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ην πιαίζην ηεο 2εο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο “Interreg V-A Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020” ν Γήκνο νπθιίνπ 

ππέβαιε κία πξφηαζε ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 6d ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ 

«Δλδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» κε 

ηίηιν «Τςειή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ έγθαηξεο αλίρλεπζεο 

θσηηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο» θαη αθξσλχκην «FIRE 

DETECTION» – («ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ»).        

ην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πηινηηθνχ έξγνπ «Τςειή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ έγθαηξεο αλίρλεπζεο θσηηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο 

πςειήο ζπνπδαηφηεηαο» ζα εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο θσηηάο ζην δάζνο Γαδηάο 

– Λεπθίκεο – νπθιίνπ θαιχπηνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη άιιεο δαζηθέο 

πεξηνρέο, εθηφο απηνχ. Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη αξηζκφ ζεξκηθψλ θαη νπηηθψλ θακεξψλ, 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Θα κεηαδίδεη ζε 24σξε βάζε ζήκα πξνο ην Κέληξν 

Διέγρνπ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζην νπθιί, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ελψ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηελ Γαζηθή Τπεξεζία θαη ηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Έηζη ζα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηνπ δάζνπο κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ απεηιψλ, θπξίσο θσηηάο, αιιά θαη ινηπψλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπίζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αγνξαζηεί απηνθίλεην ηχπνπ pick-up ην νπνίν ζα εληαρζεί 

ζηνλ ζηφιν απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 
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παξαθνινχζεζε ηνπ δάζνπο αιιά θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαηάζβεζεο ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο ζ’ απηφ 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

(θαηά 85%) θαη Δζληθνχο Πφξνπο (θαηά 15%) ζην πιαίζην ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Interreg Διιάδα - Βνπιγαξία 2014 – 2020». 

Δηαίξνη ζην έξγν είλαη : 

 ν Γήκνο νπθιίνπ σο ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη  

 ν Γήκνο Υάζθνβν ν νπνίνο ζα πινπνηήζεη αληίζηνηρεο δξάζεηο απφ ηε βνπιγαξηθή 

πιεπξά 

Με ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πηινηηθνχ θαη θαηλνηνκηθνχ έξγνπ ν Γήκνο νπθιίνπ απνθηά 

αθφκε έλα φπιν γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ππξθαγηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 

ηνπ δάζνπο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή καο. 

 

ωζηημα ανίσνεςζηρ πςπκαγιϊν 

πλνπηηθά νη βαζηθέο απαηηήζεηο απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ είλαη: 

 Ζ ζπλερήο δπλαηφηεηα ιήςεο εηθφλαο απφ δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ 

 Ζ ζπλερήο δπλαηφηεηα ιήςεο πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ (alarm) ζε πεξίπησζε 

εληνπηζκνχ θσηηάο 

 Ζ ζπλερήο δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ θακεξψλ γηα εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ηνπ εζληθνχ πάξθνπ 

 Ζ κέγηζηε θάιπςε ησλ πεξηνρψλ ηνπ εζληθνχ πάξθνπ 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε 3 δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

 Ζ δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ζηνηρείσλ, εηθφλαο ή/θαη δπλαηφηεηαο ρεηξηζκνχ ζε άιινπο 

ρξήζηεο κέζσ internet απφ ηνλ Γήκν νπθιίνπ 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζνχλ  

 Έλαο ζηαζκφο αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ θνξπθή «Κάςαιν» (ζπληεηαγκέλεο  ΔΓΑ87 

679210 4550630  ζηε δψλε Β1), πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 

ζπλνδεπφκελν απφ ζεξκηθή  θαη νπηηθή θάκεξα, θεξαία κεηάδνζεο ζήκαηνο πξνο ην 

θέληξν ειέγρνπ,  θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη θπηίν κε UPS (κπαηαξία).  Ο 

ζηαζκφο ζα είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θαηάιιειν χςνο θαη ζα ειεθηξνδνηείηαη απφ 

παξαθείκελε παξνρή ΓΔΖ πνπ βξίζθεηε ζε απφζηαζε 70 κέηξσλ.. 

 Έλαο ζηαζκφο αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ θνξπθή «Αληά Σεπέ» (ζπληεηαγκέλεο 

ΔΓΑ87 679070 4563440), πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 

ζπλνδεπφκελν απφ ζεξκηθή  θαη νπηηθή θάκεξα, θεξαία κεηάδνζεο ζήκαηνο πξνο ην 

θέληξν ειέγρνπ  θαη θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη Φσηνβνιηατθά πάλει θαη 

κπαηαξίεο  γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο ζηαζκφο  ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειν χςνο ζηελ νξνθή ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ππξαλίρλεπζεο ελψ νη κπαηαξίεο ηξνθνδνζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ 

εληφο ηνπ θηηξίνπ. Σα Φσηνβνιηατθά πάλει ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζηέγε θαη ην 

ππφζηεγν ηνπ θηηξίνπ.   
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 Έλαο ζηαζκφο αλακεηάδνζεο ζήκαηνο απφ θαη πξνο ηα παξαπάλσ δχν ζεκεία πξνο 

θαη απφ ην Γεκαξρείν νπθιίνπ. Ο ζηαζκφο, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί πάλσ ζηελ 

Γεμακελή Τδξνδφηεζεο ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 691975 

4562500), ζα πεξηιακβάλεη κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ζπλνδεπφκελν απφ θεξαία ιήςεο 

θαη θεξαία κεηάδνζεο ζήκαηνο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Ο ζηαζκφο ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειν χςνο ζηελ νξνθή ηεο δεμακελήο πδξνδφηεζεο. Ο 

ζηαζκφο ζα ειεθηξνδνηείηαη απφ ηελ παξνρή ΓΔΖ ηεο δεμακελήο. 

 Έλαο ζηαζκφο ιήςεο – κεηάδνζεο ζήκαηνο ζην Γεκαξρείν νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο 

ΔΓΑ87 693250 4562725), πνπ ζα πεξηιακβάλεη θεξαία ιήςεο θαη κεηάδνζεο 

ζήκαηνο. Ο ζηαζκφο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο επί ελφο θαη κφλν κεηαιιηθνχ παζάινπ 

χςνπο 4 κέηξσλ  ζηεξεσκέλνπ ζηελ νξνθή ηνπ Γεκαξρείνπ. Ο ζηαζκφο ζα 

ειεθηξνδνηείηαη απφ ηελ παξνρή ΓΔΖ ηνπ Γεκαξρείνπ. 

 Έλα θέληξν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα ζην Γεκαξρείν νπθιίνπ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη δχν ζηαζκνχο εξγαζίαο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, ηεο θάκεξα αζθαιείαο 

θαη ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ. 

 Σξείο απνκεκαθξπζκέλνπο απφ ην θέληξν ειέγρνπ ζηαζκνχο εξγαζίαο νη νπνίνη κέζσ 

πθηζηάκελεο ζχλδεζεο internet ζα παξαθνινπζνχλ ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο 

ππξθαγηψλ, εγθαηαζηεκέλα ζηελ Γαζηθή Τπεξεζία, ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη 

ην Κέληξν Δλεκέξσζεο ζηελ Γαδηά ηνπ θνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

Οη ζηαζκνί αλίρλεπζεο θσηηάο ζα εθηεινχλ πεξηζηξνθηθή επφπηεπζε ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη 

ην ζχζηεκα ζα κεηαδίδεη ζε 24σξε βάζε ζήκα πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ ελψ ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δίλεη κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θαη εηθφλα (θαη ηνλ έιεγρν ηνπ) ζηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηελ Γαζηθή Τπεξεζία, ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ 

πάξθνπ θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κέζσ internet. Έηζη ζα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηνπ 

δάζνπο γηα θσηηά θαη άιιεο δηάθνξεο απεηιέο. Με ηνλ εληνπηζκφ ηεο θσηηάο, ην ζχζηεκα ζα 

εζηηάδεη ζε απηή ζεκαίλνληαο ζπλαγεξκφ θαη πξνζθέξνληαο εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη 

δεδνκέλα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Ζ επηινγή ησλ ηνπνζεζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

έγηλε κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ηερληθήο ηνπο αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ 

ηειηθή επηινγή ησλ ηνπνζεζηψλ εθηηκήζεθε κε βάζε: 

o ηε ζέζε ηνπο 

o ην πςφκεηξφ ηνπο 

o ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο 

o ηα είδε ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηνπνζεζία 

o ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο 

o ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

Οη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληζηνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηφζν ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ ψζηε λα παξέρνπλ αζθαιείο ζπλζήθεο θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζή ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα βέιηηζηε 

απφδνζε, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπο.   

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ φπνπ βαζηθφ ζηνηρείν 

αμηνιφγεζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ, είλαη ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο απφδνζεο θαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

ζπζηήκαηνο 

Πνιιέο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηερληθέο νξνινγίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

αθξηβήο απφδνζε ζηα Διιεληθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαθέξνληαη θαη ζηα Αγγιηθά ή κφλν ζηα 
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Αγγιηθά. Μεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Αγγιηθψλ φξσλ, επηθξαηέζηεξνη είλαη 

νη Αγγιηθνί φξνη. 

Οη απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

εζληθνχο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο.  

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη πιήξε 

εηθφλα ηνπ θάζε ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ 

ηειηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ην ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ 

επηινγή ησλ κεγεζψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηζηνίρσλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλε θαη ηερληθά ηεθκεξησκέλε.  

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη πιήξε 

εηθφλα ηνπ θάζε ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο ζην δάζνο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 279.800,00€ καδί κε ηνλ ΦΠΑ 24%. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ επηά επηκέξνπο ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο εμήο ηνπνζεζίεο: 

1. Κνξπθή Κάςαιν – Λεπθίκεο (ζπληεηαγκέλεο  ΔΓΑ87 679210 4550630) 

2. Κνξπθή «Αληά Σεπέ» (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 679070 4563440) 

3. Γεμακελή Τδξνδφηεζεο ηεο πφιεο  ηνπ νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 691975 

4562500)   

4. Γεκαξρείν νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87  693250 4562725) 

5. Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ Έβξνπ 

6. Γαζηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ Έβξνπ 

7. Κηίξην Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Γαδηάο 

ηελ έλλνηα ηεο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ν ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηε κέγηζηε απφδνζε θαη αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ,  

 ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ, εγθξίζεσλ θαη  ππνβνιή ησλ 

απαξαίηεησλ θνηλνπνηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

 ε πξνκήζεηα – κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο,  
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 ε ζχλδεζε κε πθηζηάκελε παξνρή ΓΔΖ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο 

νπθιίνπ 

 νη δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία, 

ηα νπνία  ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ αλάδνρνπ. Αθφκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ρξφλνπ εγγχεζεο 2 εηψλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο θαη ηελ απαηηνχκελε νπηηθή επαθή κεηαμχ 

ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ θάζε 

ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ 

Γήκνπ νπθιίνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνδεηθλπφκελσλ ηνπνζεζηψλ. 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ 

αθξηβή ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ζηηο ππνδεηθλπφκελεο ηνπνζεζίεο έηζη 

ψζηε λα ππάξρνπλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο απφδνζεο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ επηινγή ησλ κεγεζψλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

δηθαηνινγεκέλε, ηερληθά ηεθκεξησκέλε θαη ζχκθσλε κε ηηο ελ ηζρχ λνκνζεζίεο.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ζρεδίαζε θαη επηινγή ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ζα είλαη: 

 Ζ ζσζηά ζρεδηαζκέλε θαη επηκειήο ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε θάζε επί κέξνπο 

ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κελ πξνθιεζεί θακία ελφριεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

δεκηά ή ειάηησκα ζηνλ εγθαζηζηνχκελν εμνπιηζκφ, ζηε ζηέγε ή ην δψκα ησλ θηηξίσλ 

(ηνπνζεζίεο 2,3,4) θαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ φπνηα 

ηνπνζεζία 

 Ζ ηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη λνκνζεζίαο ψζηε θάζε επί κέξνπο ηκήκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη αζθαιέο, ιεηηνπξγηθφ, λα παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο δξάζεηο θξίλεηαη απαξαίηεην θαζψο 

θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πξνθαινχκελε αιινίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ή/ θαη 

ησλ θηηξίσλ. 

 Ζ δηαξθήο θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπιιέγεη θάζε επί κέξνπο ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ζην δεκαξρείν 

ηνπ νπθιίνπ, ψζηε ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ, λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ην μέζπαζκα θσηηάο θαη 

λα θηλεηνπνηεί ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

 Ζ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλάινγα ηερληθά ζρέδηα (αξρηηεθηνληθά 

θαη ζηαηηθά ζρέδηα ζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ειεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα 

ζπλνδεπφκελα απφ αλεμάξηεην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα πνπ πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα 

ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο θαη πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ εγθαηαζηάζεσλ  θαη ηεο 

ζεηξάο εθηέιεζεο ηνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φπσο: 

δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
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θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο) 

ππνγεγξακκέλα απφ κεραληθφ αλάινγεο εηδηθφηεηαο. 

 Γηα ηηο γεηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ ζέζε Αληάηεπε ζα πξέπεη 

λα αμηνπνηεζεί ε γείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο. Αλ απηή δελ επαξθεί ή δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα 

ηελ βειηηψζεη ή λα εγθαηαζηήζεη λέα, αθνχ πξψηα εμαζθαιίζεη άδεηα εθζθαθήο απφ 

ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εθζθαθή πξνο ηνχην. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ζηελ ζέζε Αληάηεπε ζα γίλεη κε ηελ δένπζα πξνζνρή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ.  

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη γίλεη ζχκθσλα κε θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν 

πνπ ν αλάδνρνο ή/θαη ν Γήκνο έιαβαλ ή ζα ιάβνπλ κεηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχλλνκεο.  

 Ο αλάδνρνο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πξέπεη λα ελεκεξσζεί απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ νπθιίνπ γηα ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζρεηηθά κέρξη ηφηε έγγξαθα απφ ηηο 

ζπλαξκφδηεο πξνο ηνχην ππεξεζίεο 

 

Σέινο εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ βαζηθφ 

ζηνηρείν αμηνιφγεζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο ψζηε 

λα δηαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο απφδνζεο θαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

ζπζηήκαηνο.  

 

Ο Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα αλαιάβεη: 

 χληαμε ιεπηνκεξνχο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο εμήο ελδεηθηηθέο 

ελφηεηεο: 

o Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

o Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κε θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ ζηεξίμεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ 

o Ζιεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα  

o Σεθκεξίσζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο θαη ησλ 

θαηαζθεπψλ ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη 

o Πεξηγξαθή ησλ δηαηάμεσλ γείσζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ 

ηξφπνπ δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηηο πθηζηάκελεο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

o Παξνπζίαζε ηνπ πιήζνο θαη ηνπ είδνπο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ (θπξίσλ 

θαη ζπλνδεπηηθψλ), ηεο ζεηξάο θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζήο ηνπο 
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o Κάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ κε αλαιπηηθή ζρεδίαζε ηεο ζέζεο 

ησλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην ππνθείκελν θηίξην 

 Έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πνπ 

πηζαλφλ απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ζπζηήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ απαηηνχληαη πξφζζεηεο 

κειέηεο, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

 Έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία αδεηνδνηήζεσλ 

 Πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζε θχξησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ 

έξγσλ (π.ρ. εξγαζίεο απνκάθξπλζεο κπαδψλ, γείσζε, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία) 

 Θέζε ζε ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε δνθηκψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 Δθπφλεζε εγρεηξηδίνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηάξθεηα – Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη απηνςία ηνπ ρψξνπ ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ζχκβαζεο έηζη ψζηε ζε 15 εκέξεο λα θαηαζέζεη ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο 

εληφο 15 εκεξψλ.  

Ο ρξφλνο άθημεο – εγθαηάζηαζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ζε 90 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο. Ζ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 150 εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.  

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη ζε 1 θάζε: 

1. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζπζηήκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

α/α Δξγαζία Γηάξθεηα ζε 15ήκεξα 

1 Απηνςία ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο θαη κειέηε 

εθαξκνγήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

          

2 Έγθξηζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο           

3 Πξνκήζεηα φινπ ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ           

4 Άθημε θαη Δθηέιεζε εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο           

5 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο            

6 Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ           

 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ρξνληθά έσο ην πνιχ πέληε (5) κήλεο 

θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε. 
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Αναλςηικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Γενικά 

1. Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ 7 επί κέξνπο ηκήκαηα: 

a. ηαζκφο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζηελ θνξπθή «Κάςαιν» 

b. ηαζκφο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζηελ θνξπθή «Αληά Σεπέ» 

c. ηαζκφο αλακεηάδνζεο ζήκαηνο απφ θαη πξνο ηα παξαπάλσ δχν ζεκεία θαη 

πξνο ην Γεκαξρείν νπθιίνπ ζηε δεμακελή πδξνδφηεζεο ηεο πφιεο ηνπ 

νπθιίνπ 

d. Κέληξν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Γεκαξρείν νπθιίνπ 

e. Απνκεκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζε θηίξην ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο 

f. Απνκεκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζε θηίξην ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο 

g. Απνκεκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζην θηίξην ηνπ Κέληξνπ ελεκέξσζεο 

Γαδηάο 

2. Σα επί κέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο 

3. Σα δεδνκέλα θαη νη εηθφλεο ζα θαηαιήγνπλ ζην Κέληξν Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο ζην 

Γεκαξρείν νπθιίνπ θαη ζηα θηίξηα Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, Γαζηθήο ππεξεζίαο 

θαη Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Γαδηάο ζα ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ιήςε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ. 

4. Κάπνηα απφ ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

ηερληθέο δπζθνιίεο θαζψο βξίζθνληαη εληφο δαζηθήο πεξηνρήο, κε δπζθνιία 

πξφζβαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηαζκνχ Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζηελ θνξπθή 

Κάςαιν ζα ηνπνζεηεζεί ζε βξάρν εμαηξεηηθά δχζθνινπ αλάγιπθνπ. Ο αλάδνρνο 

πξέπεη λα έρεη επηζθεθζεί ηα παξαπάλσ ζεκεία θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ 

ζπλζεθψλ εγθαηάζηαζεο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

5. Σν ζχζηεκα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο 

 Απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Θα παξέρεη αθξηβείο GPS ζπληεηαγκέλεο ηεο θσηηάο, εάλ ππάξρεη απεπζείαο 

νξαηφηεηα ηεο θσηηάο. 

 Υακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Μηθξφο ζπληειεζηήο ζθάικαηνο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο,  

 Ζ επαιήζεπζε κε ζεξκηθή θάκεξα έρεη κηθξή γσλία αλίρλεπζεο γηα απνζηάζεηο 

κέρξη 10 ρηιηφκεηξα ηνπιάρηζηνλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα αληρλεχεη θσηηέο αθφκα θαη ηε λχρηα αιιά θαη ζε πεξηφδνπο 

θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 
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ηαθμψρ ανίσνεςζηρ θυηιάρ ζηην κοπςθή «Κάταλο» 

Ο ζηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη’ 

ειάρηζηνλ : 

1. Κάμεπα για επιζκψπηζη εποπηείαρ (Camera for surveillance overview) (PTZ) 

1.1.1. Imager:  ειάρηζην 1/3” πξννδεπηηθφ scan (progressive scan) CMOS 

1.1.2. Απνηειεζκαηηθά ζηνηρεία εηθφλαο (Effective Picture Elements) :  1920 x 1080 

1.1.3. Φαθφο (Lens) :  ειάρηζην 20x zoom; 6 mm - 120 mm 

1.1.4. Πεδίν νπηηθνχ δνπκ (FOV) (Optical Zoom Field of View (FOV)) :  3° - 55° 

1.1.5. Δζηίαζε (Focus) :  Απηφκαηε (automatic) 

1.1.6. Ίξηο (Iris) :  Απηφκαηε (automatic) 

1.1.7. Φεθηαθφ δνπκ (Digital Zoom) :  8x 

1.2. Απφδνζε βίληεν - Δπαηζζεζία (Video performance - Sensitivity) 

1.2.1. Υξψκα (Color) :  ειάρηζην 0.5 lx 

1.2.2. Μνλν (Mono) :  ειάρηζην 0.1 lx 

1.2.3. Με IR (With IR) :  0 lx 

1.2.4. Δχξνο πςεινχ δπλακηθνχ  (High dynamic range) :  ειάρηζην 91 dB  

1.2.5. Ζιεθηξνληθή ηαρχηεηα θιείζηξνπ (AES) (Electronic Shutter Speed (AES)) :  

1/30 s to 1/10000 s 

1.2.6. Αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (SNR) (Signal-to-noise Ratio (SNR)) :  >53 

dB (AGC off) 

1.2.7. Μείσζε ζνξχβνπ (Noise Reduction) :   

1.2.8. Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ (BLC) (Backlight Compensation (BLC)) :  

On/Off 

1.2.9. Δπθπήο ξχζκηζε νκίριεο (Intelligent Defog) :  Απηφκαηε ξχζκηζε 

παξακέηξσλ γηα θαιχηεξε εηθφλα ζε νκηριψδεο ή αζαθέο ζθεληθφ (Auto/Off) 

1.2.10. Ηζνξξνπία ιεπθνχ (White Balance) :  On/Off 

1.2.11. Μέξα/λχρηα (Day/Night) :  Μεραληθά κεηβιεην θίιηξν IR (Auto/On/off) 

Μνλφρξσκν 

1.2.12. Αξηζκφο LED (Number of LEDs) :  4 

1.2.13. ΜΖΚΟ ΚΤΜΑΣΟ (Wavelength) :  850 nm 

1.2.14. Απφζηαζε αλίρλεπζεο (Ditection Distance) :  160 m  

1.2.15. Γσλία δέζκεο (Beam angle) :  Φαξδηά δέζκε (Wide beam): 36° ηελή δέζκε 

(Narrow beam): 6.3° 

1.3. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βίληεν (Video content analysis) 
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1.3.1. Σχπνο αλάιπζεο (Analysis type) :  Βαζηθέο αλαιχζεηο Video (Essential Video 

Analytics) 

1.3.2. Γηακνξθψζεηο (Configurations) :  Silent VCA / Profile1 - 16 

1.3.3. Καλφλεο ζπλαγεξκνχ (ζπλδπάζηκνη) (Alarm rules (combinable)) : 

Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν (Any object), Αληηθείκελν ζην πεδίν (Object in field), 

Γηέιεπζε γξακκήο (Crossing line), Δηζαγσγή ζην πεδίν (Entering field),  

Αθήλνληαο ην  πεδίν (Leaving field), Υξνλνηξηβή (Loitering), Παξαθνινχζεζε  

δηαδξνκήο (Following route), Αλελεξγφ αληηθείκελν (Idle object), Αληηθείκελν 

πνπ αθαηξέζεθε (Removed object), Μεηξεηήο (Counter), Πιεξφηεηα 

(Occupancy), Αλίρλεπζε πιήζνπο (Crowd detection),  Αιιαγή ζπλζεθψλ 

(Condition change), Αλαδήηεζε νκνηφηεηαο (Similarity search), Παξαβίαζε 

(Tampering),     

1.3.4. Φίιηξα αληηθεηκέλσλ (Object filters) :  Γηάξθεηα (Duration), Μέγεζνο (Size), 

Αλαινγία εηθφλαο v / h (Aspect ratio v/h), Σαρχηεηα (Speed) 

Γηεχζπλζε (Direction), Υξψκα (Color), Σάμε αληηθεηκέλνπ (ξζην πξφζσπν, 

πνδήιαην, Απηνθίλεην, θνξηεγφ) (Object classes (Upright persons, Bikes, Cars, 

Trucks)) 

1.3.5. Βαζκνλφκεζε (Calibration) :  Απηφκαηε απηνξξχζκηζε φηαλ ξπζκηζηεί ην 

χςνο (Automatic self-calibrating when height is set) 

1.4. Μεραληθά - Ζιεθηξηθά (Mechanical - Electrical) 

1.4.1. Ρπζκίζεηο Pan / Tilt (Pan/Tilt Modes) :  ειάρηζην: 0.1°/s - 120°/s  

1.4.2. Πξνεπηιεγκέλε ηαρχηεηα (Preset Speed) :  ειάρηζην πεξηζηξνθή (Pan): 

220°/sειάρηζην θιίζε (Tilt): 120°/s 

1.4.3. Δχξνο Pan (Pan Range) :  360° ζπλερήο (continuous) 

1.4.4. Γσλία θιίζεο (Tilt Angle) :  -90° to 3° 

1.4.5. Πξν-ζέζεηο (Pre-positions) :  ειάρηζην 240 

1.4.6. Σάζε εηζφδνπ (Input voltage) :  24 VAC 

1.4.7. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Power consumption) :  25 W (IR off) / 30 W (IR on) 

1.4.8. Γίθηπν (Network) 

1.4.9. πκπίεζε βίληεν (Video compression) : H.264,  M-JPEG 

1.4.10. Streaming:  Πνιιαπιέο ξπζκηδφκελεο ξνέο ζε (Multiple configurable streams 

in) H.265, H.264, and M-JPEG; ξπζκηδφκελν ξπζκφ θαξέ θαη εχξνο δψλεο 

(configurable frame rate and 

bandwidth). 

1.4.11. Ρπζκφο θαξέ (Frame rate) :  30fps at all resolutions 

1.4.12. Αλάιπζε (Resolution) :  1080p θαη 720p 

1.4.13. Ethernet:  10/100BASE-T 

1.4.14. Κξππηνγξάθεζε (Encryption) :  TLS 1.0, SSL, DES, DES 
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1.4.15. Πξσηφθνιια (Protocols) :  IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, 

RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP 

(SNTP), NMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, NSv6, DDNS 

(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, 

1.4.16. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperability) :  ONVIF Profile S 

1.5. Ήρνο (Audio) 

1.5.1. πκπίεζε  (Compression) :  G.711, 8kHz ξπζκφο δεηγκαηνιεςείαο (sampling 

rate) 

1.5.2. Γηεπαθή (Interface) :  1/1 θαλάιη (Channel) In/Out 

1.6. Λνηπά ζηνηρεία 

1.6.1. Τπνδνρή θάξηαο κλήκεο (Memory card slot) :  Τπνζηήξημε κηαο θάξηαο 

κλήκεο κε κέγηζην (Support a memory card with a maximum of) 32GB 

microSDHC  

1.6.2. Σνκέαο / ηίηινο (Sector/Titling) :  16 αλεμάξηεηνπο ηνκείο κε (independent 

sectors with) 20 ραξαθηήξεο αλά ηίηιν (characters per title) 

1.6.3. Μάζθεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Privacy Masks) :  24 

Αλεμάξηεηα δηακνξθνχκελεο κάζθεο απνξξήηνπ (individually configurable 

privacy masks) 

1.6.4. Τπνζηεξηδφκελεο γιψζζεο (Supported Languages) :  Διιεληθά ή/θαη Αγγιηθά 

(απινπζηεπκέλα) 

1.6.5. Δίζνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Inputs) :  1 

1.6.6. Έμνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Outputs) :  1 ξειέ εμφδνπ (relay output) 

1.6.7. Ήρνο (Audio) :  1x mono line in, 1x mono line out 

1.6.8. Βαζκφο πξνζηαζίαο / πξφηππν (Ingress Protection Rating/ Standard) :  IP66 

1.6.9. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) :  -35ºC to +55 ºC 

1.6.10. Τγξαζία (Humidity) :  Up to 90% RH, ρσξίο ζπκπχθλσζε (non-condensing) 

1.6.11. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) :  -40 ºC to +60 ºC 

1.6.12. Πεξίβιεκα: Αινπκίλην ή/θαη  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε Αληειηαθή 

πξνζηαζία 

2. ςζκεςή ζάπυζηρ (πος πεπιλαμβάνει Μία θεπμική κάμεπα και μία έγσπυμη κάμεπα 

, εγκαηεζηημένερ ζε πεπιζηποθική μονάδα ακπιβείαρ)  

2.1. Θεξκηθή Κάκεξα πζθεπήο ζάξσζεο 

2.1.1. Μνξθή πίλαθα (NTSC) (Array Format (NTSC)) :  640 × 480 

2.1.2. Σχπνο αληρλεπηή (Detector Type) :  Long-Life, Uncooled VO× 

Microbolometer 

2.1.3. Απνηειεζκαηηθή αλάιπζε (Effective Resolution) :  307,200 
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2.1.4. Pixel Pitch:  17 κm 

2.1.5. Οπηηθφ πεδίν (Field Of View) :  18° × 14° 

2.1.6. Zoom:  2×  E-zoom 

2.1.7. Φαζκαηηθή πεξηνρή (Spectral Range) :  ειάρηζην 8 κm to 13 κm 

2.1.8. Δχξνο εζηίαζεο (Focus Range) :  athermalized, focus-free 

2.2. Κάκεξα νξαηνχ θσηφο (Visible Light Camera) πζθεπήο ζάξσζεο 

2.2.1. Σχπνο αηζζεηήξα (Sensor Type) :  1/4” Exview HAD CCD 

2.2.2. Πεδίν πξνβνιήο θαθνχ   (Lens Field of View) :  55° (h) to 3° (h) 

2.2.3. Δζηηαθφ κήθνο (Focal Length) :  4 mm to 118 mm 

2.2.4. Zoom:  30× νπηηθφ zoom, 8× E-zoom 

2.2.5. F/#:  1.6 to 4.5 

2.2.6. Απνηειεζκαηηθά εηθνλνζηνηρεία (NTSC) (Effective pixels (NTSC)) :  380,000 

2.3. Δμφδνη πζθεπήο ζάξσζεο 

2.3.1. χλζεην βίληεν NTSC ή PAL (Composite Video NTSC or PAL) :  Standard 

2.3.2. Βίληεν κέζσ Ethernet (Video over Ethernet) :  Γχν αλεμάξηεηα θαλάιηα κε 

streaming MPEG-4, H.264, ή M-JPEG γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θάκεξεο 

2.4. Διεγρνο πζθεπήο ζάξσζεο 

2.4.1. Ethernet:   

2.4.2. Serial :  RS-232/-422; Pelco D 

2.4.3. Δλεξγνπνηεκέλν δίθηπν   (Network Enabled) :   

2.5. Γπλαηφηεηα νιίζζεζεο / θιίζεο (Pan/Tilt Performance) πζθεπήο ζάξσζεο 

2.5.1. Γσλία νιίζζεζεο/ Σαρχηεηα (Pan Angle/Speed) :  πλερέο 360°; 0.1° to 

60°/sec 

2.5.2. Γσλία θιίζεο / Σαρχηεηα (Tilt Angle/Speed) :  +90° to -90°; 0.1° to 30°/sec 

2.5.3. Πξνγξακκαηηδφκελεο πξνεπηινγέο (Programmable presets) :  120 

3. Μεηεοπολογικψρ ηαθμψρ 

3.1. Μεηξήζεηο βαξπκεηξηθήο πίεζεο (Barometric Pressure Measurement Performance) 

3.1.1. Δχξνο παξαηήξεζεο  (Observation range) :  600 ... 1100 hPa 

3.1.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) :  ±0.5 hPa 

at 0 … +30 °C  ±1 hPa at -52 … +60 °C 

3.1.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 hPa / 10 Pa / 0.001 bar/0.1 mmHg / 

0.01 inHg 

3.2. Απφδνζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα (Air Temperature Measurement 

Performance)  
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3.2.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) :  -45 ... +55 °C 

3.2.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) ζηνπο + 20 ° C (Accuracy (for sensor 

element) at +20 °C) :  ±0.3 °C 

3.2.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 °C 

3.3. Απφδνζε κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Relative Humidity Measurement 

Performance)  

3.3.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) :  0 ... 100 %RH 

3.3.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) :  ±3 %RH 

at 0 ... 90 %RH ±5 %RH at 90 ... 100 %RH 

3.3.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 %RH 

3.4. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ (Wind Speed)  

3.4.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range ) :  0 ... 55 m/s 

3.4.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time ) :  0.25 s 

3.4.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables ) :  Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην 

3.4.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) :  ±3 % at 10 m/s (22 mph) 

3.4.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 m/s (km/h, mph, knots) 

3.5. Καηεχζπλζε αλέκνπ (Wind Direction) 

3.5.1. Αδηκνχζην (Azimuth) :  0 ... 360° 

3.5.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) :  0.25 s 

3.5.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables) :  Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην 

3.5.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) :  ±3.0° at 10 m/s (22 mph) 

3.5.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  1° 

3.6. Απφδνζε κέηξεζεο βξνρφπησζεο (Precipitation Measurement Performance) 

3.6.1. Βξνρφπησζε (Rainfall) :  Αζξνηζηηθή ζπζζψξεπζε κεηά ηελ ηειεπηαία 

απηφκαηε ή κε απηφκαηε επαλαθνξά 

3.6.2. Πεξηνρή ζπιινγήο (Collecting area) :  60 cm2 

3.6.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.01 mm 

3.6.4. Αθξίβεηα πεδίνπ γηα θαζεκεξηλή ζπζζψξεπζε (Field accuracy for daily 

accumulation) :  θαιχηεξε απφ 5 %, εμαξηφκελε απφ ηνλ θαηξφ 

3.7. Βξνρή (Rain) 

3.7.1. Γηάξθεηα (Duration) :  Μέηξεζε θάζε 10-second θάζε θνξά πνπ αληρλεχνληαη 

ζηαγνλίδηα 

3.7.2. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) :  10 s 

3.7.3. Δληαζε (Intensity) :  Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ  10-second 
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3.7.4. Δχξνο παξαηήξεζεο έληαζεο (Intensity observation range) :  0 ... 200 mm/h   

(κεγαιχηεξν εχξνο κε κεησκέλε αθξίβεηα) 

3.7.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) :  0.1 mm/h (0.01 in/h) 

3.8. Υαιάδη (Hail) :  Αζξνηζηηθή πνζφηεηα ρηππεκάησλ θαηά ηε ζπιινγή ηεο επηθάλεηαο 

3.8.1. Γηάξθεηα (Duration) :  Μέηξεζε θάζε  10 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά πνπ 

αληρλεχεηαη ραιάδη 

3.8.2. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 hits/cm2 

3.8.3. Δληαζε (Intensity) :  Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ  

10-second 

3.8.4. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) :  10 s 

3.8.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) :  0.1 hits/cm2h, 1 hit/h 

3.9. Δίζνδνη θαη έμνδνη (Inputs and Outputs) 

3.9.1. Σάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) :  9 ... 15 VDC (-10 ... +30 %) 

3.9.2. Φεθηαθέο εμφδνπο (Digital outputs) :  SDI-12 

3.9.3. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Communication protocols) :  SDI-12 v1.3 ASCII 

automatic and polled 

3.10. Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο (Operating Environment)  

3.10.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) :  -45 … +55 °C 

3.10.2. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) :  -60 … +70 °C 

3.10.3. ρεηηθή πγξαζία (Relative humidity) :  0 … 100 %RH 

3.10.4. Πίεζε (Pressure) :  600 … 1100 hPa 

3.10.5. Αλεκνο (Wind) :  0 … 55m/s 

3.10.6. Αμηνιφγεζε IP (IP rating) :  IP65  

3.11. πκκφξθσζε (Compliance) :  Compliance 

3.11.1. EMC ζπκκφξθσζε (EMC compliance) :  IEC 61326-1, IEC 60945, IEC 

55022:2010 Class B 

3.11.2. Πεξηβάιινλ (Environmental) :  IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30, 31, 52, 78, 

IEC60529, VDA 621-415 

4. Κεπαία 1 για αζωπμαηη ζωνδεζη 

4.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) :  PtP link 

4.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) :  24V, 0.5A Gigabit PoE 

4.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) :  20-26VDC 

4.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) :  10W 

4.5. Gain:  24 dBi 
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4.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) :  5170 - 5875 MHz 

4.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)  

10/20/30/40/50/60/80 MHz 

4.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) :  10/20/30/40 

MHz 

4.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) :  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV 

4.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : -35 to 65°C 

4.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :  5 to 95% Με ζπκπχθλσζε 

(Noncondensing) 

4.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) :  (1) 10/100/1000 Ethernet 

Port 

4.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) :  FCC, IC, CE 

4.14. πκκφξθσζε RoHS  (RoHS Compliance) 

5. Switch (8 ports) 

5.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) :  8x (10/100/1000 Ethernet ports) 

5.2. Θχξεο SFP (SFP ports) :  2 

5.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) :  RJ45 

5.4. Έμνδνο  PoE (PoE out) :  802.3af 

5.5. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) :  18 V - 26 V 

5.6. Μέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηα (Max Power consumption) :  12 W 

6. ωζηημα ηποθοδοζίαρ με ζωνδεζη ζε ηλεκηπικψ δίκηςο  

6.1. ΑΝΣΗΣΡΟΦΔΑ (INVERTER)  

6.1.1. Πεξηνρή ηάζεο εηζφδνπ (Input voltage range) :  19 – 33V 

6.1.2. Δίζνδνο (Output) :  Σάζε εμφδνπ: 230VAC ± 2% πρλφηεηα: 50Hz ± 0,1% (1) 

6.1.3. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) :  500VA 

6.1.4. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) :  430W 

6.2. ΦΟΡΣΗΣΖ (CHARGER) 

6.2.1. Δίζνδνο AC (AC Input) :  Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: 187-265 VAC πρλφηεηα 

εηζφδνπ: 45 – 65 Hz 

6.2.2. Ρεχκα θφξηηζεο κπαηαξίαο (Charge current house battery:) :  10A 

6.3. ΜΠΑΣΑΡΗΑ (2 ηεκάρηα) 

6.3.1. Σχπνο δηαρσξηζηή: Απνξξνθεηηθφ γπαιί. 

6.3.2. Σάζε: 12V 

6.3.3. Υσξεηηθφηεηα: 38Ah 
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6.3.4. Μεληαία απνθφξηηζε ζηνπο 20 ° C: 3% 

6.3.5. Σχπνο ειεθηξνιχηε: Θεηηθφ νμχ 

6.3.6. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο + 50 ° C 

6.3.7. Υξφλνο απνζήθεπζεο ζηνπο 20 ° C: 9 κήλεο 

6.4. ΓΔΝΗΚΑ 

6.4.1. Δχξνο Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (Operating temp. range: ) :  -40 to +65°C 

6.4.2. Τγξαζία (ρσξίο ζπκπχθλσζε): (Humidity (non-condensing):) :  max 95% 

7. Ανηικεπαςνική πποζηαζία  

7.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164 

7.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε άιινπ 

εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο  

7.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ. 

8. Γείυζη 

8.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά γείσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ HD 384 

8.2. Αληίζηαζε γείσζεο ην πνιχ 4 Χ. 

8.3. Οη ζπλδέζεηο θάησ απφ ηε γε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηφμνπ κε 

επηθάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ 

9. ωζηημα ζηήπιξηρ εξοπλιζμοω 

9.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο ηνπ 

ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο 

9.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ αλακεηαδφηε. 

9.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη θαη 

ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε 

9.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-6:2005 

EUROCODE 8 θαη  ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή 

ηεθκεξίσζε 

9.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ ρσξίο 

ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ, αλπςσηηθψλ 

θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο. 

9.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη κε ηελ ρξήζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ ζθπξνδέκαηνο γηα 

νξηδνληίσζε ηνπ εδάθνπο θαη ε πνζφηεηα ηνπ δελ ζα μεπεξλάεη ην 0,05θ.κ. 

9.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

 

ηαθμψρ ανίσνεςζηρ θυηιάρ ζηην κοπςθή «Ανηάηεπε» 
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Ο ζηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη’ 

ειάρηζηνλ : 

1. Κάμεπα για επιζκψπηζη εποπηείαρ (Camera for surveillance overview) (PTZ) 

1.1.1. Imager:  ειάρηζην 1/3” πξννδεπηηθφ scan (progressive scan) CMOS 

1.1.2. Απνηειεζκαηηθά ζηνηρεία εηθφλαο (Effective Picture Elements) :  1920 x 1080 

1.1.3. Φαθφο (Lens) :  ειάρηζην 20x zoom; 6 mm - 120 mm 

1.1.4. Πεδίν νπηηθνχ δνπκ (FOV) (Optical Zoom Field of View (FOV)) :  3° - 55° 

1.1.5. Δζηίαζε (Focus) :  Απηφκαηε (automatic) 

1.1.6. Ίξηο (Iris) :  Απηφκαηε (automatic) 

1.1.7. Φεθηαθφ δνπκ (Digital Zoom) :  8x 

1.2. Απφδνζε βίληεν - Δπαηζζεζία (Video performance - Sensitivity) 

1.2.1. Υξψκα (Color) :  ειάρηζην 0.5 lx 

1.2.2. Μνλν (Mono) :  ειάρηζην 0.1 lx 

1.2.3. Με IR (With IR) :  0 lx 

1.2.4. Δχξνο πςεινχ δπλακηθνχ  (High dynamic range) :  ειάρηζην 91 dB  

1.2.5. Ζιεθηξνληθή ηαρχηεηα θιείζηξνπ (AES) (Electronic Shutter Speed (AES)) :  

1/30 s to 1/10000 s 

1.2.6. Αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (SNR) (Signal-to-noise Ratio (SNR)) :  >53 

dB (AGC off) 

1.2.7. Μείσζε ζνξχβνπ (Noise Reduction) :   

1.2.8. Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ (BLC) (Backlight Compensation (BLC)) :  

On/Off 

1.2.9. Δπθπήο ξχζκηζε νκίριεο (Intelligent Defog) :  Απηφκαηε ξχζκηζε 

παξακέηξσλ γηα θαιχηεξε εηθφλα ζε νκηριψδεο ή αζαθέο ζθεληθφ (Auto/Off) 

1.2.10. Ηζνξξνπία ιεπθνχ (White Balance) :  On/Off 

1.2.11. Μέξα/λχρηα (Day/Night) :  Μεραληθά κεηβιεην θίιηξν IR (Auto/On/off) 

Μνλφρξσκν 

1.2.12. Αξηζκφο LED (Number of LEDs) :  4 

1.2.13. ΜΖΚΟ ΚΤΜΑΣΟ (Wavelength) :  850 nm 

1.2.14. Απφζηαζε αλίρλεπζεο (Ditection Distance) :  160 m  

1.2.15. Γσλία δέζκεο (Beam angle) :  Φαξδηά δέζκε (Wide beam): 36° ηελή δέζκε 

(Narrow beam): 6.3° 

1.3. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βίληεν (Video content analysis) 

1.3.1. Σχπνο αλάιπζεο (Analysis type) :  Βαζηθέο αλαιχζεηο Video (Essential Video 

Analytics) 
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1.3.2. Γηακνξθψζεηο (Configurations) :  Silent VCA / Profile1 - 16 

1.3.3. Καλφλεο ζπλαγεξκνχ (ζπλδπάζηκνη) (Alarm rules (combinable)) : 

Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν (Any object), Αληηθείκελν ζην πεδίν (Object in field), 

Γηέιεπζε γξακκήο (Crossing line), Δηζαγσγή ζην πεδίν (Entering field),  

Αθήλνληαο ην  πεδίν (Leaving field), Υξνλνηξηβή (Loitering), Παξαθνινχζεζε  

δηαδξνκήο (Following route), Αλελεξγφ αληηθείκελν (Idle object), Αληηθείκελν 

πνπ αθαηξέζεθε (Removed object), Μεηξεηήο (Counter), Πιεξφηεηα 

(Occupancy), Αλίρλεπζε πιήζνπο (Crowd detection),  Αιιαγή ζπλζεθψλ 

(Condition change), Αλαδήηεζε νκνηφηεηαο (Similarity search), Παξαβίαζε 

(Tampering),     

1.3.4. Φίιηξα αληηθεηκέλσλ (Object filters) :  Γηάξθεηα (Duration), Μέγεζνο (Size), 

Αλαινγία εηθφλαο v / h (Aspect ratio v/h), Σαρχηεηα (Speed) 

Γηεχζπλζε (Direction), Υξψκα (Color), Σάμε αληηθεηκέλνπ (ξζην πξφζσπν, 

πνδήιαην, Απηνθίλεην, θνξηεγφ) (Object classes (Upright persons, Bikes, Cars, 

Trucks)) 

1.3.5. Βαζκνλφκεζε (Calibration) :  Απηφκαηε απηνξξχζκηζε φηαλ ξπζκηζηεί ην 

χςνο (Automatic self-calibrating when height is set) 

1.4. Μεραληθά - Ζιεθηξηθά (Mechanical - Electrical) 

1.4.1. Ρπζκίζεηο Pan / Tilt (Pan/Tilt Modes) :  ειάρηζην: 0.1°/s - 120°/s  

1.4.2. Πξνεπηιεγκέλε ηαρχηεηα (Preset Speed) :  ειάρηζην πεξηζηξνθή (Pan): 

220°/sειάρηζην θιίζε (Tilt): 120°/s 

1.4.3. Δχξνο Pan (Pan Range) :  360° ζπλερήο (continuous) 

1.4.4. Γσλία θιίζεο (Tilt Angle) :  -90° to 3° 

1.4.5. Πξν-ζέζεηο (Pre-positions) :  ειάρηζην 240 

1.4.6. Σάζε εηζφδνπ (Input voltage) :  24 VAC 

1.4.7. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Power consumption) :  25 W (IR off) / 30 W (IR on) 

1.4.8. Γίθηπν (Network) 

1.4.9. πκπίεζε βίληεν (Video compression) : H.264,  M-JPEG 

1.4.10. Streaming:  Πνιιαπιέο ξπζκηδφκελεο ξνέο ζε (Multiple configurable streams 

in) H.265, H.264, and M-JPEG; ξπζκηδφκελν ξπζκφ θαξέ θαη εχξνο δψλεο 

(configurable frame rate and 

bandwidth). 

1.4.11. Ρπζκφο θαξέ (Frame rate) :  30fps at all resolutions 

1.4.12. Αλάιπζε (Resolution) :  1080p θαη 720p 

1.4.13. Ethernet:  10/100BASE-T 

1.4.14. Κξππηνγξάθεζε (Encryption) :  TLS 1.0, SSL, DES, DES 

1.4.15. Πξσηφθνιια (Protocols) :  IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, 

RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP 
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(SNTP), NMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, NSv6, DDNS 

(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, 

1.4.16. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperability) :  ONVIF Profile S 

1.5. Ήρνο (Audio) 

1.5.1. πκπίεζε  (Compression) :  G.711, 8kHz ξπζκφο δεηγκαηνιεςείαο (sampling 

rate) 

1.5.2. Γηεπαθή (Interface) :  1/1 θαλάιη (Channel) In/Out 

1.6. Λνηπά ζηνηρεία 

1.6.1. Τπνδνρή θάξηαο κλήκεο (Memory card slot) :  Τπνζηήξημε κηαο θάξηαο 

κλήκεο κε κέγηζην (Support a memory card with a maximum of) 32GB 

microSDHC  

1.6.2. Σνκέαο / ηίηινο (Sector/Titling) :  16 αλεμάξηεηνπο ηνκείο κε (independent 

sectors with) 20 ραξαθηήξεο αλά ηίηιν (characters per title) 

1.6.3. Μάζθεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Privacy Masks) :  24 

Αλεμάξηεηα δηακνξθνχκελεο κάζθεο απνξξήηνπ (individually configurable 

privacy masks) 

1.6.4. Τπνζηεξηδφκελεο γιψζζεο (Supported Languages) :  Διιεληθά ή/θαη Αγγιηθά 

(απινπζηεπκέλα) 

1.6.5. Δίζνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Inputs) :  1 

1.6.6. Έμνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Outputs) :  1 ξειέ εμφδνπ (relay output) 

1.6.7. Ήρνο (Audio) :  1x mono line in, 1x mono line out 

1.6.8. Βαζκφο πξνζηαζίαο / πξφηππν (Ingress Protection Rating/ Standard) :  IP66 

1.6.9. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) :  -35ºC to +55 ºC 

1.6.10. Τγξαζία (Humidity) :  Up to 90% RH, ρσξίο ζπκπχθλσζε (non-condensing) 

1.6.11. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) :  -40 ºC to +60 ºC 

1.6.12. Πεξίβιεκα: Αινπκίλην ή/θαη  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε Αληειηαθή 

πξνζηαζία 

2. ςζκεςή ζάπυζηρ (πος πεπιλαμβάνει Μία θεπμική κάμεπα και μία έγσπυμη κάμεπα 

, εγκαηεζηημένερ ζε πεπιζηποθική μονάδα ακπιβείαρ)  

2.1. Θεξκηθή Κάκεξα πζθεπήο ζάξσζεο 

2.1.1. Μνξθή πίλαθα (NTSC) (Array Format (NTSC)) :  640 × 480 

2.1.2. Σχπνο αληρλεπηή (Detector Type) :  Long-Life, Uncooled VO× 

Microbolometer 

2.1.3. Απνηειεζκαηηθή αλάιπζε (Effective Resolution) :  307,200 

2.1.4. Pixel Pitch:  17 κm 

2.1.5. Οπηηθφ πεδίν (Field Of View) :  18° × 14° 
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2.1.6. Zoom:  2×  E-zoom 

2.1.7. Φαζκαηηθή πεξηνρή (Spectral Range) :  ειάρηζην 8 κm to 13 κm 

2.1.8. Δχξνο εζηίαζεο (Focus Range) :  athermalized, focus-free 

2.2. Κάκεξα νξαηνχ θσηφο (Visible Light Camera) πζθεπήο ζάξσζεο 

2.2.1. Σχπνο αηζζεηήξα (Sensor Type) :  1/4” Exview HAD CCD 

2.2.2. Πεδίν πξνβνιήο θαθνχ   (Lens Field of View) :  55° (h) to 3° (h) 

2.2.3. Δζηηαθφ κήθνο (Focal Length) :  4 mm to 118 mm 

2.2.4. Zoom:  30× νπηηθφ zoom, 8× E-zoom 

2.2.5. F/#:  1.6 to 4.5 

2.2.6. Απνηειεζκαηηθά εηθνλνζηνηρεία (NTSC) (Effective pixels (NTSC)) :  380,000 

2.3. Δμφδνη πζθεπήο ζάξσζεο 

2.3.1. χλζεην βίληεν NTSC ή PAL (Composite Video NTSC or PAL) :  Standard 

2.3.2. Βίληεν κέζσ Ethernet (Video over Ethernet) :  Γχν αλεμάξηεηα θαλάιηα κε 

streaming MPEG-4, H.264, ή M-JPEG γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θάκεξεο 

2.4. Διεγρνο πζθεπήο ζάξσζεο 

2.4.1. Ethernet   

2.4.2. Serial :  RS-232/-422; Pelco D 

2.4.3. Δλεξγνπνηεκέλν δίθηπν   (Network Enabled)   

2.5. Γπλαηφηεηα νιίζζεζεο / θιίζεο (Pan/Tilt Performance) πζθεπήο ζάξσζεο 

2.5.1. Γσλία νιίζζεζεο/ Σαρχηεηα (Pan Angle/Speed) :  πλερέο 360°; 0.1° to 

60°/sec 

2.5.2. Γσλία θιίζεο / Σαρχηεηα (Tilt Angle/Speed) :  +90° to -90°; 0.1° to 30°/sec 

2.5.3. Πξνγξακκαηηδφκελεο πξνεπηινγέο (Programmable presets) :  120 

3. Μεηεοπολογικψρ ηαθμψρ 

3.1. Μεηξήζεηο βαξπκεηξηθήο πίεζεο (Barometric Pressure Measurement Performance) 

3.1.1. Δχξνο παξαηήξεζεο  (Observation range) :  600 ... 1100 hPa 

3.1.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) :  ±0.5 hPa 

at 0 … +30 °C  ±1 hPa at -52 … +60 °C 

3.1.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 hPa / 10 Pa / 0.001 bar / 

0.1 mmHg / 0.01 inHg 

3.2. Απφδνζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα (Air Temperature Measurement 

Performance)  

3.2.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) :  -45 ... +55 °C 
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3.2.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) ζηνπο + 20 ° C (Accuracy (for sensor 

element) at +20 °C) :  ±0.3 °C 

3.2.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 °C 

3.3. Απφδνζε κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Relative Humidity Measurement 

Performance)  

3.3.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) :  0 ... 100 %RH 

3.3.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) :  ±3 %RH 

at 0 ... 90 %RH ±5 %RH at 90 ... 100 %RH 

3.3.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 %RH 

3.4. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ (Wind Speed)  

3.4.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range ) :  0 ... 55 m/s 

3.4.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time ) :  0.25 s 

3.4.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables ) :  Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην 

3.4.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) :  ±3 % at 10 m/s (22 mph) 

3.4.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 m/s (km/h, mph, knots) 

3.5. Καηεχζπλζε αλέκνπ (Wind Direction) 

3.5.1. Αδηκνχζην (Azimuth) :  0 ... 360° 

3.5.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) :  0.25 s 

3.5.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables) :  Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην 

3.5.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) :  ±3.0° at 10 m/s (22 mph) 

3.5.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  1° 

3.6. Απφδνζε κέηξεζεο βξνρφπησζεο (Precipitation Measurement Performance) 

3.6.1. Βξνρφπησζε (Rainfall) :  Αζξνηζηηθή ζπζζψξεπζε κεηά ηελ ηειεπηαία 

απηφκαηε ή κε απηφκαηε επαλαθνξά 

3.6.2. Πεξηνρή ζπιινγήο (Collecting area) :  60 cm2 

3.6.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.01 mm 

3.6.4. Αθξίβεηα πεδίνπ γηα θαζεκεξηλή ζπζζψξεπζε (Field accuracy for daily 

accumulation) :  θαιχηεξε απφ 5 %, εμαξηφκελε απφ ηνλ θαηξφ 

3.7. Βξνρή (Rain) 

3.7.1. Γηάξθεηα (Duration) :  Μέηξεζε θάζε 10-second θάζε θνξά πνπ αληρλεχνληαη 

ζηαγνλίδηα 

3.7.2. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) :  10 s 

3.7.3. Δληαζε (Intensity) :  Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ  10-second 

3.7.4. Δχξνο παξαηήξεζεο έληαζεο (Intensity observation range) :  0 ... 200 mm/h   

(κεγαιχηεξν εχξνο κε κεησκέλε αθξίβεηα) 
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3.7.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) :  0.1 mm/h (0.01 in/h) 

3.8. Υαιάδη (Hail) :  Αζξνηζηηθή πνζφηεηα ρηππεκάησλ θαηά ηε ζπιινγή ηεο επηθάλεηαο 

3.8.1. Γηάξθεηα (Duration) :  Μέηξεζε θάζε  10 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά πνπ 

αληρλεχεηαη ραιάδη 

3.8.2. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 hits/cm2 

3.8.3. Δληαζε (Intensity) :  Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ  

10-second 

3.8.4. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) :  10 s 

3.8.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) :  0.1 hits/cm2h, 1 hit/h 

3.9. Δίζνδνη θαη έμνδνη (Inputs and Outputs) 

3.9.1. Σάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) :  9 ... 15 VDC (-10 ... +30 %) 

3.9.2. Φεθηαθέο εμφδνπο (Digital outputs) :  SDI-12 

3.9.3. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Communication protocols) :  SDI-12 v1.3 ASCII 

automatic and polled 

3.10. Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο (Operating Environment)  

3.10.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) :  -45 … +55 °C 

3.10.2. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) :  -60 … +70 °C 

3.10.3. ρεηηθή πγξαζία (Relative humidity) :  0 … 100 %RH 

3.10.4. Πίεζε (Pressure) :  600 … 1100 hPa 

3.10.5. Αλεκνο (Wind) :  0 … 55m/s 

3.10.6. Αμηνιφγεζε IP (IP rating) :  IP65  

3.11. πκκφξθσζε (Compliance) :  Compliance 

3.11.1. EMC ζπκκφξθσζε (EMC compliance) :  IEC 61326-1, IEC 60945, IEC 

55022:2010 Class B 

3.11.2. Πεξηβάιινλ (Environmental) :  IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30, 31, 52, 78, 

IEC60529, VDA 621-415 

4. Κεπαία 1 για αζωπμαηη ζωνδεζη 

4.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) :  PtP link 

4.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) :  24V, 0.5A Gigabit PoE 

4.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) :  20-26VDC 

4.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) :  10W 

4.5. Gain:  24 dBi 

4.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) :  5170 - 5875 MHz 
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4.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)  

10/20/30/40/50/60/80 MHz 

4.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) :  10/20/30/40 

MHz 

4.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) :  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV 

4.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) :  -35 to 65° C 

4.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :  5 to 95% Με ζπκπίθλσζε 

(Noncondensing) 

4.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) :  (1) 10/100/1000 Ethernet 

Port 

4.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) :  FCC, IC, CE 

4.14. πκκφξθσζε RoHS  (RoHS Compliance) 

5. Switch (8 ports) 

5.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) :  8x (10/100/1000 Ethernet ports) 

5.2. Θχξεο SFP (SFP ports) :  2 

5.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) :  RJ45 

5.4. Έμνδνο  PoE (PoE out) :  802.3af 

5.5. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) :  18 V - 26 V 

5.6. Μέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηα (Max Power consumption) :  12 W 

6. Παποσή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 

6.1. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εξκαξίνπ, εμνπιηζκνχ ηζρχνο θαη  

επηθνηλσλίαο (Delivery and installation of Technological cabinet, power and 

communication equipment) :  19" RACK γηα εμσηεξηθή ρξήζε κε δηπινχο ηνίρνπο, 

αληηδηαβξσηηθή επίζηξσζε, βαζκφο πξνζηαζίαο IP≥55 

Με δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ Πιάηνο 1000mm / Βάζνο 800mm / Υσξεηηθφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 42U, δχν κπξνζηηλέο πφξηεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 500mm, κία πίζσ 

πφξηεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 500mm θιεηδσκέλεο κε θιεηδαξηά θιεηδηνχ.  

6.2. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε εηδηθήο πνιπθπθιηθήο κπαηαξίαο (string) γηα απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (Delivery and installation of special multi cyclic battery 

(string) for autonomous operation of the system) :   24pcs x 2V, 565Ah total 

7. Παπάδοζη ηλιακοω ζςζηήμαηορ, πλήπερ ζεη (Delivery of solar system, complete set)  

7.1. ΖΛΗΑΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΦΟΡΣΗΖ  

7.1.1. Σάζε ζπζηήκαηνο: 48 V 

7.1.2. Ολνκαζηηθή ηζρχ:  3600 W 

7.1.3. Module current: 2 x 30 A / 1 x 60 A 

7.1.4. Ρεχκα θφξηηζεο: 60 A 
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7.1.5. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: -25 °C … +50 °C 

7.2. SINE WAVE INVERTERS 

7.2.1. Σάζε ζπζηήκαηνο: 48V 

7.2.2. πλερή ηζρχ (Continuous powe): 300VA 

7.2.3. Ηζρχ 30 min.: 400 VA 

7.2.4. Σάζε κπαηαξίαο: 42 V … 64 V 

7.2.5. Σάζε εμφδνπ: 230 V AC ±10 % 

7.2.6. Θεκνθξαζία πεξηβάιινληνο: -20 °C … +50 °C 

7.2.7. Converter RS232/IP,   RS485/IP 

8. Παπάδοζη και εγκαηάζηαζη Φυηοβοληαφκϊν πλαιζίυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν 

καηαζκεςϊν ηοποθέηηζηρ ζε ζηέγη (Delivery and installation of Photovoltaic panels, 

including installation on a roof) 

8.1. Φσηνβνιηατθά πάλει   

8.1.1. πλνιηθή Ολνκαζηηθή ηζρχ Wp: 4150 ηνπιάρηζηνλ 

8.1.2. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 to 70° C 

8.1.3. Σεηξάγσλν ζρήκα πιεπξάο ην πνιχ: 550mm 

8.1.4. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε δνκήο γηα έλα ειηαθφ ζχζηεκα 

9. Ανηικεπαςνική πποζηαζία  

9.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164 

9.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε άιινπ 

εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο  

9.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ. 

10. Γείυζη 

10.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά γείσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ HD 384 

10.2. Αληίζηαζε γείσζεο ην πνιχ 4 Χ. 

10.3. Οη ζπλδέζεηο θάησ απφ ηε γε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε 

ηφμνπ κε επηθάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ 

11. ωζηημα ζηήπιξηρ εξοπλιζμοω (πλην θυηοβοληαφκϊν) 

11.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο 

ηνπ ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

11.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ 

αλακεηαδφηε. 
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11.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα 

ζηεξίδεη θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε 

11.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-

6:2005 EUROCODE 8 θαη  ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή 

ηεθκεξίσζε 

11.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ 

ρσξίο ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ, 

αλπςσηηθψλ θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο. 

11.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο 

11.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

 

Αναμεηαδψηηρ 

Ο αλακεηαδφηεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο 

θαη’ ειάρηζηνλ: 

1. Μεηευπολογικψρ ηαθμψρ 

1.1. Μεηξήζεηο βαξπκεηξηθήο πίεζεο (Barometric Pressure Measurement Performance) 

1.1.1. Δχξνο παξαηήξεζεο  (Observation range) :  600 ... 1100 hPa 

1.1.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) :  ±0.5 hPa 

at 0 … +30 °C  ±1 hPa at -52 … +60 °C 

1.1.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 hPa / 10 Pa / 0.001 bar / 

0.1 mmHg / 0.01 inHg 

1.2. Απφδνζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα (Air Temperature Measurement 

Performance)  

1.2.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) :  -45 ... +55 °C 

1.2.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) ζηνπο + 20 ° C (Accuracy (for sensor 

element) at +20 °C) :  ±0.3 °C 

1.2.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 °C 

1.3. Απφδνζε κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Relative Humidity Measurement 

Performance)  

1.3.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) :  0 ... 100 %RH 

1.3.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) :  ±3 %RH 

at 0 ... 90 %RH ±5 %RH at 90 ... 100 %RH 

1.3.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 %RH 

1.4. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ (Wind Speed)  

1.4.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range ) :  0 ... 55 m/s 
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1.4.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time ) :  0.25 s 

1.4.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables ) :  Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην 

1.4.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) :  ±3 % at 10 m/s (22 mph) 

1.4.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 m/s (km/h, mph, knots) 

1.5. Καηεχζπλζε αλέκνπ (Wind Direction) 

1.5.1. Αδηκνχζην (Azimuth) :  0 ... 360° 

1.5.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) :  0.25 s 

1.5.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables) :  Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην 

1.5.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) :  ±3.0° at 10 m/s (22 mph) 

1.5.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  1° 

1.6. Απφδνζε κέηξεζεο βξνρφπησζεο (Precipitation Measurement Performance) 

1.6.1. Βξνρφπησζε (Rainfall) :  Αζξνηζηηθή ζπζζψξεπζε κεηά ηελ ηειεπηαία 

απηφκαηε ή κε απηφκαηε επαλαθνξά 

1.6.2. Πεξηνρή ζπιινγήο (Collecting area) :  60 cm2 

1.6.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.01 mm 

1.6.4. Αθξίβεηα πεδίνπ γηα θαζεκεξηλή ζπζζψξεπζε (Field accuracy for daily 

accumulation) :  θαιχηεξε απφ 5 %, εμαξηφκελε απφ ηνλ θαηξφ 

1.7. Βξνρή (Rain) 

1.7.1. Γηάξθεηα (Duration) :  Μέηξεζε θάζε 10-second θάζε θνξά πνπ αληρλεχνληαη 

ζηαγνλίδηα 

1.7.2. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) :  10 s 

1.7.3. Δληαζε (Intensity) :  Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ  10-second 

1.7.4. Δχξνο παξαηήξεζεο έληαζεο (Intensity observation range) :  0 ... 200 mm/h   

(κεγαιχηεξν εχξνο κε κεησκέλε αθξίβεηα) 

1.7.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) :  0.1 mm/h (0.01 in/h) 

1.8. Υαιάδη (Hail) :  Αζξνηζηηθή πνζφηεηα ρηππεκάησλ θαηά ηε ζπιινγή ηεο επηθάλεηαο 

1.8.1. Γηάξθεηα (Duration) :  Μέηξεζε θάζε  10 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά πνπ 

αληρλεχεηαη ραιάδη 

1.8.2. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) :  0.1 hits/cm2 

1.8.3. Δληαζε (Intensity) :  Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ  

10-second 

1.8.4. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) :  10 s 

1.8.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) :  0.1 hits/cm2h, 1 hit/h 

1.9. Δίζνδνη θαη έμνδνη (Inputs and Outputs) 
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1.9.1. Σάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) :  9 ... 15 VDC (-10 ... +30 %) 

1.9.2. Φεθηαθέο εμφδνπο (Digital outputs) :  SDI-12 

1.9.3. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Communication protocols) :  SDI-12 v1.3 ASCII 

automatic and polled 

1.10. Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο (Operating Environment)  

1.10.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) :  -45 … +55 °C 

1.10.2. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) :  -60 … +70 °C 

1.10.3. ρεηηθή πγξαζία (Relative humidity) :  0 … 100 %RH 

1.10.4. Πίεζε (Pressure) :  600 … 1100 hPa 

1.10.5. Αλεκνο (Wind) :  0 … 55m/s 

1.10.6. Αμηνιφγεζε IP (IP rating) :  IP65  

1.11. πκκφξθσζε (Compliance) :  Compliance 

1.11.1. EMC ζπκκφξθσζε (EMC compliance) :  IEC 61326-1, IEC 60945, IEC 

55022:2010 Class B 

1.11.2. Πεξηβάιινλ (Environmental) :  IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30, 31, 52, 78, 

IEC60529, VDA 621-415 

2. Κεπαία 1 για αζωπμαηη ζωνδεζη 

2.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) :  PtP link 

2.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) :  24V, 0.5A Gigabit PoE 

2.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) :  20-26VDC 

2.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) :  10W 

2.5. Gain:  24 dBi 

2.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) :  5170 - 5875 MHz 

2.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)  

10/20/30/40/50/60/80 MHz 

2.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) :  10/20/30/40 

MHz 

2.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) :  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV 

2.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) :  -35 to 65° C 

2.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :  5 to 95% Με ζπκπίθλσζε 

(Noncondensing) 

2.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) :  (1) 10/100/1000 Ethernet 

Port 

2.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) :  FCC, IC, CE 

2.14. πκκφξθσζε RoHS  (RoHS Compliance) 
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3. Κεπαία 2 για αζωπμαηη ζωνδεζη 

3.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) :  PtMP links 

3.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) :  24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter 

3.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) :  20-26VDC 

3.4. Μέγηζηε Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) :  10W 

3.5. Gain:  20 dBi 

3.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range 

) :  5.10 - 5.85 GHz 

3.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)  

10/20/30/40/50/60/80 MHz 

3.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) :  10/20/30/40 

MHz 

3.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) :  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV 

3.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) :  -35 to 65° C 

3.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :  5 to 95% Με ζπκπίθλσζε 

(Noncondensing) 

3.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) :  (1) 10/100/1000 Ethernet 

Port 

3.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) :  FCC, IC, CE 

3.14. πκκφξθσζε RoHS  (RoHS Compliance)  

4. Switch (8 ports) 

4.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) :  8x (10/100/1000 Ethernet ports) 

4.2. Θχξεο SFP (SFP ports) :  2 

4.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) :  RJ45 

4.4. Έμνδνο  PoE (PoE out) :  802.3af 

4.5. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) :  18 V - 26 V 

4.6. Μέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηα (Max Power consumption) :  12 W 

5. ωζηημα ηποθοδοζίαρ με ζωνδεζη ζε ηλεκηπικψ δίκηςο  

5.1. ΑΝΣΗΣΡΟΦΔΑ (INVERTER)  

5.1.1. Πεξηνρή ηάζεο εηζφδνπ (Input voltage range) :  19 – 33V 

5.1.2. Δίζνδνο (Output) :  Σάζε εμφδνπ: 230VAC ± 2% πρλφηεηα: 50Hz ± 0,1% (1) 

5.1.3. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) :  500VA 

5.1.4. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) :  430W 

5.2. ΦΟΡΣΗΣΖ (CHARGER) 
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5.2.1. Δίζνδνο AC (AC Input) :  Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: 187-265 VAC πρλφηεηα 

εηζφδνπ: 45 – 65 Hz 

5.2.2. Ρεχκα θφξηηζεο κπαηαξίαο (Charge current house battery:) :  10A 

5.3. ΜΠΑΣΑΡΗΑ (2 ηεκάρηα) 

5.3.1. Σχπνο δηαρσξηζηή: Απνξξνθεηηθφ γπαιί. 

5.3.2. Σάζε: 12V 

5.3.3. Υσξεηηθφηεηα: 38Ah 

5.3.4. Μεληαία απνθφξηηζε ζηνπο 20 ° C: 3% 

5.3.5. Σχπνο ειεθηξνιχηε: Θεηηθφ νμχ 

5.3.6. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο + 50 ° C 

5.3.7. Υξφλνο απνζήθεπζεο ζηνπο 20 ° C: 9 κήλεο 

5.4. ΓΔΝΗΚΑ 

5.4.1. Δχξνο Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (Operating temp. range: ) :  -40 to +65°C 

5.4.2. Τγξαζία (ρσξίο ζπκπχθλσζε): (Humidity (non-condensing):) :  max 95% 

6. Ανηικεπαςνική πποζηαζία  

6.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164 

6.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε άιινπ 

εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο  

6.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ. 

7. Γείυζη 

7.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά γείσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ HD 384 

7.2. Αληίζηαζε γείσζεο ην πνιχ 4 Χ. 

7.3. Οη ζπλδέζεηο θάησ απφ ηε γε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηφμνπ κε 

επηθάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ 

8. ωζηημα ζηήπιξηρ εξοπλιζμοω 

8.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο ηνπ 

ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο 

8.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνπο ζηαζκνχο 

αλίρλεπζεο θσηηάο θαη ην Κέληξν ειέγρνπ. 

8.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη θαη 

ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε 

8.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-6:2005 

EUROCODE 8 θαη  ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή 

ηεθκεξίσζε 
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8.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ ρσξίο 

ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ, αλπςσηηθψλ 

θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο. 

8.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο 

8.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

 

Κένηπο ελέγσος 

Σν θέληξν ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο θαη’ ειάρηζηνλ : 

1. Κεπαία 1 για αζωπμαηη ζωνδεζη 

1.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) :  PtP link 

1.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) :  24V, 0.5A Gigabit PoE 

1.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) :  20-26VDC 

1.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) :  10W 

1.5. Gain:  24 dBi 

1.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) :  5170 - 5875 MHz 

1.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)  

10/20/30/40/50/60/80 MHz 

1.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ  (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) :  10/20/30/40 

MHz 

1.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) :  Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV 

1.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) :  -35 to 65° C 

1.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :  5 to 95% Με ζπκπχθλσζε 

(Noncondensing) 

1.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) :  (1) 10/100/1000 Ethernet 

Port 

1.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) :  FCC, IC, CE 

1.14. πκκφξθσζε RoHS  (RoHS Compliance) 

2. Switch (24ports) 

2.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) :  24x 10/100/1000 Ethernet ports 

2.2. Θχξεο SFP (SFP ports) :  1 

2.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) :  RJ45 

2.4. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) :  8-28V 
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2.5. (Extras) :  Γηαθφπηεο επαλαθνξάο; beeper; παξαθνινχζεζε ηάζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, 

LCD νζφλε αθήο 

3. Καηαγπαθέαρ video Γικηωος (Network Video Recorder) 

3.1. (Technical specifications) :  Technical specifications 

3.2. Γίθηπν εγγξαθήο βίληεν δηθηχνπ (Network Video Recorder) :   

3.3. Καλάιηα IP θάκεξαο (IP camera channels) :  16 

3.4. πκπίεζε απνθξππηνγξάθεζεο  (Decoding compression) :  H.264/MJPEG 

3.5. Σαρχηεηα (Speed) :  Max. 30 IPS αλά θαλάιη, δηακνξθψζηκν (configurable) 

3.6. Αλάιπζε (Resolution) :  1080p, 720p 

3.7. Μέγηζην εηζεξρφκελν εχξνο δψλεο  (Maximum incoming bandwidth) :  Up to 256 

Mbps 

3.8. Ethernet:  RJ45 port (10/100/1000 Mbps) 

3.9. Λνγηζκηθφ ππνινγηζηή (PC software) :  Video Client, Web client support 

3.10. Πξφζβαζε ρξεζηψλ (User access) :  Μέρξη 128 ρξήζηεο 

3.11. Δζσηεξηθή απνζήθεπζε (Internal storage options) : Διάρηζην 1xSATA HDD: 

1 TB 

4. Οθψνη (monitor) - 21,5" 

4.1. Μέγεζνο νζφλεο (Display size) :   21.5" 

4.2. Αλαινγία απεηθφληζεο (Aspect ratio) :  16:9 

4.3. Δγγελήο αλάιπζε (Native resolution) :  FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) 

4.4. Λάκςε (Brightness) :  250 cd/m²  

4.5. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) :  5 ms  

4.6. πλδεζηκφηεηα (Conectivity) :  1 VGA. 1 DisplayPort 

5. Οθψνη (monitor) - 43" 

5.1. Μέγεζνο νζφλεο (Display size) :  42.51 inch (108 cm)  

5.2. Αλαινγία απεηθφληζεο (Aspect ratio) :  16:9 

5.3. Δγγελήο αλάιπζε (Native resolution) :  3840 x 2160 @ 60Hz 

5.4. Λάκςε (Brightness) :    300  cd/m² 

5.5. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) :  5 ms  

5.6. πλδεζηκφηεηα (Conectivity) :      1  VGA,  2 х DisplayPort,   2 х HDMI 

6. ηαθμοί επγαζίαρ (Workstations) 

6.1. CPU:  Intel® Core™ i7 

6.2. Μλήκε RAM (RAM Memory) :  8 GB  DDR4  

6.3. HDDs:  1000 GB 7200 rpm SATA  
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6.4. Κάξηα Video (Video Card) :  PCI / 2GB Memory / DVI-I / DisplayPort 

6.5. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System) :  Microsoft® Windows® 10 Pro 

Τπνβάζκηζε ζε (downgrade to) Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit  

7. (Parameter) :  Server 

7.1. CPU:  Intel® Xeon E3 

7.2. Μλήκε RAM (RAM Memory) :  8 GB  DDR4  

7.3. HDDs:  2 x 1TB 7.2k  3.5" SATA  

7.4. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System) :  Microsoft® Windows® 10 Pro 

Τπνβάζκηζε ζε (downgrade to) Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit  

8. Online UPS 3kVA 

8.1.1. Ζιεθηξηθή είζνδνο (Electrical Input) :  Electrical Input 

8.1.2. χλδεζε (Connection) :  (1) IEC-320-C20 

8.1.3. Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ (Input Voltage Range) :  180-276 Vac  

8.1.4. Ολνκαζηηθή ηάζε (Nominal Voltage) :    220-240 V 

8.1.5. πρλφηεηα (Frequency) :    50/60 Hz 

8.1.6. Ολνκαζηηθφ ξεχκα (Nominal Current) :    13.0A @230V 

8.1.7. Ζιεθηξηθή έμνδνο (Electrical Output) :  Electrical Output 

8.1.8. Τπνδνρέο εμφδνπ (Output Receptacles) :  (8) IEC-320-C13; (1) IEC-320-C19 

8.1.9. Ρχζκηζε ηάζεο ζηελ ζπζθεπή (On Utility Voltage Regulation) :    ±3% ηνπ 

νλνκαζηηθνχ 

8.1.10. Ρχζκηζε ηάζεο ζηελ κπαηαξία (On Battery Voltage Regulation) :    ±3% ηνπ 

νλνκαζηηθνχ 

8.2. Μπαηαξία (Battery)  

8.2.1. Πεξηγξαθή κπαηαξίαο (Battery Description) :    VRLA 12V/9 Ah 

8.2.2. Σχπνο Μπαηαξίαο (Battery Type) :  Αληηθαηαζηάζηκε, ρσξίο ζπληήξεζε 

(Replaceable maintenance free sealed lead acid) 

8.3. Δπηθνηλσλίεο (Communications)  

8.3.1. Γηαζχλδεζε ρξήζηε (User Interface) :  Γξαθηθή νζφλε LCD κε κπιε θσηηζκφ 

θαη θείκελν ζηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά (Graphical LCD with blue backlight and 

text in Greek or English) 

8.3.2. LEDs:    Σέζζεξα ελδεηθηηθά θαηάζηαζεο LEDs 

8.3.3. Θχξεο επηθνηλσλίαο (Communication Ports) :    RS-232 θαη USB HID port as 

standard 

8.4. Πεξηβάιινλ & Πξφηππα (Environmental & Standards)  

8.4.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) :    0˚C to +40˚C 
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8.4.2. ρεηηθή πγξαζία (Relative Humidity) :    5–90% ρσξίο ζπκπχθλσζε (non-

condensing) 

9. Λογιζμικψ για έγκαιπη ανίσνεςζη θυηιάρ απψ ηο Κένηπο Δλέγσος  

9.1. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ (Basic software features) – Γεληθά ζηνηρεία 

9.1.1. Γξαθηθή δηεπαθή γηα νπηηθνπνίεζε θαη ξπζκίζεηο (Graphical interface for 

visualisation and settings)  

9.1.2. Ζ κεηαθίλεζε αθξίβεηαο κε πεξηζηξνθή / θιίζε κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο παξέρεη 

αθξηβή έιεγρν ζηφρεπζεο (Precision pan/tilt movement through the interface  

gives accurate pointing control ) 

9.1.3. Θεξκηθή νπηηθνπνίεζε εηθφλαο ζε απφιπην ζθνηάδη, ζε έληνλν ειηαθφ θσο, 

κέζσ θαπλνχ, ζθφλεο ή αθφκα θαη ειαθξάο νκίριεο (Thermal image 

visualisation in complete darkness, in bright sunlight, through smoke, dust or 

even light fog) 

9.1.4. Οπηηθνπνίεζε Δηθφλαο νξαηνχ θσηφο (Visible-light imagе visualisation)  

9.1.5. Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο ή πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελα κνηίβα ζάξσζεο (Manual 

control or fully programmable scan patterns)  

9.1.6. Αλίρλεπζε ππξθαγηάο κε βειηησκέλν αιγφξηζκν. (Fire detection by improved 

algoritm. ) 

9.1.7. Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ αλάιπζεο ππξφο (Fire detection analysis parameter 

settings) 

9.1.8. Παξαθνινχζεζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπζθεπψλ (Monitoring of 

communication between devices)  

9.1.9. Γηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ θαη ζπκβάλησλ (Alarm and event manager)  

9.1.10. Κάιπςε Εσλψλ (Masking zones)  

9.1.11. Πνιιαπιή ππνζηήξημε client (Multiple client support)  

9.1.12. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο e-mail ζε πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα e-mail κε 

πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα ζε πεξίπησζε Alarm. 

9.1.13. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 3 απνκεκαθξπζκέλνπο  απφ ην θέληξν 

ειέγρνπ, ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο εηθφλαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο  ζ' απηνχο θαη εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ. 

9.1.14. Οινθιήξσζε, απεηθφληζε, αλαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ζπκβάλησλ 

ζπλαγεξκνχ απφ θάζε ηαζκψλ Αλίρλεπζεο Φσηηάο (.Α.Φ.). 

9.1.15. απνκαθξπζκέλν έιεγρν ησλ .Α.Φ., 

9.1.16. δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ επηηξεπφκελσλ δσλψλ παξαθνινχζεζεο 

9.1.17. δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ησλ νξίσλ αλίρλεπζεο, ησλ επηπέδσλ 

πξν εηδνπνίεζεο θαη ζπλαγεξκνχ. 

9.1.18. δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηάγλσζε θαη επαλεθθίλεζε θάζε .Α.Φ., 
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9.1.19. δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε πξαγκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο 

GPS 

9.1.20. δπλαηφηεηα απεηθφληζε ησλ ηξνρηψλ θαη ησλ δσλψλ παξαθνινχζεζεο. 

9.2. Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα  θάκεξεο PTZ 

9.2.1. εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ απεηθφληζεο γηα ηηο θάκεξεο PTZ γηα επηζθφπεζε θαη 

έιεγρν βηληενεπηηήξεζεο 

9.2.2. δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε θάζε θάκεξαο PTZ θαη αιιαγήο ή λα 

θαζνξηζκνχ δηαδξνκψλ γηα απηφκαηε επηηήξεζε πεξηπνιηψλ 

9.3. Πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο – Λνγηζκηθφ 

9.3.1. Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ ζηαζκνχ παξαθνινχζεζεο 

θαηξνχ, δπλαηφηεηεο αξρεηνζέηεζεο δεδνκέλσλ (Remote monitoring and control 

of weather observation station, data archiving capabilities) 

9.3.2. δπλαηφηεηα απεηθφληζε, αλαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ θάζε κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ, 

9.4. Γηακφξθσζε ινγηζκηθνχ (Software Configuration) 

9.4.1. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη Configuration θαη ξπζκίζεηο παξακέηξσλ απφ 

απφζηαζε. 

9.5. χζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

9.5.1.  Γηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ. 

9.5.2. Απηφκαηε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ. 

 

10. Ανηικεπαςνική πποζηαζία  

10.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164 

10.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε 

άιινπ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο  

10.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ. 

11. ωζηημα ζηήπιξηρ εξοπλιζμοω 

11.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο 

ηνπ ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

11.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ 

αλακεηαδφηε. 

11.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα 

ζηεξίδεη θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε 
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11.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-

6:2005 EUROCODE 8 θαη  ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή 

ηεθκεξίσζε 

11.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ 

ρσξίο ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ, 

αλπςσηηθψλ θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο. 

11.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο 

11.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

 

Σπειρ απομεμακπςζμένοι απψ ηο κένηπο ελέγσος ζηαθμοί επγαζίαρ  

Κάζε ζηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο 

θαη’ ειάρηζηνλ : 

1. Γωο Οθψνερ (monitor) - 24" 

1.1. Μέγεζνο νζφλεο (Display size) :   24" 

1.2. Αλαινγία απεηθφληζεο (Aspect ratio) :  16:10 

1.3. Δγγελήο αλάιπζε (Native resolution) :  1920 x 1200 

1.4. Λάκςε (Brightness) :  300 cd/m²  

1.5. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) :  8 ms  

1.6. πλδεζηκφηεηα (Conectivity) :  1 VGA, 1 DVI 

2. Ένα ηαθμψ επγαζίαρ (Workstations)   

2.1. CPU:  Intel® Core™ i7 

2.2. Μλήκε RAM (RAM Memory) :  8 GB  DDR4  

2.3. HDDs:  1000 GB 7200 rpm SATA  

2.4. Κάξηα Video (Video Card) :  PCI / 2GB Memory / DVI-I / DisplayPort 

2.5. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System) :  Microsoft® Windows® 10 Pro 

Τπνβάζκηζε ζε (downgrade to) Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit  

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνζθέξεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν ζα παξαιεθζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, θαη ην νπνίν ζα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. Αλ ζηνλ παξαπάλσ πξνδηαγεγξακκέλν εμνπιηζκφ, θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ιχζε πνπ ζα πξνηείλεη ν πξνκεζεπηήο, απαηηείηαη ε πξνζζήθε θάπνησλ 

επηκέξνπο ζπζθεπψλ ή άιισλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ, απηά απνηεινχλ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο νθείιεη λα 

ηα πεξηγξάςεη θαη λα ηα πξνδηαγξάςεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. 
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Καλυδιϊζειρ 

Γεληθά φια ηα θαιψδηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηηο αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, πγξαζία, ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, δηάβξσζε 

ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο) φζν θαη ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ππεξηάζεηο). Αθφκε ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ αληνρή ζε κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο (θξνχζε, θάκςε) θαη ζε πξνζβνιή απφ ηα δηάθνξα ηξσθηηθά. Σα θαιψδηα 

γείσζεο φπνπ πξνβιέπνληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο δηαηνκέο. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεηψζεσλ ζηελ πιεπξά .Ρ. 

φπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνηεηλφκελε. Σέινο ηα θαιψδηα κεηαθνξάο 

ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα νδεχνπλ κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε απφ ηε κία λα κελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ θαη απφ ηελ άιιε λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ηξσθηηθά θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. 

Καιψδηα .Ρ. 

Σα θαιψδηα ζα πξέπεη πέξαλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Να έρνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ κήθνο φδεπζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ειεθηξηθψλ 

απσιεηψλ. 

 Να είλαη θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο -20ν C έσο +50ν 

C. 

 Να είλαη δηπιήο κφλσζεο. 

 Να έρνπλ δνθηκαζζεί ζε θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 1,8 KV. 

 Να βξίζθνληαη κέζα ζε θπκαηνεηδή ζσιήλα κε πξνζηαζία UV. 

Ζ δηαηνκή ησλ αγσγψλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα αληαπνθξίλεηαη: 

ηε κέγηζηε αλακελφκελε ηηκή ηεο έληαζεο πνπ δηαξξέεη ην ζπγθεθξηκέλν αγσγφ θαζψο θαη 

ζηε κέγηζηε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζα έρεη ιεθζεί ππφςε ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο πνπ 

θαιχπηεη εηδηθέο ζπλζήθεο αηκφζθαηξαο θαη αλαθιάζεσλ θσηφο). 

Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θπηίσλ 

δηαζχλδεζεο θαη ησλ αθξνδεθηψλ ησλ πηλάθσλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιεινπο 

ζπλδέζκνπο ηαρείαο ζχλδεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη 

ζηαζεξή θαη κφληκε επαθή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ν 

θίλδπλνο δεκηνπξγία ζπηλζεξηζκψλ ή ε απνζχλδεζή ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηία δηαζχλδεζεο είλαη εληαία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ μερσξηζηέο 

πεξηνρέο γηα ηα ζεηηθά θαιψδηα θαη ηα αξλεηηθά κε ελδηάκεζν κνλσηηθφ δηαρσξηζηηθφ. 

Γηα ηελ απνθπγή ππεξηάζεσλ ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε νη 

νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ λα κελ επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ βξφγρσλ. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη ηα θαιψδηα θαη ησλ δχν πφισλ ηεο θάζε ζηνηρεηνζεηξάο, λα νδεχνπλ φζν γίλεηαη 

παξάιιεια. 

ηαλ νη θαισδηψζεηο νδεχνπλ ελαέξηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαξθήο ζηήξημε ψζηε λα κελ 

θαηαπνλνχληαη νη ζπλδέζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο φδεπζεο επί ηνπ δαπέδνπ ή εδάθνπο ζα 
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πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ιφγσ θπθινθνξίαο αλζξψπσλ ή 

θνξηίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζσιήλα γαιβαληδέ. 

Καιψδηα Δ.Ρ. 

Γεληθά νη θαισδηψζεηο ζηελ πιεπξά ηνπ Δ.Ρ. ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ γηα ηε ζχλδεζε, 

εγθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπο ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο φπσο επηβάιινληαη απφ ηα πξφηππα 

ΔΛΟΣ HD 384: «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο». 

Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ψζηε νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ πέξαλ ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θηηξίνπ, δελ ζα πξέπεη λα 

ππνβαζκίδνπλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.  

ηαλ νη θαισδηψζεηο νδεχνπλ ελαέξηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαξθήο ζηήξημε ψζηε λα κελ 

θαηαπνλνχληαη νη ζπλδέζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο φδεπζεο επί ηνπ δαπέδνπ ή εδάθνπο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ιφγσ θπθινθνξίαο αλζξψπσλ ή 

θνξηίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζσιήλα γαιβαληδέ. 

Ηλεκηπικοί πίνακερ. 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θαηάιιεια γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε πξνζηαζία πνπ ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ειηαθή αθηηλνβνιία, πγξαζία, 

ζεξκνθξαζία), κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ, λα είλαη επαξθήο θαη λα παξέρνπλ πξνζηαζία 

ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο ΗΡ 66. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζεκείν πνπ αθ' ελφο λα παξέρεη 

αζθάιεηα γηα ην πξνζσπηθφ θαη αθ' εηαίξνπ λα πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηξίησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ νηαδήπνηε βιάβε ή δεκία. Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ κε εηδηθφ θιεηδί θαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. Σέινο 

εμσηεξηθά θαη ζε εκθαλέο ζεκείν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο ζε αλεμίηειε γξαθή, αλζεθηηθή γηα ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο. 

Κςηία διαζωνδεζηρ. 

Σα θπηία δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

(ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, πγξαζία, ζεξκνθξαζία), κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ θαη έλαληη 

ηξσθηηθψλ. Θα πξέπεη λα παξέρνπλ κφλσζε ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηεγνξία κφλσζεο ΗΡ 66. Ζ επηβεβαίσζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο ζα απνδεηθλχνληαη κε ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα παξέρνληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα. Οη ζπλδέζεηο ησλ 

θαισδίσλ ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ θπηίσλ δηαζχλδεζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιεινπο 

ζπλδέζκνπο ηαρείαο ζχλδεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη 

ζηαζεξή θαη κφληκε επαθή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ν 

θίλδπλνο δεκηνπξγία ζπηλζεξηζκψλ ή απνζχλδεζή ηνπο. 

Σφζν ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θπηίσλ φζν θαη νη κνλψζεηο ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθά ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

θπηία δηαζχλδεζεο είλαη εληαία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ μερσξηζηέο πεξηνρέο γηα ηα ζεηηθά 

θαιψδηα θαη ηα αξλεηηθά κε ελδηάκεζν κνλσηηθφ δηαρσξηζηηθφ. 
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ςζηήμαηα ζηήπιξηρ Φ/Β πλαιζίυν 

Ζ έδξαζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ επί ησλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζα γίλεηαη πάλσ ζε πξφζζεηε 

εηδηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή (βάζεηο θαη νδεγνί-ξάγεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ). 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη ειέγμεη πξνεγνχκελα κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη, ηελ αληνρή ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο αθξαίεο ζπλζήθεο 

θαηαπφλεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρή. Γηα ην ιφγν απηφλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε 

ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απνδεθηνχ νίθνπ φηη εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο αλέκνπ, ρηνλφπησζεο, ζεηζκνχ θαη 

ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ, ρσξίο θίλδπλν γηα ηηο γχξσ θαηαζθεπέο θαη ηνπο πεξηνίθνπο. 

Αθφκε ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζε ζεκεία ηνπ μχιηλνπ ζθειεηνχ 

ζηεγψλ (θεξακνζθεπέο) φηαλ θξίλεη φηη ε ζηαηηθή επάξθεηα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα είλαη 

νξηαθή. 

Σα πιηθά ζηήξημεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκβαηφηεηα κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Ο ηξφπνο ζηήξημεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζηηο ξάγεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη επί πιένλ νη δηαζηάζεηο ησλ 

πιαηζίσλ λα είλαη ίζεο (ή κηθξφηεξεο) απηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ζηαηηθήο επάξθεηαο. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα είλαη εμ' νινθιήξνπ απφ αλνδησκέλν 

αινπκίλην ή άιιεο αληίζηνηρεο πνηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πιηθφ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. Γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ επί ησλ ξαγψλ, 

εθηφο ησλ θαηάιιεισλ ζθηγθηήξσλ απφ αινπκίλην, νη ππφινηπεο ζπλδέζεηο ζηήξημεο, φπσο 

βίδεο, παμηκάδηα, αγθχξηα θ.ι.π. ζα είλαη απαξαίηεηα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε θεξακνζθεπέο, ε 

ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ βάζεσλ κεηαμχ ησλ θεξακηδηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε ζην ηέινο λα επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα έλαληη βξνρήο θαη πγξαζίαο 

γεληθφηεξα (ζηελ πεξίπησζε ελδερφκελεο πιχζεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κε εθηφμεπζε δέζκεο 

λεξνχ) θαη λα απνθεπρζεί πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ζηα θεξακίδηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε ζηελ θεξακνζθεπή, ζα απνθαηαζηαζεί κε δαπάλε ηνπ ηδίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή. Αθφκε ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ην επίπεδν ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 7 εθ. απφ 

ην επίπεδν ηεο θεξακνζθεπήο (απηφ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην αεξηζκφ θαη ηελ 

παξεκπφδηζε ζπζζψξεπζεο θχιισλ δέλδξσλ θαη ινηπψλ ζηεξεψλ ζε κηθξφ δηάθελν). 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε δψκαηα θαη εθφζνλ 

ε ζηήξημε ησλ βάζεσλ γίλεη απ' επζείαο ζηελ πιάθα ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

αγθχξηα, νη θνριίεο αγθχξσζεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ηξαπκαηίζνπλ ηε 

κφλσζε. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα αλαθέξεη ζρεηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ 

ηξφπν δηαζθάιηζεο θαη γηα ηε ζπλέρεηα ηφζν ηεο ζηεγαλφηεηαο φζν θαη ηεο ελδερφκελεο 

ζεξκνκφλσζεο. 

Σνπνζέηεζε ζε θάζε εγθαηάζηαζε ζηνπ ρηνληνχ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ρηνληνχ θαη ηελ 

απνθπγή αηπρήκαηνο. 
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Μέηπα αζθαλείαρ 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηε ιήςε θαη πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη θαηά ην ζηάδην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

Δγθαηαζηάζεηο 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε 

ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηεο κφλσζεο ηφζν 

ησλ ζηεγψλ φζν θαη ησλ δσκάησλ ησλ θηηξίσλ. ηελ πεξίπησζε θπθινθνξίαο ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε θεξακνζθεπέο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ησλ θεξακηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη λα απνθεπρζεί ε κεηαηφπηζή ηνπο. 

πνπ πξνβιέπνληαη γεηψζεηο εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα αλάινγεο 

κνξθήο θαη δηαηνκήο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ 

πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαη λα κε δηαηαξαρζεί ε αηζζεηηθή 

εηθφλα ηνπ θηηξίνπ. 

Πξνζσπηθφ 

Καζψο ν πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο είλαη ειεθηξνδνηνχκελνο κε κέζε ηάζε, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ γεληθά 

πξνηείλνληαη θαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαζνδεγεί ηελ νκάδα εγθαηάζηαζεο θαη 

ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

Σν πξνζσπηθφ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα 

απαξαίηεηα γεληθά θαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο (θφξκεο εξγαζίαο, γάληηα, ππνδήκαηα, 

θξάλε, εξγαιεία κε ηηο απαξαίηεηεο κνλψζεηο γηα εξγαζία ζε θαιψδηα θαη αθξνδέθηεο ππφ 

ηάζε θιπ). 

Ο πξνκεζεπηήο πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε θηίξην νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ Γήκνπ θαηάζηαζε κε ην πξνζσπηθφ, ηηο εηδηθφηεηεο, ηνλ ππεχζπλν 

ηεο νκάδαο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηνπλ. Αθφκε ν πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλε δήισζε φηη έρνπλ ιεθζεί θαη ζα ηεξεζνχλ 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη πιήξσο ην θάζε ζχζηεκα, λα ην 

ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο θαη λα επηδείμεη ζην αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Αθφκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή 

είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζην ζχλνιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ηήξεζε ησλ 
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πξνβιεπνκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Ζ δαπάλε ησλ 

παξαπάλσ ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηάο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

ρξφλν 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην 

είδνο ή ην εμάξηεκά ηνπ πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά θαη ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε. Ζ 

βιάβε πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζα πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη ζε δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

απφ ηελ εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη ζηελ σο άλσ ηαρζείζα 

εκεξνκελία, επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ηελ αμία ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο είδνπο. 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

πλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνζέξρεηαη 1 θνξά εηεζίσο (θάζε Απξίιην θάζε έηνπο), ζηα 

ζεκεία φπνπ επξίζθνληαη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα, λα ηα επηζεσξεί θαη λα δηελεξγεί φιεο ηηο 

εξγαζίεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ φζν δηαξθεί ε πεξίνδνο 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηάο. Ζ ηαθηηθή πεξηνδηθή ζπληήξεζε αθνξά: 

 ηνλ θαζαξηζκφ απφ θάζε είδνπο επηθαζίζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 ηνλ ηαθηηθφ πεξηνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θαισδηψζεσλ. 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε, επζχλε θαη επηκέιεηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηαθηηθή 

ζπληήξεζε θαζψο θαη ηπρφλ εμαξηεκάησλ ειαηησκαηηθψλ ησλ νπνίσλ δελ έρεη ιήμεη ε 

εγγχεζε ή φζσλ έπαζαλ δεκηά ιφγσ ηεο θαθήο εγθαηάζηαζεο ή κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φρη 

φκσο εμαξηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά απφ ηε ζπλήζε ή θαθή ρξήζε, ή απφ άζθεζε 

βίαο, δνιηνθζνξάο ή βαλδαιηζκνχ, ή άιιε φκνηα αηηία. 

Ζ θάζε επίζθεςε θαη εξγαζία ηαθηηθήο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ζα 

θαηαγξάθεηαη ακέζσο ζηελ θαξηέια ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 

 'απηήλ ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο, νη βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη 

επηζθεπάζηεθαλ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ. 

ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέξρεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη λα επεκβαίλεη κε 

ην ζπλεξγείν ηνπ γηα λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε γηα ηελ νπνία εηδνπνηείηαη εθηάθησο απφ ην 

Γήκν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα ηζρχεη ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ ελφο 

έηνπο. Μεηά ηελ αλσηέξσ πεξίνδν ε έθηαθηε επηδηφξζσζε θνζηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε 

θαη δελ αθνξά ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ 
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Καζψο ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη πνιχ ηερληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζηελ άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ θαζψο θαη ε 

θαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

Δπίζεο πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί θαη ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεην: 

1. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν νηθνλνκηθφ κέγεζνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηα ηξία ηειεπηαία 

έηε (2015,2016,2017) δηπιάζην ηνπιάρηζηνλ απφ ην θαζαξφ χςνο ηεο αμίαο ηνπ πξνο 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 

Αριθμόσ/όνομα τμήματοσ Αξία τμήματοσ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Ελάχιςτοσ 
απαιτοφμενοσ γενικόσ 

ετήςιοσ κφκλοσ 
εργαςιών (ανά τμήμα 

ςυμμετοχήσ) (€) 

ΤΜΗΜΑ 1: Σφςτημα ανίχνευςησ πυρκαγιών 225.645,16 450.000,00 

2. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ 

ζε δάζε απνηεινχκελσλ απφ (1) νπηηθέο θαη ζεξκηθέο θάκεξεο, (2) ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη (3) ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ ή άιισλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πξέπεη λα δηαζέηεη κέζν ''εηδηθφ'' εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο 

ζχκβαζε θαηά ηα 3 ηειεπηαία έηε (2015, 2016, 2017) ηνπιάρηζηνλ ζηα δχν ηξίηα ηνπ 

θαζαξνχ χςνπο ηεο αμίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 

Αριθμόσ/όνομα τμήματοσ Αξία τμήματοσ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Ελάχιςτοσ 
απαιτοφμενοσ μζςοσ 

ειδικόσ ετήςιοσ κφκλοσ 
εργαςιών (ανά τμήμα 

ςυμμετοχήσ) (€) 

ΤΜΗΜΑ 1: Σφςτημα ανίχνευςησ πυρκαγιών 
(και ςυγκεκριμζνα για ςφςτημα ανίχνευςησ 
φωτιάσ ςε ακτίνα τουλάχιςτον 10 Km 
αποτελοφμενο από (1) οπτικζσ και θερμικζσ 
κάμερεσ, (2) ςφςτημα παρακολοφθηςησ και 
(3) τηλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό) 

225.645,16 150.000,00 

 

3. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ηθαλνχ αξηζκνχ αληίζηνηρσλ έξγσλ γη’ 

απηφ πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα 3  ηειεπηαίσλ εηψλ (2015, 2016, 2017), λα έρεη εθηειέζεη 

ηνπιάρηζηνλ 2 ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (χζηεκα αλίρλεπζεο 

ππξθαγηψλ ζε δάζε απνηεινχκελν απφ (1) νπηηθέο θαη ζεξκηθέο θάκεξεο, (2) ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη (3) ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ ή άιισλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ), ζπλνιηθνχ χςνπο   δηπιάζηνπ ηνπιάρηζηνλ απφ ην θαζαξφ χςνο ηεο 

αμίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, δειαδή, 450.000€ ηνπιάρηζηνλ. 

4. Δπεηδή ην έξγν απαηηεί έλα επξχ πιέγκα γλψζεσλ, ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο ζε 

πνιινχο ηνκείο ηεο κεραληθήο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

απαζρνιήζεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα 
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ηνπ γηα νξζή κειέηε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη λα 

δηαζέηεη: 

 Έλα ζηέιερνο ην νπνίν ζα είλαη ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ (project manager) κε βαζηθέο ζπνπδέο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ή 

ηζνδχλακεο θαη ζρεηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν, κε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζε ηνπιάρηζην 2 αληίζηνηρεο  ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ (χζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 10 Km απνηεινχκελν 

απφ (1) νπηηθέο θαη ζεξκηθέο θάκεξεο, (2) ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη (3) 

ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ) θαη θάηνρν πηζηνπνηεηηθνχ PMP (Project Management 

Professional) ή πηζηνπνηεηηθφ PRINCE II ή/θαη άιιν ηζνδχλακν.  

 Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ή ηζνδχλακν κε 

πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ηνπιάρηζην 2 αληίζηνηρεο  ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

 Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν Μεραληθνχ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ή 

ηζνδχλακν (Radiotechnics engineer, engineer of  telecommunications θιπ) κε 

πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ηνπιάρηζην 2 αληίζηνηρεο  ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

 Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ ή ηζνδχλακν (electrotechnics θιπ) 

κε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ 2 αληίζηνηρεο  ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ  

 Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ ή ηζνδχλακν κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

Θεξκνγξαθία θαη πηζηνπνηεηηθφ ITC (Infrared Training Center)  I-νπ θαη  II-νπ 

επηπέδνπ  ή ηζνδχλακν θαη  πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ 1 

αληίζηνηρε  ζχκβαζε πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

 Σξία ζηειέρε κε ηνπιάρηζηνλ 3 έηε εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ή/θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ  ή/θαη ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο 

 Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν Μεραληθνχ ή ηζνδχλακν κε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ 2 αληίζηνηρεο  ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηεο πινπνίεζεο θαη ηνπ ηειηθνχ 

παξαδνηένπ ηεο ζχκβαζεο.. 

Οη ηίηινη ζπνπδψλ ησλ παξαπάλσ ζηειερψλ κπνξεί λα είλαη απφ νπνηνδήπνηε 

Παλεπηζηήκην πνπ ιεηηνπξγεί επίζεκα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε. 

5. Δπεηδή ην έξγν είλαη άθξσο ηερληθφ θαη ζχλζεην ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

πνηφηεηα ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 ή 

ηζνδχλακν θαη κε πεδίν εθαξκνγήο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

6. Δπεηδή ην έξγν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα πινπνηεζεί 

ζε επαίζζεηε πεξηβαιινληηθά πεξηνρή ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηφζν ν 

εμνπιηζκφο φζν θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ δελ ζα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ,  γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πηζηνπνηεκέλν θαηά 

ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακν θαη κε πεδίν εθαξκνγήο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο  



ειίδα 45 απφ 54 

7. Δπεηδή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα απαζρνιεζνχλ εξγαδφκελνη ηνπ 

αλαδφρνπ απηφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζηελ Δξγαζία πηζηνπνηεκέλν θαηά OHSAS 18001 ή ηζνδχλακν θαη κε πεδίν εθαξκνγήο 

ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο  

8. Δπεηδή ην ζχζηεκα ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο (εηθφλεο, video θιπ) νη νπνίεο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη πξφζβαζε, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ηνπο γη’ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη  χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 27001:2013 ή ηζνδχλακν 

θαη κε πεδίν εθαξκνγήο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

ΣΜΗΜΑ 2 : Φοπηηγψ Αςηοκίνηηο 

Φνξηεγφ ηχπνπ PICK UP 4Υ4  θαηλνχξηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ κε ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: 

1. Σεσνικά σαπακηηπιζηικά:  

1.1. Κηλεηήξαο, : ηνπιάρηζηνλ 2200 cc 

1.2. Κηλεηήξαο : 4 θπιίλδξσλ - 16 βαιβίδσλ  

1.3. Καχζηκν, : diesel 

1.4. ηξνθνδνζία : κε άκεζν ςεθαζκφ 

1.5. χζηεκα ςχμεο: : Τδξφςπθην 

1.6. χζηεκα κεηάδνζεο: : Σεηξαθίλεζε κε ειεθηξνληθφ έιεγρν 

1.7. Μέγηζηε Ηππνδχλακε ζηηο 3750 ζηξνθέο. : ηνπιάρηζηνλ 150Hp 

1.8. κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ 5 ζρέζεσλ,: ή πεξηζζφηεξσλ 

1.9. Καηεγνξία Δθπνκπψλ ξίπσλ : Σνπιάρηζηνλ EURO5  

1.10. Γηαρείξηζε θαπζαεξίσλ : Με νμεηδσηηθφ θαηαιχηε 

1.11. Αξηζκφο ζπξψλ: 4 

1.12. χζηεκα δηεχζπλζεο: Τπνβνεζνχκελε θξεκαξηέξα 

1.13. Πέδεζε εκπξφο: : αεξηδφκελα δηζθφθξελα 

1.14. Πέδεζε πίζσ: : ηακπνχξα 

1.15. χζηεκα πέδεζεο: χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο ABS + EBD  

1.16. ειαζηηθά : 255/60 R18 

1.17. Εάληεο : αηζάιηλεο 

1.18. Χθέιηκν Φνξηίν : ηνπιάρηζηνλ 1000 Kg 

1.19. Ηθαλφηεηα ξπκνχιθηζεο : ηνπιάρηζηνλ 3500 Kg 
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1.20. εμσηεξηθφ πιάηνο ρσξίο ηνπο θαζξέπηεο: ηνπιάρηζηνλ 1800mm 

1.21. εμσηεξηθφ κήθνο : ηνπιάρηζηνλ 5300mm 

1.22. Διάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο: ηνπιάρηζηνλ 200 mm 

1.23. Μήθνο θαξφηζαο ζην πάησκα: ηνπιάρηζηνλ 1,5m 

1.24. Μέγηζην Πιάηνο θαξφηζαο: ηνπιάρηζηνλ 1,5m 

1.25. Όςνο θφξησζεο: Απφ 450mm έσο 490 mm 

1.26. κέγηζηε ηαρχηεηα : ηνπιάρηζηνλ 165 Km/hr 

1.27. Μέγηζηε θιίζε θίλεζεο: ηνπιάρηζηνλ 30
Ο
  

1.28. Μέγηζηε ξνπή ζηηο 1500-2500 ζηξνθέο: ηνπιάρηζηνλ 400 Nm 

1.29. Καηαλάισζε εληφο πφιεο /100Km: ην πνιχ 9,5 Lit 

1.30. Καηαλάισζε εθηφο πφιεο /100Km: ην πνιχ 6,8 Lit 

1.31. Υσξεηηθφηεηα ξεδεξβνπάξ : ηνπιάρηζηνλ 70 Lit 

1.32. Δθπνκπέο CO2 εληφο πφιεο: ην πνιχ 250 gr/Km 

1.33. Δθπνκπέο CO2 εθηφο πφιεο: ην πνιχ 165 gr/Km 

1.34. Air Condition κε θίιηξν γχξεο 

1.35. Υξψκα : Λεπθφ κε θίηξηλε ισξίδα πεξηκεηξηθά νη δηαζηάζεηο  ηεο νπνίαο ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

1.36. Εψλεο αζθαιείαο. : 2 κπξνο θαη 3 πίζσ 

1.37. Πξνεληαηήξεο δσλψλ κπξνζηά 

1.38. Αεξφζαθνη: : Σνπιάρηζηνλ νδεγνχ, ζπλνδεγνχ, πιεπξηθνί ζψξαθνο θαη ηχπνπ 

θνπξηίλαο 

1.39. Θφξπβνο: : χκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΔ 1999/101/EC 

2. Λοιπψρ Δξοπλιζμψρ:  

2.1. Κιείδσκα : κε ηειερεηξηζηήξην θεληξηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο 

2.2. Ζιεθηξηθά παξάζπξα : Σνπιάρηζηνλ εκπξφο 

2.3. Αηζάιηλε θαλνληθή ξεδέξβα 

2.4. Κάζηζκα νδεγνχ: Ρπζκηδφκελν 

2.5. Παξνρέο 12Volt: Σνπιάρηζηνλ 2 

2.6. Πξνβνιείο νκίριεο 

2.7. Ζρνζχζηεκα κε Ράδην / CD θαη θεξαία 

2.8. Κνηζαδφξν κε θηο ξεχκαηνο 

2.9. Παηάθηα θανπηζνχθ 

2.10. Λαζπνηήξεο 
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3. Λοιπά:  

3.1. Δλεκεξσηηθέο Πηλαθίδεο/ έληππα ζηα Διιεληθά 

3.2. Δγρεηξίδην ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο  ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

3.3. Άδεηα θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδεο θξαηηθνχ νρήκαηνο  

3.4. πλνδεπηηθά εξγαιεία: Γξχινο, Ππξνζβεζηήξαο, θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, 

πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν 

3.5. Λνγφηππα Γήκνπ θαη πξνγξάκκαηνο: ζπλνιηθή δηάζηαζε Λνγφηππνπ  θάζε πιεπξάο 

ηνπ απηνθηλήηνπ: 120Υ50cm, κε απηνθφιιεηα γξάκκαηα θαη ζήκαηα πνπ ζα δνζνχλ. 

3.6. Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 36 κήλεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ή  

ηνπιάρηζηνλ 150.000Κm,  πνπ ζα πεξηιακβάλεη εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά. 

3.7. ηελ Δγγχεζε πεξηιακβάλεηαη νηηδήπνηε ρξεηαζηεί (εξγαζία θαη  αληαιιαθηηθά) γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζηνλ θηλεηήξα, ζην ζχζηεκα 

θίλεζεο θαη ζην ζχζηεκα πέδεζεο. Ζ απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη δσξεάλ ζε εηδηθφ 

ρψξν ν νπνίνο δε ζα είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ΠΔ Έβξνπ. 

3.8. Παξάδνζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην νπθιί. 

3.9. Υξφλνο παξάδνζεο ην πνιχ 60 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ρξνληθά έσο ην πνιχ δχν (2) κήλεο  θαη 

ρσξίο πεξηνξηζκφ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε. 

Αζθάλιζη ηος οσήμαηορ 

Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα ζα αζθαιηζηεί κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή ζε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία πξψηεο ηάμεο γηα θάζε είδνπο θίλδπλν, κεηαθνξάο, ζπγθξνχζεσλ, εθηξνρηάζεσλ, 

πξνζθξνχζεσλ, αλαηξνπήο, θαζηδήζεσο νδψλ, θαηάξξεπζε γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, έθξεμεο 

ιεβήησλ, ππξθαγηάο, κεξηθήο  θινπήο ή νιηθήο, ζηάζεσλ πνιέκνπ θ.ιπ. κέρξη ηελ εκέξα 

παξάδνζεο πιήξσο ηνπ πιηθνχ ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Γήκν νπθιίνπ 

Σα φπνηα έμνδα κεηαβίβαζεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαζψο θαη ε βαθή ηνπ νρήκαηνο κε ηηο 

δηαθξηηηθέο ισξίδεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζηελ άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηεο 

πξνκεζέαο είλαη απαξαίηεην: 

1. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη ην απ αηηνχκελν νηθνλνκηθφ κέγεζνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηα ηξία 

ηειεπηαία έηε (2015,2016,2017) δηπιάζην ηνπιάρηζηνλ απφ ην θαζαξφ χςνο ηεο αμίαο ηνπ 

πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 

Αριθμόσ/όνομα τμήματοσ Αξία τμήματοσ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Ελάχιςτοσ 
απαιτοφμενοσ γενικόσ 
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ετήςιοσ κφκλοσ 
εργαςιών (ανά τμήμα 

ςυμμετοχήσ) (€) 

ΣΜΖΜΑ 2: Φνξηεγφ απηνθίλεην 26.200,00 52.000,00 

 

Γηα ηελ «Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο ζην Δζληθφ πάξθν Γαδηάο-

Λεπθίκεο-νπθιίνπ θαη θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ηχπνπ pick up 4Υ4» ςπάπσει 

εξαζθαλιζμένη πίζηυζη με Κ.Α. 30.7333.019 ποζοω 311.800,00 € ζηον πποχπολογιζμψ 

ηος Γήμος για ηο έηορ 2018 και 2019 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ουφλί 18/7/2018 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Αρχ/γος 

 
 

ΟΤΥΛΙ   18/7/2018 

Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 
 

 

ΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

 

 

 

Απιθμψρ  Μελέηηρ : 67/2018          

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΙΥΝΔΤΗ 

ΦΩΣΙΑ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΓΙΑ-

ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΦΟΡΣΗΓΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ PICK UP 4Υ4» ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ «ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE 

DETECTION») ΣΟΤ INTERREG ΔΛΛΑΓΑ - 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

Απιθμψρ  Μελέηηρ : 67/2018          

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΙΥΝΔΤΗ 

ΦΩΣΙΑ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΓΙΑ-

ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΦΟΡΣΗΓΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ PICK UP 4Υ4» ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ «ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE 

DETECTION») ΣΟΤ INTERREG ΔΛΛΑΓΑ - 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ» 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
ΚΧΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ CPV 

31625100-4 πζηήµαηα ππξαλίρλεπζεο 

34130000-7 Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

 

Αριθμόσ/όνομα τμήματοσ Αξία τμήματοσ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Αξία τμήματοσ 
με  ΦΠΑ (€) 

ΤΜΗΜΑ 1: Σφςτημα ανίχνευςησ πυρκαγιών 225.645,16 279.800,00 

ΤΜΗΜΑ 2: Φορτηγό αυτοκίνητο 
                    +Τζλοσ Ταξινόμηςησ 

24.166,66 
+2.033,34 

29.966,66 
+ 2.033,34 

ΣΥΝΟΛΟ 251.845,16 311.800,00 
 

 

 

 

                                          

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ουφλί 18/7/2018 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

 

 

 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Αρχ/γος 

 
 

ΟΤΥΛΙ   18/7/2018 

Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

 
 

ΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ  

ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

 

ΠΡΑΞΗ: 

Προμήθεια υστήματος 

ανίχνευσης πυρκαγιών στο 

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – 

Λευκίμης – ουφλίου και 

Υορτηγού Αυτοκινήτου τύπου 
pick-up  4Φ4 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 311.800,00 € (με ΥΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ :  67/2018   
 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο υγγραφής Τποχρεώσεων 

 

Η παρούσα υγγραφή Τποχρεώσεων αφορά στην Προμήθεια υστήματος ανίχνευσης 

πυρκαγιών στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – ουφλίου και Υορτηγού Αυτοκινήτου τύπου 

pick-up  4Φ4, που απαιτούνται για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου “Fire Detection”, το 

οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής υνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-
Βουλγαρία" με βάση το Subsidy Contract με αρ. πρωτ. B2.6d.01/02-10-2017  της Managing 

Authority of the Objective “European Territorial Cooperation” Operational Programmes of 

the Ministry for Economy and Development, acting as the Managing Authority of the 

Cooperation Programme “Interreg V –A Greece-Bulgaria” 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό 

MIS 5016093. 

 
 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις  

 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
o α) Σου Ν. 4412/16 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16).  
o Σου N. 4013/2011 (ΥΕΚ 204 Α/15-9-2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων».   
o Σου Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
o Σου Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
o Σης ΚΤΑ 300488/19-4-2016 (ΤΠΑΤΔ) 
o Σου με αρ. Β2.6d.01/2-10-2017  συμβολαίου χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με 

την Ειδική Γενική Γραμματεία Διαχείρισης  του INTERREG για την υλοποίηση του έργου 
με ακρωνύμιο «ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION»). 

o Σου  από 7/9/2017 συμφωνητικού συνεργασίας (Partnership agreement) με τον Δήμο 
Φασκόβου για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» 
(«FIRE DETECTION»). 

o Σων από 4/9/2017 εγκεκριμένων, από την Διαχειριστική Αρχή, Application Form 
(Υόρμα αίτησης), Justification of the Budget (αιτιολόγηση προϋπολογισμού) και 
Procurement Plan (σχεδίου προμηθειών). 

Επίσης ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, τα Διατάγματα, οι Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λπ., που 

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 3ο 

υμβατικά στοιχεία 
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υμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  

1) Η διακήρυξη δημοπρασίας.  

2) Η οικονομική προσφορά. 
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

4) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

5) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

6) Η Σεχνική Περιγραφή 

 

Άρθρο 4ο 

Προσφορές 

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα μόνο τμήμα της προμήθειας 

και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, όπως αυτά διακρίνονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του 
κάθε τμήματος της προμήθειας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε τμήματος καυσίμων που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5ο 

Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και 

σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

ουφλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 6ο  

Εγγύηση συμμετοχής 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 

κάθε τμήματος της προμήθειας εκτός Υ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται 

προς το Δήμο ουφλίου (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Τπουργείου Εσωτερικών). 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. ε περίπτωση 

που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 

 

Άρθρο 7ο  

ύμβαση 

 

Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου ουφλίου 

σύμφωνα με την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών. 
ε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων για 

κάθε τμήμα  

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και 
τις προβλεπόμενες εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

 

 

Άρθρο 8ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και Εγγύηση καλής λειτουργίας 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία 

αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί 

της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Υ.Π.Α.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμος ή 
νομικό πρόσωπο) με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 

εγκύκλιος του Τπουργείου Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και (ειδικά για το 

τμήμα 1) την αντικατάσταση της με εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
υμφωνίας Δημοσίων υμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 

Ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια 

του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με  παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 
Ειδικά για το τμήμα 1 

Για την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης καλής 

λειτουργίας,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΥΠΑ.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή την 

καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 

ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά 

την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Η διάρκεια της εγγυητικής καλής λειτουργίας θα είναι η διάρκεια της εγγυημένης 

λειτουργίας που προσφέρει ο ανάδοχος συν 3 μήνες 
 

 

Άρθρο 9ο  

Παραλαβή υλικών 

 

Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο Δήμος και το κάθε νομικό 

του πρόσωπο) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και η 
παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 παρουσία του 

αναδόχου. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών εξετάζεται η 

καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους 

της σύμβασης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών ο ανάδοχος 
οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, ο φορέας (ο Δήμος ή το νομικό πρόσωπο)  δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί 

στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Για την κάλυψη των 

σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 10ο  

Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 

 

ε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 
δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δε δικαιούται καμιά 

αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό 

προμήθεια ειδών, μπορούν να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  

 
 

Άρθρο 11ο  

Ελαττωματικά είδη 
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Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα 

αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της 

σύμβασης σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
 

 

Άρθρο 12ο  

Υόροι – τέλη - κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
 

 

Άρθρο 13ο  

Πληρωμές 

 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και 

εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 

καταλληλότητα των ειδών.  

 

 
 

Άρθρο 14ο  

Σόπος παράδοσης και διάρκεια σύμβασης 

 

Σο ύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών παραδίδεται εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία 

στα μέρη που καθορίζονται στις προδιαγραφές του. 
Σο Υορτηγό Αυτοκίνητο παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου ουφλίου στο ουφλί 

Τπάρχει δυνατότητα της παράτασης των συμβάσεων χρονικά έως το πολύ πέντε (5) μήνες 

για το Σμήμα 1 – «ύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών» και δύο (2) μήνες για το Σμήμα 2- « 

Υορτηγό Αυτοκίνητο» και χωρίς περιορισμό (κατά τα ανωτέρω) για λόγους ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση. 
Ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να πραγματοποιήσει την προμήθεια 

κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Περιγραφή – Προδιαγραφές του αντίστοιχου τμήματος και 

με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.  

 

 

Άρθρο 15ο  

Έξοδα δημοσίευσης 

 

Σα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο/τους αναδόχους προμηθευτή/ές αναλογικά 

με την αξία της σύμβασης. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            18/7/2018 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 
    ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

 
    ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Αρχ/γος 

  

ΟΤΥΛΙ   18/7/2018 
Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

 

 
ΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε. 

                     

                     


