 
τρεις φιάλες προτύπων αερίων  όγκου 10 λίτρων 
και περιεχομένου 1,5 κυβικού μέτρου αερίου, 
με ανάλογο μειωτήρα (ένα για κάθε φιάλη) δύο 
σταδίων  ως εξής (κάθε φιάλη θα πρέπει να 
συνοδεύεται από έγγραφα πιστοποίησης 
συγκέντρωσης, ακρίβειας ανάλυσης 
περιεχομένου, χρονικής σταθερότητας 24 μηνών 

ΝΑΙ 
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και πίεσης πλήρωσης): 

 Διοξείδιο του θείου συγκέντρωσης 32 
ppm σε άζωτο.  

 Μονοξείδιο του αζώτου συγκέντρωσης 
32 ppm σε άζωτο.  

 Μονοξείδιο του άνθρακα  
συγκέντρωσης 1000 ppm σε άζωτο.  

 Μονάδα καθαρού αέρα που να 
καλύπτει τις απαιτήσεις του οργάνου 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Επίσης 
να διαθέτει τα κατάλληλα φίλτρα 
καθαρισμού αέρα για βαθμονόμηση 
των αναλυτών όλων των αερίων ρύπων 
συμπεριλαμβανομένων του ΒΤΕΧ.  

 Γεννήτρια φέροντος αερίου Ν2 για τον 
αναλυτή ΒΤΕΧ στην καθαρότητα που 
απαιτείται από τον κατασκευαστή του 
αναλυτή. 

 Γεννήτρια παραγωγής όζοντος 
 

Β΄ 

 Γεννήτρια φέροντος αερίου Ν2 για τον 
αναλυτή ΒΤΕΧ στην καθαρότητα που 
απαιτείται από τον κατασκευαστή του 
αναλυτή. 

ΝΑΙ 

  

10 

Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

6. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    (7 ΤΕΜ.) 

1 

Το μετεωρολογικό σύστημα θα αποτελείται από 
μετεωρολογικό ιστό πάνω στον οποίο θα είναι 
εγκατεστημένοι οι μετεωρολογικοί αισθητήρες 
(ανεμόμετρο, ανεμοδείκτης, θερμοκρασία αέρα 
και υγρασία αέρα). 
Το  σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

Μετεωρολογικός ιστός 

 Ο μετεωρολογικός ιστός θα έχει ύψος περίπου 

3,5 - 4 μέτρα στην περίπτωση που θα 

τοποθετηθεί πάνω σε κλωβό, είτε ύψος 

περίπου 6 μέτρα στην περίπτωση που θα 

τοποθετηθεί στο έδαφος παραπλεύρως του 

κλωβού σε σημείο που θα υποδείξει η 

ΝΑΙ 
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Περιφέρεια. Η σύνδεση του μετεωρολογικού 

σταθμού γίνεται με το καταγραφικό (data-

logger) του σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα του 

μετεωρολογικού ιστού θα γίνεται από τον 

κλωβό. 

 Ο ιστός θα πρέπει να είναι ανακλινόμενος ή 

τηλεσκοπικός, δύο-τριών τμημάτων με 

βραχίονες στήριξης (αντηρίδες σε δύο επίπεδα 

στήριξης) και πρόβλεψη στήριξης της βάσης του 

ιστού. Ο ιστός και οι βραχίονες στήριξης να 

είναι από αλουμίνιο, ώστε η τοποθέτησή του να 

μην απαιτεί χρήση γερανού. Ο μετεωρολογικός 

ιστός θα πρέπει να είναι κατακόρυφος 

(αποδεκτή κλίση <2ο) και σε απόσταση από 

πιθανά εμπόδια τουλάχιστον 10 φορές το ύψος 

τους όπου αυτό είναι εφικτό. Θα διαθέτει δε 

ειδικό σύστημα με το οποίο θα είναι δυνατό το 

κατέβασμα του ώστε να υπάρχει πρόσβαση 

στους μετεωρολογικούς αισθητήρες. 

ΝΑΙ 

  

 θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα 
πλήρους αντικεραυνικής προστασίας με πολύ 
καλής ποιότητας γειώσεις, και με προδιαγραφές 
σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

 αναλυτική περιγραφή της αντικεραυνικής 

προστασίας στην προσφορά (ακίδες, αγωγοί 

καθόδου, ράβδοι γείωσης κ.λ.π). 
ΝΑΙ 

  

Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο) 

1 

Τύπος: Περιστρεφόμενων τριών κυπέλλων που 

χαρακτηρίζεται από αντοχή σε δύσκολες 

καιρικές συνθήκες και ποιότητας class 1. Η 

μέτρηση της ταχύτητας θα επιτυγχάνεται με την 

παραγωγή μέσω της περιστροφής της προπέλας 

τάσης με συχνότητα ευθέως ανάλογη της 

ταχύτητας του ανέμου. 

ΝΑΙ 

  

2 

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά 

(πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην 

ακτινοβολία UV κατάλληλο για μόνιμη έκθεση 

σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 

  

3 Κλίμακα μέτρησης: 0 - 60 m/sec ΝΑΙ   

4 Ακρίβεια μέτρησης: ± 2% της μέτρησης στην 
περιοχή : 0 - 60 m/sec ± 0,2 m/sec για την 

ΝΑΙ   
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περιοχή μέτρησης έως 10 m/s 

5 Κατώφλι λειτουργίας: Ταχύτητας 0,3 m/s ΝΑΙ   

6 
Έξοδος σήματος: κατάλληλο για σύνδεση στον 
data logger (π.χ. 0-1V, 0-10V ή 4-20mA) ή έξοδο 
συχνότητας. 

ΝΑΙ 
  

7 
Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου 
λειτουργίας: -15°C έως +50°C 

ΝΑΙ   

8 

Διακρίβωση οργάνου: Τα ανεμόμετρα πρέπει 
να είναι διακριβωμένα από εργαστήριο 
διαπιστευμένο για τη διακρίβωση 
ανεμομέτρων κατά EN ISO/IEC 17025: 2005. Να 
υποβληθεί κατά την παράδοση το 
πιστοποιητικό διακρίβωσης. 

ΝΑΙ 

  

Αισθητήρας μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (ανεμοδείκτης) 

1 

Τύπος: Η μέτρηση της διεύθυνσης του ανέμου 

θα πρέπει να επιτυγχάνεται με σύστημα 

ανεμοδείκτη 360° που να παρέχει ηλεκτρική 

αναλογική ή δυαδική έξοδο. 

ΝΑΙ 

  

2 

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά 

(πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην 

ακτινοβολία UV κατάλληλο για μόνιμη έκθεση 

σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 

  

3 Κλίμακα μέτρησης: 0 - 360° ΝΑΙ   

4 
Ακρίβεια μέτρησης: τουλάχιστον 2,5° για 
ταχύτητες ανέμου 0,6 - 60 m/s. ΝΑΙ   

5 
Έξοδος σήματος: κατάλληλο για σύνδεση στον 
data logger (π.χ. 0-1V, 0-10V ή 4-20mA ή 
συχνότητα) 

ΝΑΙ 
  

6 
Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου 
λειτουργίας: -15^ έως +50^ 

ΝΑΙ   

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα 

1 

Τύπος: Η μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα 

θα πρέπει να επιτυγχάνεται με στοιχείο 

μέτρησης thermistor ή αντίστασης πλατίνας 

(ΡΤ100 ή ΡΤ1000) και με απόκλιση ±0,2°C ή 

ακρίβεια 0,1 °C. 

ΝΑΙ 

  

2 

Να είναι τοποθετημένος σε κλωβίσκο 

προστασίας κατάλληλο για μόνιμη έκθεση σε 

συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. 
ΝΑΙ 

  

3 Κλίμακα μέτρησης: -30°C έως +50°C. ΝΑΙ   

4 
Έξοδος σήματος: κατάλληλη για σύνδεση με 
την καταγραφική μονάδα Ακρίβεια μέτρησης: 
καλύτερη των 0,4°C 

ΝΑΙ 
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Αισθητήρας υγρασίας αέρα  

1 Κλίμακα μέτρησης: 0-100% ΝΑΙ   

2 Ακρίβεια μέτρησης: καλύτερη από 2% ΝΑΙ   

3 

Να είναι τοποθετημένος σε κλωβίσκο 
προστασίας κατάλληλο για μόνιμη έκθεση σε 
συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. 
(Γίνονται δεκτοί και συνδυασμένοι αισθητήρες 
Θερμοκρασίας & Υγρασίας αέρα, που πληρούν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά,) 

ΝΑΙ 

  

Τοποθέτηση αισθητήρων στον μετεωρολογικό ιστό 

1 

Όλα τα αισθητήρια όργανα να είναι με 
κατάλληλο τρόπο τοποθετημένα στον ιστό έτσι 
ώστε, να μην επηρεάζεται η μεταξύ τους 
λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

Συλλογή και μετάδοση δεδομένων 

1 

Το μετεωρολογικό όργανο θα συνδέεται με το 

data-logger του σταθμού και όλες οι ενδείξεις 

θα συλλέγονται από το data-logger. 
ΝΑΙ 

  

2 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά 
τα standard αναλογικά και ψηφιακά σήματα 
εξόδου που δίδουν τα μετεωρολογικά όργανα 
που προσφέρει, καθώς και να προσφέρει τον 
ενδεχομένως απαιτούμενο πρόσθετο εξοπλισμό 
μετατροπής των σημάτων αυτών 
(transducers/interfaces), ώστε τα σήματα των 
μετεωρολογικών οργάνων να εντάσσονται 
πλήρως στο σύστημα συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

3 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την 
εγκατάσταση και όλες τις απαιτούμενες 
συνδέσεις των μετεωρολογικών οργάνων με το 
σύστημα συλλογής και μετάδοσης δεδομένων 
και θα εγγυηθεί απολύτως την συμβατότητά 
τους. 

ΝΑΙ 

  

4 

Ο μεταγωγέας θα χρησιμοποιηθεί για τη 
σύνδεση των οργάνων με τον data logger. Σε 
περίπτωση που τα όργανα δε διαθέτουν θύρα 
Ethernet, θα πρέπει είτε να συνδέονται 
απευθείας με τον data logger, ή να παρασχεθεί 
συμπληρωματικός εξοπλισμός (π.χ. 
μετατροπέας σήματος από Ethernet σε RS232 
και αντίστροφα, εξοπλισμός επέκτασης θυρών). 

ΝΑΙ 

  

7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA LOGGER) (7 ΤΕΜ.) 

1 
Ο Καταγραφέας Δεδομένων θα είναι 
κατάλληλος για περιβαλλοντικές 

ΝΑΙ   
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μετεωρολογικές και λοιπές μετρήσεις και θα 
διενεργεί αυτόματα και συνεχώς τη συλλογή 
των ψηφιακών ή αναλογικών σημάτων εξόδου 
των αναλυτών και των μετεωρολογικών 
αισθητήρων, την καταγραφή τους και τη 
διαβίβασή τους σε Κέντρο Διαχείρισης 
Δεδομένων μέσω θύρας TCP/IP.  Στους 
καταγραφείς δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον του συνόλου 
των οργάνων περιβαλλοντικών και 
μετεωρολογικών μετρήσεων του σταθμού του 
οποίου προβλέπεται να έχει τα περισσότερα 
όργανα. 

2 

Ο Καταγραφέας Δεδομένων θα πρέπει να 
έχει/είναι 

a. Βιομηχανικού τύπου ή βιομηχανικός 
υπολογιστής με εξειδικευμένη εφαρμογή 
(λογισμικό) καταγραφής. 

b. Ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, 
αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και 
εξόδους για όλους τους αναλυτές, 
μετεωρολογικούς και λοιπούς αισθητήρες 
κάθε σταθμού.  

c. Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου από 
Λογισμικό Παραμετροποίησης Καταγραφέα 
Δεδομένων (μέσω Ethernet). 

d. Δυνατότητα για επιλογή δύο διαφορετικών 
συχνοτήτων καταγραφής δεδομένων (μικρή 
και μεγάλη χρονική διάρκεια) με συχνότητα 
επιλεγόμενη από το χρήστη.  

e. Ικανότητα αποθήκευσης των δεδομένων 
των μετρήσεων μεγάλης και μικρής 
χρονικής διάρκειας, τουλάχιστον για 
περίοδο τριών μηνών (ανά μια ώρα), σε 
εσωτερική μνήμη και ανάκλησης των 
δεδομένων από τη μνήμη αυτή ακόμα και 
σε περίπτωση ολικής βλάβης του κεντρικού 
Η/Υ. 

f. Να έχει ικανότητα της μετάδοσης όλων των 
αποθηκευμένων μετρήσεων μέσω θύρας 
TCP/IP, ψηφιακής, θύρας σε κεντρική 
εφαρμογή στο Κέντρο Διαχείρισης 
Δεδομένων. 

g. Να διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι, με 
ενδείξεις έτους, ημερομηνίας και ώρας και 
να υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού με 
διεθνείς εξυπηρετητές χρόνου (Network 
Time Protocol time servers) μέσω 

ΝΑΙ 

  





 

 

104 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

διαδικτύου. 
h. Να ενεργοποιείται αυτόματα η εκτέλεση 

του προγράμματος συλλογής στοιχείων 
μετά από τυχόν διακοπή ρεύματος. 

i. Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα 
του Καταγραφέα Δεδομένων με τη χρήση 
προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων 
(web browser) με τις παρακάτω 
δυνατότητες: 

i. Δημιουργία αναφορών με 
δυνατότητα επιλογής ρύπων,  
ημερομηνίας και ώρα έναρξης 
περιόδου καθώς και τύπου 
μέτρησης (μικρής διάρκειας 
μέσους όρους, μακράς διάρκειας 
μέσους όρους), από το χρήστη. 

ii. Απευθείας ανάκτηση από το 
πρόγραμμα περιήγησης 
ιστοσελίδων (web browser) 
αρχείων δεδομένων, τα οποία 
εξάγονται δυναμικά από τη βάση 
δεδομένων του Καταγραφέα 
Δεδομένων και μετατροπή τους: 
1. α) σε αρχεία μορφής πίνακα 
(αρχεία excel),  
2. β) σε κατάλληλη μορφή για την 
εισαγωγή τους σε Κέντρο 
Διαχείρισης Δεδομένων (κεντρικό 
Η/Υ). 

iii. Παρακολούθηση της κατάστασης 
του σταθμού σε πραγματικό χρόνο 
(βαθμονόμηση, δεδομένα 
μετρήσεων, κατάσταση αναλυτών, 
μηνυμάτων αναλυτών (alarms), 
ελέγχου εσωτερικής 
θερμοκρασίας σταθμού). 

3 

Ο Καταγραφέας δεδομένων θα πρέπει να 
διαθέτει ενσωματωμένα ή εξωτερικά (πλήρως 
συνδεδεμένα με το σύστημα καταγραφής) : 

i) Τουλάχιστον 4 σειριακές εισόδους RS 232 
j) Τουλάχιστον 4 αναλογικές εισόδους που 

θα δέχονται σήματα 0-1V 0-10V ή 4-20mA 
k) Τουλάχιστον 4 προγραμματιζόμενες 

ψηφιακές εισόδους 
l) Τουλάχιστον 2 απαριθμητές εισόδους, 

κλεισιμάτων επαφής ή αριθμού παλμών 
m) Τουλάχιστον 4 εξόδους (relay contact) 
n) Στην περίπτωση του βιομηχανικού 

ΝΑΙ 
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καταγραφικού να διαθέτει θύρα USB για 
σύνδεση με Η/Υ. Στην περίπτωση 
βιομηχανικού υπολογιστή να παραδοθεί 
με οθόνη 21 ιντσών, πληκτρολόγιο και 
ποντίκι. 

o) Θύρα Ethernet για σύνδεση σε τοπικό 
δίκτυο με δυνατότητα επικοινωνίας με 
τους αναλυτές και router μέσω TCP/IP 
πρωτοκόλλου. 

p) (Προαιρετικά) Σειριακή θύρα RS232 για 
σύνδεση Η/Υ (συνοδευόμενο από 
μετατροπέα σήματος usb σε RS232 και 
αντίστροφα). 

4 

Ο Καταγραφέας Δεδομένων θα συνοδεύεται με 
πρόγραμμα παραμετροποίησης και 
επικοινωνίας που θα επιτρέπει την επικοινωνία 
και ρύθμιση του στην περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης 
Δεδομένων. Το λογισμικό θα έχει τις ακόλουθες 
δυνατότητες: 

a) Θα διαθέτει δυνατότητα 
προγραμματισμού των 
αναλογικών/ψηφιακών εισόδων για 
όλους τους αναλυτές και 
μετεωρολογικούς αισθητήρες του κάθε 
σταθμού (μονάδες, κλίμακα). 

b) Θα μπορεί να ορίζει και να υπολογίζει 
μέσους όρους ανά 1, 5,… 60 λεπτά κλπ 
(περίοδος οριζόμενη από τον χρήστη).  

c) Θα διαβάζει μετρήσεις και διαγνωστικά 
από τις αναλογικές, ψηφιακές, 
απαριθμητές, σειριακές θύρες RS232  
και θύρα TCP/IP. 

d) Στην περίπτωση του βιομηχανικού 
καταγραφικού θα εμφανίζει τα 
διαγνωστικά σε πίνακα στην οθόνη του 
συνδεδεμένου υπολογιστή. Στην 
περίπτωση του βιομηχανικού 
υπολογιστή θα εμφανίζει τα 
διαγνωστικά σε πίνακα στην 
συνδεδεμένη οθόνη. 

e) Θα αποθηκεύει τις στιγμιαίες, μέσες 
τιμές μικρής και μέσης διάρκειας όλων 
των μετρήσεων σε τοπική βάση 
δεδομένων. Επιθυμητή η δυνατότητα 
αποθήκευσης ή τοπικής εξαγωγής των 
μετρήσεων σε τέτοια μορφή έτσι ώστε 
να μπορούν να εισαχθούν (import) στο 

ΝΑΙ 
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Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων 
(χρειάζεται για τις περιπτώσεις που δεν 
είναι δυνατή η επικοινωνία με το Κέντρο 
Διαχείρισης Δεδομένων). 

f) Στην περίπτωση του βιομηχανικού 
καταγραφικού θα εμφανίζει στην οθόνη 
του συνδεδεμένου υπολογιστή πίνακα 
με όλες τις στιγμιαίες μετρήσεις, τις 
μέσες τιμές μικρής και μέσης διάρκειας 
και παράλληλα την τρέχουσα 
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 
του βιομηχανικού υπολογιστή θα 
εμφανίζει στην συνδεδεμένη οθόνη του 
υπολογιστή πίνακα με όλες τις 
στιγμιαίες μετρήσεις, τις μέσες τιμές 
μικρής και μέσης διάρκειας και 
παράλληλα την τρέχουσα ημερομηνία 
και ώρα. 

g) Θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής-
ρύθμισης τουλάχιστον των παρακάτω 
παραμέτρων του προγράμματος: 
 Διεύθυνση TCP/IP αναλυτή  
 Ορισμό παραμέτρων σειριακής 

θύρας 
 Επιλογή πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας με αναλυτή 
 Επιλογή εύρους μέτρησης 

καναλιού 
 Ελάχιστη τιμή μέτρησης  
 Μέγιστη τιμή μέτρησης 
 Τρόπος υπολογισμού τιμής (π.χ. 

μέσος όρος, γεωμ. μέσος όρος, 
κλπ) 

 Μονάδα μέτρησης  
 Συντελεστής μετατροπής 

αναλογικού σήματος σε μονάδες 
μέτρησης 

 Δυνατότητα εκτυπώσεων ή 
αποθήκευσης σε αρχείο 

5 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΜ 3G/4G/LTE (MODEM ROUTER 3G/4G/LTE)   (2 ΤΕΜ.) 

1 
Ο Δρομολογητής μοντεμ 3G/4G/LTE θα πρέπει να 
είναι/έχει: 

a. Βιομηχανικού τύπου. 
ΝΑΙ 
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b. FDD-LTE                          
  1. 800/850/900/1800/1900/2100/2600 
MHz 
   2. Εως 100 Mbps ταχύτητα downlink.   

c. Έως 50 Mbps ταχύτητα αποστολής 
d. UMTS / HSPA + 850/900/1900/2100 MHz 
e. GSM / GPRS / EDGE 

   1. 800/850/900/1800/1900 MHz 
f. Ethernet 

1.      IEEE 802.3, IEEE 802.3u τα πρότυπα 
2.      3 x LAN θύρες 10/100 
3.      Να υποστηρίζει λειτουργία Auto 

Sensing MDI/MDIX 
g. 1 υποδοχή κάρτας SIM 
h. Εξωτερική θύρα κεραίας 4G  

2 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

9. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  (7 ΤΕΜ.) 

1 
Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα: 
υποχρεωτική. 

ΝΑΙ   

2 
Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα υλικά 
(πλαίσια, βίδες) για το τοποθέτηση σε ικρίωμα 
19’’ 

ΝΑΙ 
  

3 
Αριθμός RJ-45 θυρών Auto Sensing MDI/MDIX 
10/100/1000 (Ethernet): ≥ 16. 

ΝΑΙ   

4 Διαχείριση ΝΑΙ   

5 Forwarding rate: ≥ 20 Mbps ΝΑΙ   

6 Ύψος μονάδας για τοποθέτηση σε rack: 1U. ΝΑΙ   

7 Λειτουργία σε θερμοκρασία από 0° μέχρι 40°C. ΝΑΙ   

8 
Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
καλής λειτουργίας εφ’όρου ζωής (limited or 
unlimited lifetime warranty). 

ΝΑΙ 
  

9 
Επιθυμητό: Ο μεταγωγέας να είναι 
διαχειρίσιμος (managed) με ασφαλή τρόπο (π.χ. 
SecureHTTP και/ή SSH). 

ΝΑΙ 
  

10 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΤΕΜ. 4) 

1 
Οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα είναι  κατάλληλες 
για τοποθέτηση σε βιτρίνα ή κάτω από μπαλκόνι 

ΝΑΙ   
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/ στέγαστρο με δυνατότητα εμφάνισης 
μηνυμάτων σε πολλές γλώσσες, συμβόλων και 
γραφικών με διαφορετικά εφέ εμφάνισης και 
κίνησης του κειμένου: 

a) θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο 
στην είσοδο των διοικητηρίων σε 
κάθε Π.Ε. εκτός της Π.Ε. Καρδίτσας  
που θα τοποθετηθεί στο κτήριο που 
θα εγκατασταθεί ο σταθμός (Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, οδός 
Μπλατσούκα με με Βαϊου Τζέλλα 
γωνία) 

b) Θα είναι επιτοίχιες LED και θα 
περιλαμβάνονται οι βάσεις στήριξης. 

c) Θα είναι μονής όψης. 
d) Οι διαστάσεις τους θα είναι: πλάτος 

120-130 cm και ύψος 60-70 cm. 
e) Αδιάβροχο κάσωμα 
f) Με usb stick σύνδεση-wifi-RF 
g) Αδιάβροχη υποδοχή με καπάκι για 

θύρα usb. 

2 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

11.   ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΕΜ ≤3.) 

1 Ο αριθμός των προσφερόμενων αδειών θα 
εξαρτηθεί από τον αριθμό των εικονικών 
μηχανών που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος 
για τη λύση του και θα περιγράφεται στην 
προσφορά του. 

ΝΑΙ 

  

2 Οι άδειες θα είναι τύπου government license.  ΝΑΙ   

3 Οι άδειες των λειτουργικών συστημάτων θα 
πρέπει να είναι συμβατές με την υποδομή 
φιλοξενίας των εικονικών μηχανών.   

ΝΑΙ 
  

12. Λογισμικό Συλλογής, Διαχείρισης και Δημιουργίας Αναφορών των δεδομένων των 
σταθμών μέτρησης  (1 ΤΕΜ.) 

1 Το εν λόγω εξειδικευμένο λογισμικό θα 

εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο στην αντίστοιχη 

εικονική μηχανή. 
ΝΑΙ 

  

2 Θα πρέπει να υποστηρίζει  τις εξής λειτουργίες: 
o Επικοινωνία με τις καταγραφικές 

συσκευές (data loggers) των σταθμών 
μέτρησης και μεταφορά των αρχείων 
καταγραφής τα οποία περιέχουν τα  

ΝΑΙ 
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δεδομένα των μετρήσεων. Η διαδικασία 
αυτή θα γίνεται αυτοματοποιημένα, για 
όλους τους σταθμούς του δικτύου  και 
με συχνότητα η οποία θα καθοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή  (π.χ. ανά μία 
ώρα). Η συχνότητα αυτή θα δύναται να 
μεταβληθεί από εξουσιοδοτημένο 
χρήστη (με ρόλο διαχειριστή) της 
αναθέτουσας αρχής ανά πάσα στιγμή, 
ως παράμετρος της εφαρμογής 
διαχείρισης. 

o Εισαγωγή των αρχείων καταγραφής με 
τα δεδομένα μετρήσεων ρύπων στην 
κεντρική βάση δεδομένων, με 
καταγραφή της πλήρους ημερομηνίας 
(ημερομηνία , ώρα) και στοιχείων 
κατάστασης  του σταθμού μέτρησης 
(εξωτερική - εσωτερική θερμοκρασία, 
υγρασία, κ.λπ.) . 

3 

Θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα διαχείρισης 
με λειτουργίες  όπως:  

o διαχείριση χρηστών (δημιουργία νέου, 
επεξεργασία υπάρχοντος, διαχείριση 
ρόλων [διαχειριστής, χρήστης με 
περιορισμένα δικαιώματα κ.λπ.)  

o διαχείριση σταθμών μέτρησης 
(επεξεργασία στοιχείων σταθμού 
μέτρησης 

o προβολή κατάστασης οργάνων κατά την 
τελευταία επιτυχή σύνδεση για 
μεταφορά στοιχείων κ.λπ.)   

o προβολή των δεδομένων των 
μετρήσεων (ανά σταθμό, ημερομηνία 
κ.λπ.) από εξουσιοδοτημένους προς 
αυτό χρήστες των Δ/νσης  
Περιβάλλοντος , με χρήση των 
προσωπικών τους στοιχείων 
ταυτοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

4 Θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα προβολής 
μετρήσεων & δημιουργίας αναφορών με τις 
παρακάτω λειτουργίες:  

o Προβολή δεδομένων καταγραφής των 
σταθμών μέτρησης, με δυνατότητα 
εφαρμογής πολλαπλών κριτηρίων 
(επιλογή σταθμού, ημερομηνία, είδος 
ρύπου, επιλογή εύρους τιμών κ.λπ.) και  
παραγωγή αναφορών (reports) σε 
μορφή πίνακα τιμών, γραφημάτων, 

ΝΑΙ 
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ροδογραμμάτων ανέμου και ρύπανσης, 
δείκτη ρύπανσης.   

o Δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων: σε 
ευρέως αποδεκτές μορφές αρχείων 
(αρχεία κειμένου, csv, excel, κ.λπ.). 

o Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εξαγωγής 
σε μορφή συμβατή με τις πινακίδες 
του συστήματος διάχυσης 
πληροφορίας στο κοινό.  

5 

Είναι επιθυμητό, το συγκεκριμένο λογισμικό να 
είναι αμιγώς web-based, προκειμένου οι 
εξουσιοδοτημένοι για τη λειτουργία του 
υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού να έχουν πρόσβαση σε 
αυτό ανεξαρτήτως από τον  περιηγητή (web 
browser) ή το λειτουργικό σύστημα των 
υπολογιστών τους. 

ΝΑΙ 

  

6 

Διασύνδεση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
Δεδομένης της υποχρέωσης του Φορέα να 
ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
για τις μετρήσεις των Σταθμών Μέτρησης 
Ρύπων, με απώτερο σκοπό την κάλυψη σχετικών 
ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται 
να σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο διαδικασία η 
οποία θα εκτελείται αυτόματα σε συνεχή βάση 
με ωριαία συχνότητα, κάνοντας  τα εξής  :   

 Θα εξάγει τα σχετικά δεδομένα από την 
κεντρική βάση δεδομένων σε μορφή 
αρχείου ASCII με συγκεκριμένη 
γραμμογράφηση, ώστε αυτά να 
μπορούν να εισαχθούν στο υφιστάμενο 
λογισμικό «Analyzer» του Υπουργείου.  

 Θα μεταφορτώνει στη συνέχεια  το 
παραχθέν αρχείο σε κατάλληλη θέση 
που θα γνωστοποιηθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου.   

Η πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία θα 
παρέχεται με εξουσιοδοτημένο χρήστη.  

ΝΑΙ 

  

7 

Το αρχείο ASCII αποτελείται αποκλειστικά από 
εγγραφές, μία ανά γραμμή, με κάποια από τις 
παρακάτω γραμμογραφήσεις: 
160,106,2010,79,900,.016,3.043,10.34,13.38,893 
,6.843,12,9.67,65.47,2.912,342.8,19.6,220, 11.27 
όπου: 

 Το πρώτο νούμερο 160 είναι ο κωδικός 
συσχετισμού τιμών και χρονικού 
βήματος ολοκλήρωσης δεδομένων του 

ΝΑΙ 

  





 

 

111 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

datalogger. Το πρόγραμμα μπορεί να 
παρακολουθεί άπειρα διαφορετικά 
χρονικά βήματα ολοκλήρωσης 
δεδομένων. Έτσι για κάθε χρονικό βήμα 
ολοκλήρωσης δίδεται ένας 
διαφορετικός κωδικός και 
προγραμματίζεται ο datalogger 
αντίστοιχα. Π.χ. 160 για ωριαίες τιμές 
ολοκλήρωσης, 110 για 10 min τιμές 
ολοκλήρωσης και 130 για 30 min τιμές 
ολοκλήρωσης. Έτσι ο κωδικός αυτός της 
τρέχουσας εγγραφής καθορίζει το βήμα 
χρονικής ολοκλήρωσης των τιμών της 
τρέχουσας εγγραφής. Εάν βέβαια για 
όλους τους σταθμούς του δικτύου 
παρακολουθείται μόνο ένα χρονικό 
βήμα ολοκλήρωσης τότε θα υπάρχει 
μόνο ένας κωδικός βήματος χρονικής 
ολοκλήρωσης. 

 Το δεύτερο νούμερο 106 είναι ο 
κωδικός σταθμού (datalogger) που είναι 
διαφορετικός και μοναδιαίος για κάθε 
σταθμό. 

 Το τρίτο νούμερο 2010 είναι το έτος της 
τρέχουσας εγγραφής. 

 Το τέταρτο νούμερο 79 είναι η Ιουλιανή 
ημέρα του έτους της τρέχουσας 
εγγραφής. 

 Το πέμπτο νούμερο 900 είναι η ώρα της 
τρέχουσας εγγραφής που εδώ είναι η 
9:00 πμ. Η ώρα 3:10 μμ θα πρέπει να 
παρουσιάζεται σαν 1510 και τα 
μεσάνυχτα σαν 0000. 

 Το έκτο νούμερο .016 και τα υπόλοιπα 
που ακολουθούν από το σημείο αυτό 
και πέρα είναι οι τιμές των αισθητήρων 
για το συγκεκριμένο βήμα 
ολοκλήρωσης, σταθμό, έτος, Ιουλιανής 
ημερομηνίας και ώρας της τρέχουσας 
εγγραφής. 

Εάν ένας σταθμός μέτρησης παρακολουθεί 
στοιχεία με παραπάνω από ένα χρονικό βήμα 
ολοκλήρωσης, ο κωδικός του σταθμού είναι 
ενιαίος για όλα τα χρονικά βήματα και οι τιμές 
για όλα τα χρονικά βήματα ολοκλήρωσης 
κατεβαίνουν μαζί στο ίδιο αρχείο τιμών. 
Ξεχωρίζουν οι εγγραφές μεταξύ τους από το 
πρώτο πεδίο της εγγραφής που αναφέρεται 
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όπως περιγράψαμε παραπάνω στο χρονικό 
βήμα ολοκλήρωσης. 
Η παραπάνω γραμμογράφηση του αρχείου ASCII 
είναι υποχρεωτική και τα πρώτα πέντε πεδία 
είναι υποχρεωτικά και με την συγκεκριμένη 
σειρά. Από το έκτο και μετά έχουμε τόσα πεδία 
όσα και τα μετρούμενα μεγέθη του κάθε 
σταθμού. Οι τιμές της ίδιας εγγραφής μεταξύ 
τους θα χωρίζονται με κόμματα. 

8 

b. Αρχείο ASCII με Γρηγοριανή  ημερομηνία 
Το αρχείο ASCII θα πρέπει να εξάγεται από τη 
βάση δεδομένων των μετρήσεων με την 
παρακάτω γραμμογράφηση: 
"2010-03-19 01:00:00", 
130,160,100,0.826,36.68,69.94,106.6,-3.110, 
3.110,22.42,"NAN",0,0,18.48, 226,13.86,  
0,0,0,0,0,21.85,"OK"   όπου: 

 Το πρώτο στοιχείο "2010-03-19 01:00:00" 
είναι η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής 
με μορφή "ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ". 

 Το δεύτερο νούμερο 130 είναι ο αύξων 
αριθμός της εγγραφής (row counter). 

 Το τρίτο νούμερο 160 είναι ο κωδικός 
συσχετισμού τιμών και χρονικού βήματος 
ολοκλήρωσης δεδομένων του datalogger. 
Το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθεί 
άπειρα διαφορετικά χρονικά βήματα 
ολοκλήρωσης δεδομένων. Έτσι για κάθε 
χρονικό βήμα ολοκλήρωσης δίνεται ένας 
διαφορετικός κωδικός και 
προγραμματίζεται ο datalogger αντίστοιχα. 
Π.χ. 160 για ωριαίες τιμές ολοκλήρωσης, 
110 για 10 min τιμές ολοκλήρωσης και 130 
για 30 min τιμές ολοκλήρωσης. Έτσι ο 
κωδικός αυτός της τρέχουσας εγγραφής 
καθορίζει το βήμα χρονικής ολοκλήρωσης 
των τιμών της τρέχουσας εγγραφής. Εάν 
βέβαια για όλους τους σταθμούς του 
δικτύου παρακολουθείται μόνο ένα χρονικό 
βήμα ολοκλήρωσης τότε θα υπάρχει μόνο 
ένας κωδικός βήματος χρονικής 
ολοκλήρωσης. 

 Το τέταρτο νούμερο 100 είναι ο κωδικός 
σταθμού (datalogger) που είναι 
διαφορετικός και μοναδιαίος για κάθε 
σταθμό. 

 Το πέμπτο νούμερο .826 και τα 
υπόλοιπα που ακολουθούν από το 

ΝΑΙ 
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σημείο αυτό και πέρα είναι οι τιμές των 
αισθητήρων για το συγκεκριμένο βήμα 
ολοκλήρωσης, σταθμό, ημερομηνίας και 
ώρας της τρέχουσας εγγραφής. 
Μπορούμε να έχουμε εκτός από 
αριθμητικές τιμές και μηνύματα τα 
οποία θα πρέπει να είναι εντός 
εισαγωγικών π.χ. "ΟΚ". 

Εάν ένας σταθμός μέτρησης παρακολουθεί 
στοιχεία με παραπάνω από ένα χρονικό βήμα 
ολοκλήρωσης, ο κωδικός του σταθμού είναι 
ενιαίος για όλα τα χρονικά βήματα που 
περιλαμβάνονται σ' αυτόν και οι τιμές για όλα 
τα χρονικά βήματα ολοκλήρωσης κατεβαίνουν 
μαζί στο ίδιο αρχείο τιμών (ξεχωρίζουν οι 
εγγραφές μεταξύ τους από το τρίτο πεδίο της 
εγγραφής που αναφέρεται όπως περιγράψαμε 
παραπάνω στο χρονικό βήμα ολοκλήρωσης) ή 
σε διαφορετικά αρχεία. 
Η παραπάνω γραμμογράφηση του αρχείου ASCII 
είναι υποχρεωτική και τα πρώτα τέσσερα πεδία 
είναι υποχρεωτικά και με την συγκεκριμένη 
σειρά. Από το πέμπτο και μετά έχουμε τόσα 
πεδία όσα και τα μετρούμενα μεγέθη του κάθε 
σταθμού. Οι τιμές της ίδιας εγγραφής μεταξύ 
τους θα χωρίζονται με κόμματα. 

9 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

13.Ηλεκτρονική πύλη (portal) – Διαδικασία λογισμικού αυτόματης άντλησης και αυτόματης 
παρουσίαση των δεδομένων στις ηλεκτρονικές πινακίδες  (1 ΤΕΜ.) 

13.1 Ηλεκτρονική πύλη (portal) 

1 
Το εν λόγω λογισμικό θα εγκατασταθεί από τον 
Ανάδοχο στην αντίστοιχη εικονική μηχανή. 

ΝΑΙ   

2 
Θα πρέπει να ακολουθεί ανοικτά πρότυπα 
διαλειτουργικότητας.  

ΝΑΙ   

3 
Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τον 
κεντρικό ιστότοπο (website) του Φορέα. 

ΝΑΙ   

4 
Θα απεικονίζονται για κάθε σταθμό, οι 
τελευταίες μετρήσεις αερίων ρύπων καθώς και 
οι μετεωρολογικές μετρήσεις.  

ΝΑΙ 
  

5 
θα εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία των 
μετρήσεων (π.χ. μέγιστη τιμή, ημερήσια τιμή, 
μέσος όρος, τυπική απόκλιση) καθώς και τα 

ΝΑΙ 
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σχετικά γραφήματα: 
a. της προηγούμενης ημέρας, 
b. του προηγούμενου μήνα  

6 

Θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής δεδομένων 
καταγραφής των σταθμών μέτρησης, με την 
εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων από το χρήστη 
(επιλογή σταθμού, ημερομηνία, είδος ρύπου, 
επιλογή εύρους τιμών κ.λπ.) σε μορφή πίνακα 
τιμών, γραφημάτων, κλπ. 

ΝΑΙ 

  

7 
Επιθυμητή είναι η προβολή στοιχείων 
μετρήσεων σε γεωγραφικό χάρτη. 

ΝΑΙ   

8 

Ο τρόπος παρουσίασης των μετρήσεων π.χ. 
παρουσίαση των δεδομένων του κάθε σταθμού 
σε ξεχωριστή ετικέτα, του προγράμματος 
περιήγησης) θα περιγραφεί στην προσφορά του 
υποψηφίου αναδόχου.  

ΝΑΙ 

  

9 

Ο σχεδιασμός της Πύλης θα πρέπει να είναι 
συμβατός  και με το πρότυπο WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines), ώστε οι 
ιστοσελίδες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά  από  άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ).  Βασικά στοιχεία σχεδίασης, που θα 
καθιστούν  τον ιστότοπο προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ, 
είναι ενδεικτικά τα εξής :  

a. Ιεραρχημένη δομή 
b. Απλουστευμένη διάταξη 
c. Ευανάγνωστα κείμενα 
d. Δυνατότητα πλοήγησης με το 

πληκτρολόγιο 
e. Αντίθεση χρωμάτων 
f. Αυξομείωση μεγέθους γραμματοσειράς 
g. Προσθήκη ετικετών κειμένου σε εικόνες  

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή που να είναι εύκολα συγκρίσιμα με 
τις οριακές τιμές της νομοθεσίας.  

ΝΑΙ 

  

10 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

13.2 Διαδικασία λογισμικού αυτόματης άντλησης και αυτόματης παρουσίασης των δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές πινακίδες 

1. 

Η διαδικασία θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι 
ώστε: 

a. Στις ηλεκτρονικές πινακίδες των ΠΕ, να 
προβάλλονται οι τιμές των πιο 
πρόσφατων μετρήσεων των σταθμών 

ΝΑΙ 
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της ΠΕ. 
b. Στις ΠΕ, όπου έχουν εγκατασταθεί 

περισσότεροι του ενός σταθμοί, τα 
στοιχεία των μετρήσεων αυτών να 
προβάλλονται εναλλασσόμενα. 

c. Η άντληση και η παρουσίαση των 
δεδομένων στις πινακίδες θα πρέπει να 
γίνονται  αυτόματα. 

d. Η μορφή και ο τρόπος παρουσίασης των 
μετρήσεων θα πρέπει να περιγραφούν 
στην προσφορά του αναδόχου.   

2 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

13.3 Αυτόματη ανανέωση ηλεκτρονικής πύλης και προβολών των πινακίδων (Κοινές προδιαγραφές των 

13.1 και 13.2)  

1 
Η ανανέωση της ηλεκτρονικής πύλης και των 
προβολών των πινακίδων με νέες μετρήσεις θα 
πρέπει να είναι αυτόματη. 

ΝΑΙ 
  

2 

Πριν την ανανέωση των δεδομένων θα πρέπει 
να διενεργείται έλεγχος για το αν οι τιμές των 
νέων μετρήσεων, οι οποίες πρόκειται να 
δημοσιευτούν δεν έχουν σφάλματα. Σε 
περίπτωση εσφαλμένων  τιμών, αυτές δε θα 
δημοσιεύονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον υπολογισμό των στατιστικών 
στοιχείων. 

ΝΑΙ 

  

3 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου.  

ΝΑΙ 

  

14. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΛΩΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (5 ΤΕΜ) 

1 

Οι κλωβοί που θα εγκατασταθούν στο έδαφος 
θα έχουν περίφραξη για την προστασία τους. 
Αυτή θα αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων σιδήρου, πλήρως περαιωμένη 
εργασία περίφραξης με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά με πόρτα και κλειδαριά. Διαστάσεις 
περίφραξης για κάθε κλωβό 5Χ6Χ2 (ΜχΠχΥ).  

 ΝΑΙ 

  

15. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  

1 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την απομάκρυνση των 
παλαιών αναλυτών και την ανακύκλωση τους 
μέσω των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

 ΝΑΙ 
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αποβλήτων. Οι τρεις αναλυτές έχουν 
ενσωματωμένη  ραδιενεργό πηγή Κr85. Η 
παράδοση τους θα βεβαιώνεται με την 
κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου 
βεβαίωσης παραλαβής με αναλυτική λίστα του 
αποσυρόμενου εξοπλισμού το οποίο θα 
κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την 
οριστική παραλαβή των ειδών. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

1 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σύνολο των 
απαιτούμενων ενεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών εργασιών 
(συνδεσμολογίες, τερματισμοί καλωδίων, κ.λπ.), 
προκειμένου ο εξοπλισμός του έργου να τεθεί 
σε πλήρη λειτουργία. 

 ΝΑΙ 

  

2 

Όλα τα παρελκόμενα και τα εξαρτήματα θα 
είναι υψηλής ποιότητας, εργοστασιακά, 
προερχόμενα από ειδικευμένους οίκους στα 
αντίστοιχα αντικείμενα. Για κάθε προσφερόμενο 
είδος θα αναφέρεται ο κατασκευαστής και η 
χώρα προέλευσης. Αποκλείονται οι 
ιδιοκατασκευές. 

ΝΑΙ 

  

3 
Όλα τα είδη του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

ΝΑΙ   

4 
Υποχρεωτικά θα αναφέρεται στην προσφορά ο 
τόπος κατασκευής και το μοντέλο κάθε είδους ή 
οργάνου. 

ΝΑΙ 
  

5 
Να διασφαλίζεται δεκαετής τουλάχιστον τεχνική 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα 
των προσφερόμενων ειδών.  

ΝΑΙ 
  

6 

Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη 
δήλωση του Αναδόχου ότι πληρούνται οι 
Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος  I  

ΝΑΙ 

  

7 

Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη 
δήλωση του αναδόχου στην οποία θα 
αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προμήθειας και ότι πιστοποιεί την επαρκή 
κατάρτιση των τεχνικών του προσφέροντος σε 
εργασίες συντήρησης των προσφερομένων 
ειδών 

ΝΑΙ 

  

8 

Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι θα 
αναλάβει την υποχρέωση δοκιμαστικής 
λειτουργίας της προμήθειας  για  τρεις (3) 
μήνες. 

ΝΑΙ 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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  Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την  θεωρητική 
και πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων 
της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, 
με βάση αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης το οποίο θα κατατεθεί με 
την προσφορά. Την εκπαίδευση θα 
διενεργήσουν στελέχη του Αναδόχου με 
αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα 
σχετικά αντικείμενα. 

  Η εκπαίδευση θα έχει ως αντικείμενο τις 
γενικές  αρχές λειτουργίας του 
Συστήματος, καθώς  και το χειρισμό όλων 
των επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού και 
λογισμικού: χειρισμός data logger, 
διαδικασία μεταφοράς μετρήσεων 
σταθμών στην κεντρική βάση δεδομένων, 
επεξεργασία δεδομένων, παραγωγή 
αναφορών (reports), κ.λπ. 

 Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης να 
είναι τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας, 
ώστε να ανταποκρίνεται στην αφομοίωση 
των απαραίτητων χειρισμών και 
δεξιοτήτων  που απαιτούνται για την 
εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος, απ’ 
όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους 
της Περιφέρειας ανάλογα με το ρόλο τους 
(απλοί χρήστες, διαχειριστές κ.λπ.). 

 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί, κατά 
την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας  
του  έργου, σε χώρους της Περιφέρειας 
και στα σημεία  εγκατάστασης των  
σταθμών μέτρησης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να  παραδώσει 
πλήρη τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού 
υλικού, όπως:  εγχειρίδια χρήστη, πλήρη 
τεκμηρίωση των εφαρμογών λογισμικού,  
οδηγούς εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης.  Η τεκμηρίωση θα 
πρέπει να είναι στην Ελληνική ή (όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό) στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 

ΝΑΙ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Προϊστάμενος 

 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ  

 

                 Όπως το συνημμένο και αναρτημένο στο ΕΣΗΔΥΣ PDF 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: (Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου αναδόχου φυσικού ή νομικού 
προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του υποψηφίου ανάδοχου 
σχήματος)  
Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Τηλ., FAX 
ΠΡΟΣ: ……………………………………………………………………….. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TIMH 
MΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24% (€) 

ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 
 6   

Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ10 

 6   

Β) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ2,5 

 2   

Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOX)  7   

Β) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2  4   

Γ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
(CO) 

 4   

Δ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ (O3)  7   

Ε)ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ (ΒΕΝΖΟΛΙΟ)  2   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  7   

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ  7   

Β) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΤΕΧ  2   

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  7   

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data logger) 
 7   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΜ 3G/4G/LTE (Modem router 
3G/4G/LTE)MODEM / ROUTER 

 2   

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ  (Switch) 
 7   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Μια σε κάθε Π.Ε.) 
 4   

ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 ≤3   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 1   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 1   
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ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΛΩΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΣΤΟ 
ΕΔΑΦΟΣ 

 5   

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 3 ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  
 1   

     

                                                                                                                                            Σύνολο κόστους : …………….. € 
ΦΠΑ: ………….. € 

Συνολικό κόστος (με ΦΠΑ): ………….. € 
 
 
 

Τόπος, ημερομηνία, Ο Προσφέρων 
 

Ονοματεπώνυμο (εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Διοικητήριο Τ.Κ. 41110 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

………………………… υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

..................................................της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)” 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. . 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

                                                                                           (Εξουσιοδοτημένη    Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

124 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

Β)  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Διοικητήριο Τ.Κ. 41110  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

……………………………………………………….. 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ../ της υπ 

αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

Ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

                                                                     

 

                                                              (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Γ)  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Διοικητήριο Τ.Κ. 41110  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

 α)(πλήρη επωνυμία)....................,ΑΦΜ:......................(διεύθυνση) .......................…………………………… 

β)(πλήρη επωνυμία)........................,ΑΦΜ:......................(διεύθυνση) .......................………………………  

γ)(πλήρη επωνυμία)........................,ΑΦΜ:......................(διεύθυνση) .......................…………………….. ατομικά 

και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία από αυτή των όρων της με αριθμό 

……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια αντικειμένων με 

κωδικούς ……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών του ……………………… και 

το οποίο ποσόν είναι ίσο με το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Αξίας ……………………. 

ΕΥΡΩ αυτής.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Η 
παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

Στη Λάρισα σήμερα την …… ημέρα ……….. του μηνός …….. του έτους 2021, μεταξύ των: 

A. Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό 

Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

και 

B. Τ…….. ………………………………., νομίμως εκπροσωπούμεν…… από τ…. …………………………….., που εδρεύει 

στ…..………………….. (…………………………………), με ΑΦΜ ………………………… – …………………., (εφεξής ο 

«Ανάδοχος») 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

22. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

23. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

24. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 για την «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν 3010/25-4-2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), σχετικά με την 
εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ και ισχύει σήμερα. 
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25. Την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11). 

26. Την ΚΥΑ 70601 (ΦΕΚ 3272Β/23.12.13), Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια. 

27. Την υπ’ αριθμ. 6/20-5-2020 (ΑΔΑ: 6Ο6Μ7ΛΡ-ΨΕΔ) απόφαση συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 
για την ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

28. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει». 

29. Τη με αρ. πρωτ. 411/04-02-2020 (Κωδ. 85) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον», 

30. Το με ID 100350/24-06-2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για χρηματοδότηση της υπ' όψη πράξης στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, 

31. Τη με αρ. πρωτ. 2752/08-09-2020 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ. 

32. Την με αριθμ. πρωτ. 2940/9-9-2020  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5063847 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-
2020». 

33. Την υπ’ αριθμ. 20DIAB000012972  2020-9-11 Διαβούλευση του ΕΣΗΔΗΣ. 

34.  Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/95761/1635/20-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας. 

35. Το υπ΄αριθμ. 20REQ007653625 2020-10-30  πρωτογενές αίτημα.  

36. Την αριθμ. πρωτ. ………………διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα τεύχη της Διακήρυξης και τη                
           διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας   
           Θεσσαλίας. 

37. Την αριθμ. ……. (ΑΔΑ: ……………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με 
την οποία εγκρίνεται η διενέργεια και οι όροι της παρούσας καθώς και οι Επιτροπές 
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και παρακολούθησης και παραλαβής της Σύμβασης 

 

           συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Αναθέτουσα Αρχή) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο (Ανάδοχο) την 
υλοποίηση του αντικειμένου του έργου «Ενίσχυση του Εθνικού δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην υπ ΄αρ. ………. Διακήρυξη 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τη συνοδεύουν (Παράρτημα Ι), στους όρους και συμφωνίες της 

http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Perivallon/Poiotita%20Atmosfairas/Nomothesia/20200326_2008_50_%25u0395%25u039A.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8n9YIPRs9dEjnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVbBWbXMYUHCUFcyrfmXU5noRezx9AuVIp15o5DePas1
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παρούσης καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την διακήρυξη 
και τις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, τις οποίες 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
Στα πλαίσια των ανωτέρω θα εγκατασταθούν έξι νέοι Σταθμοί παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 2 για το Βόλο, 2 για την Λάρισα, 1 για τα Τρίκαλα, και 1 για την Καρδίτσα, 
συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετάδοσης τους, καθώς επίσης και θα συμπληρωθεί και θα 
εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός του υφιστάμενου σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην Λάρισα και θα αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος τηλεμετάδοσής του. 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα υπό προμήθεια είδη εξοπλισμού, η ποσότητα 
αυτών καθώς και οι θέσεις των σταθμών στις οποίες πρέπει να εγκατασταθούν. 
Πίνακας 1 Εξοπλισμός  ανά σταθμό 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΛΑΡΙΣ
Α 
ΘΕΣΗ 
1 
ΥΦΙΣΤ
ΑΜΕΝ
ΟΣ  

ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΗ 2 
ΝΈΟ ΚΤΗΡΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 
ΘΕΣΗ 3 
Δ/ΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡ
ΩΝ 

ΒΟΛΟΣ 
ΘΕΣΗ 1 
ΚΤΗΡΙΟ 
Δ/ΝΣΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΟΛΟΣ 
ΘΕΣΗ 2  
ΚΤΗΡΙΟ 
ΚΑΠΝΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛ
Α ΘΕΣΗ 
1 

ΚΑΡΔΙΤΣ
Α ΘΕΣΗ 
1 

1 
ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ   1 1 1 1 1 1 

2 

Α)                                       
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ10 

  1 1 1 1 1 1 
Β)                                    
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ2,5 

  1     1     

3 

Α)                                   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 
(NOX) 1 1 1 1 1 1 1 
Β)                                    
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

SO2 
1     1   1 1 

Γ)                                    
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
(CO) 

  1   1   1 1 
Δ)                                   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΟΖΟΝΤΟΣ (O3) 

1 1 1 1 1 1 1 
Ε)                                    
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
(ΒΕΝΖΟΛΙΟ) 

  1     1     

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

1 1 1 1 1 1 1 





 

 

130 

 

         «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ 2014 - 2020»                   

 

5 

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 

1 1 1 1 1 1 1 
Β)  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ                            
ΑΕΡΙΟΥ ΒΤΕΧ 

  1     1     

6 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1 1 1 1 1 1 1 

7 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(Data logger) 1 1 1 1 1 1 1 

8 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΜ 
3G/4G/LTE (Modem router 
3G/4G/LTE)MODEM / ROUTER 1           1 

9 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ  (Switch) 1 1 1 1 1 1 1 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Μια 
σε κάθε Π.Ε.) 1     1   1 1 

11 
ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1             

12 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1             

13 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) 
– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 1             

14 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΛΩΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

  1 1   1 1 1 

15 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ 3             

 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

    2.1   Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 
α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 

   2.2 Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται 
αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 
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2.3  Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2.4  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να 
έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα. 

2.5 Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου 
Φορέα προς την  Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, 
προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς 
οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα 
Αρχή.  
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ σε έντεκα (11)  
μήνες . 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η  παράδοση όλων των ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, θα γίνει ως 
εξής:  
Τοποθέτηση των κλωβών στις θέσεις που προδιαγράφονται 5 (πέντε) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Τοποθέτηση και η πλήρη λειτουργία των αναλυτών, βαθμονομητών, συστήματος δειγματοληψίας και 
μετεωρολογικών σταθμών  δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κλωβών. 
Ένα (1) μήνα από το προηγούμενο στάδιο θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του 
απαραίτητου λογισμικού.  
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας  για  τρεις (3) μήνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ………………………………….…….………………………. ευρώ, 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (……………….. €), (………………….,00 € με ΦΠΑ 24%). 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

 Κλωβοί   15% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης 

 Αναλυτές, σύστημα δειγματοληψίας, σύστημα βαθμονόμησης, μετεωρολογικό σύστημα  40% του 

ποσού της υπογραφείσας σύμβασης. 

 Λογισμικό 25% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης. 

 20% του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας όπου 

θα γίνει και η οριστική παραλαβή του έργου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον  
έλεγχο και την πληρωμή. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 
ΑΡΘΡΟ 6- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής να υλοποιήσει και να παραδώσει το Τμήμα ή το σύνολο του Έργου που έχει αναλάβει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα και παραρτήματα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 
επιμέρους προμήθειες/εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με την 
Αναθέτουσα Αρχή, και συγκεκριμένα την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
έμπειρο, το οποίο εγγυάται ότι διαθέτει για την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και 
συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει, ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή των 
εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτών προσώπων. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. 

4. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί, 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της 

8. Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

9. 7. Κατά την υλοποίηση του έργου τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., με την κατάλληλη σήμανση των παραδοτέων 
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ΑΡΘΡΟ 7- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρίθμ. 
………………… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας …………………………, ποσού 
……………………………………… ευρώ (………………… €) με αόριστη διάρκεια. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Μετά την παράδοση των ειδών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 
2.1.5 της αριθμ. ……………….. Διακήρυξης, ποσού ………………………. και διάρκειας…………………………..  
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Εξοπλισμού, ύστερα 
από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς  της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Α. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Ανάδοχος να πραγματοποιήσει το έργο ή παραλείψει κάποιες 
από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις του, τότε η Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να προτείνει στην 
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή την κύρωση για την αιτία αυτή. Επιπλέον, κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που 
θα προκύψει από τις παραπάνω αιτίες, βαρύνει τον Ανάδοχο και καταλογίζεται σε βάρος του. 
Γ. Για κάθε γενικά παράβαση από τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης όπως καθορίζονται από αυτή και 
για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, με απόφαση της 
αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, επιβάλλονται 
κυρώσεις που διαλαμβάνονται από τον Ν.4412/16, δηλαδή η σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη έκπτωτου από 
τη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 
Δ. Οι παραπάνω κατά τον Ανάδοχο κυρώσεις είναι ανεξάρτητες με την άσκηση δίωξης εφόσον η 
παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα όπως και για κάθε άλλη αξίωση του φορέα κατά 
του Αναδόχου για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και αν προκύψει. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τους όρους της Διακήρυξης και της 
νομοθεσίας που διέπει την παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου. 
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την 
επίλυσή της συμφωνείτε πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 
Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, 
ενώ τα άλλα τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ                                                    σφραγίδα/υπογραφή 
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