
K:\Promithies\2014_metrhtes kykloforias_5375\Tefhi\03_SoW_metrhtes kykloforias_5375.doc 
 0000/5375/B02  

 
 
 
 
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

- ΚΩ∆. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375 
 

310.000 ευρώ 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 
 
 



 

K:\Promithies\2014_metrhtes kykloforias_5375\Tefhi\03_SoW_metrhtes kykloforias_5375.doc 
 0000/5375/B02  
Σελ. 2  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ .......................................................................................................................3 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .......................................................................................4 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά ................................................................................................4 

2.2 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις ........................................................................................5 

2.3 Κύριες λειτουργίες.......................................................................................................5 

2.4 Ακρίβεια ......................................................................................................................5 

2.5 Συχνότητα καταγραφής µετρήσεων.............................................................................6 

2.6 Χωρητικότητα µνήµης .................................................................................................6 

2.7 Ηλεκτρική τροφοδοσία ................................................................................................6 

2.8 Είσοδοι (Inputs) ..........................................................................................................7 

2.9 Έξοδοι (Outputs).........................................................................................................7 

2.10 Προγραµµατισµός.......................................................................................................7 

2.11  Έλεγχοι – Λειτουργία συστηµάτων................................................................................7 

2.12 Λογισµικό τηλεµετρίας και ανάλυσης δεδοµένων ........................................................8 

2.13 Μεταλλικό ερµάριο ......................................................................................................8 

2.14 Υλικά – παρελκόµενα..................................................................................................9 

2.15 Υλικά για εγκατάσταση προσωρινών σταθµών µέτρησης ...........................................9 

2.16 Φορητός Η/Υ...............................................................................................................9 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................9 

4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ........................................................................11 

5. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ........................................................................12 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ....................................................................................12 

7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ............................................................................................................13 

8.   ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .......................................................13 

9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ...........................................................................13 

10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ..................................................................................................14 

11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ...............................................................................................................14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Θέσεις και ενδεικτικές πληροφορίες εγκαταστάσεων σταθµών µέτρησης 

κυκλοφορίας.................................................................................................16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Ειδικό Φύλλο Συµµόρφωσης...................................................................18 

 



 

K:\Promithies\2014_metrhtes kykloforias_5375\Tefhi\03_SoW_metrhtes kykloforias_5375.doc 
 0000/5375/B02  
Σελ. 3  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σύµφωνα µε απόφαση του ΓΓ∆Ε (απόφαση ΕΥ∆/ΕΠ-ΕΠ/οικ.2669-27.07.2011), εγκρίθηκε η 
ένταξη ως πράξη και η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του Προγράµµατος ∆ράσης του 
Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για το διάστηµα 2011-2015, από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση Προσπελασιµότητας» (ΕΠ-ΕΠ, Άξονας 
Προτεραιότητας ΙΓ’ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Αξόνων Προτεραιότητας Ταµείου 
Συνοχής). Το ποσοστό κοινοτικής χρηµατοδότησης είναι 85% και η εθνική συµµετοχή είναι 
15%. 
 
Μία από τις βασικές δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι η υλοποίηση των απαραίτητων 
προµηθειών για την εκτέλεση συστηµατικής µέτρησης και καταγραφής στοιχείων για την 
πληρέστερη και ακριβέστερη παρακολούθηση των δεικτών χωρικών επιδράσεων, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την κυκλοφορία και το περιβάλλον. 
 
Ο εξοπλισµός για τη µέτρηση και επεξεργασία πραγµατικών κυκλοφοριακών δεδοµένων 
αποτελεί θεµελιώδη υποδοµή παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του 
συστήµατος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες και των χωρικών του επιδράσεων. Έως 
σήµερα σταθµοί µέτρησης κυκλοφορίας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν µόνο σε 
τµήµατα του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού. 
 
Ο παρών διαγωνισµός αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση και εξασφάλιση καλής 
λειτουργίας για δυο (2) έτη σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας σε τµήµατα της Εγνατίας Οδού, 
των Καθέτων Αξόνων της και σε τµήµατα των Εθνικών Οδών που είναι εναλλακτικά ή 
συµπληρωµατικά στον άξονα της Εγνατίας Οδού (34 οδικά τµήµατα συνολικά).   
 
Ο κάθε σταθµός µέτρησης θα αποτελείται από την κεντρική µονάδα του µετρητή που 
εγκαθίσταται σε µεταλλικό ερµάριο παρά την οδό (εξωτερικά του στηθαίου) και τους 
επαγωγικούς βρόχους που εγκαθίστανται εντός του οδοστρώµατος (ένα ζεύγος ανά λωρίδα 
κυκλοφορίας) και συνδέονται µε την κεντρική µονάδα. Στην πλειοψηφία των τµηµάτων θα 
απαιτηθεί µία µόνο κεντρική µονάδα για την καταγραφή της κυκλοφορίας και των δυο 
κατευθύνσεων (άρα ένας σταθµός ανά οδικό τµήµα) αλλά σε κάποια τµήµατα που αυτό δεν 
είναι εφικτό θα απαιτηθεί µία µονάδα ανά κατεύθυνση (άρα δυο σταθµοί ανά οδικό τµήµα). 
 
Θα υπάρχουν µόνιµοι σταθµοί µέτρησης (για τους οποίους θα απαιτηθούν 29 µετρητές) που 
θα µετρούν αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να υπάρχουν στοιχεία για τις 
εποχικές διακυµάνσεις του κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ σε κάποιες άλλες θέσεις θα 
υπάρχουν 14 περιοδικοί σταθµοί (σταθµοί περιοδικής καταµέτρησης) µε την απαραίτητη 
υποδοµή ώστε να τοποθετούνται περιοδικά και να συλλέγουν κυκλοφοριακά στοιχεία 6 
επιπλέον µετρητές.  
 
Στους µόνιµους σταθµούς µέτρησης τα δεδοµένα θα µεταφέρονται τηλεµατικά στα κεντρικά 
γραφεία της ΕΟΑΕ, ενώ στους περιοδικούς σταθµούς τα δεδοµένα είτε (οµοίως) θα 
µεταφέρονται τηλεµατικά στα κεντρικά γραφεία είτε θα µεταφορτώνονται  σε φορητό Η/Υ πριν 
τη µεταφορά του µετρητή σε άλλον σταθµό. 
 
Επιπλέον, µε την προµήθεια οδικών λάστιχων / σωλήνων πίεσης, η ΕΟΑΕ θα έχει τη 
δυνατότητα, όταν απαιτείται, να τοποθετεί επί του οδοστρώµατος προσωρινούς σταθµούς 
µέτρησης για µετρήσεις µικρής χρονικής διάρκειας σε τµήµατα πέραν αυτών στα οποία θα 
εγκατασταθούν οι µόνιµοι ή περιοδικοί σταθµοί.  
 
Πιο συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός αφορά τα εξής: 
α) Προµήθεια υλικών και εγκατάσταση της απαιτούµενης υποδοµής για τη λειτουργία 
σταθµού µέτρησης σε 43 θέσεις (εγκατάσταση επαγωγικών βρόχων εντός του 
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οδοστρώµατος, κατασκευή κατάλληλης βάσης από µπετόν και τοποθέτηση επί αυτής  του 
προστατευτικού ερµαρίου στο οποίο θα τοποθετείται ο µετρητής, κατασκευή των υπόγειων 
διελεύσεων των καλωδίων, προετοιµασία/εξασφάλιση των απαραίτητων ηλεκτρικών 
συνδέσεων/παροχών, τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας όπου απαιτείται κλπ). 
β) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 29 κεντρικών µονάδων µετρητή 
κυκλοφορίας σε 29 θέσεις (µόνιµοι σταθµοί µέτρησης).  
γ) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 6 κεντρικών µονάδων µετρητή 
κυκλοφορίας σε 14 θέσεις (περιοδικοί σταθµοί µέτρησης). 
δ) Προµήθεια και εγκατάσταση απαιτούµενου για τη λειτουργία των σταθµών βοηθητικού 
εξοπλισµού (µπαταρίες, φορτιστές, modem και ό,τι άλλο απαιτείται για τη λειτουργία των 
σταθµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας προµήθειας). 
ε) Προµήθεια απαιτούµενου λογισµικού για τον αποµακρυσµένο έλεγχο και ρύθµιση των 
µετρητών, τη µεταφόρτωση των δεδοµένων τους και την ανάλυση των στοιχείων (2 άδειες 
χρήσης). 
στ) Προµήθεια φορητού Η/Υ για την επιτόπου δυνατότητα ρύθµισης των κεντρικών µονάδων 
και µεταφόρτωσης των στοιχείων.  
ζ) Προµήθεια απαραίτητων υλικών για την εγκατάσταση προσωρινών σταθµών µέτρησης µε 
οδικά λάστιχα / σωλήνες πίεσης επί της οδού  (οδικά λάστιχα 200µ, 50 άγκιστρα και 50 
καρφιά).  
η) Υπηρεσίες για την τεχνική υποστήριξη/εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των σταθµών 
µέτρησης για δυο (2) έτη. 
θ) Εργασίες ετήσιας καθολικής συντήρησης των σταθµών µέτρησης. 
 
Τα είδη των  υλικών/εργασιών της προµήθειας, οι ποσότητες και οι τιµές µονάδος 
παρουσιάζονται στο τεύχος “Προϋπολογισµός” και οι περιγραφές των σχετικών άρθρων στο 
τεύχος “Τιµολόγιο”. 

Τα οδικά τµήµατα στα οποία θα εγκατασταθούν οι σταθµοί µέτρησης αναφέρονται στον 
Πίνακα και στον Χάρτη του Παραρτήµατος Α.  

Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των σταθµών εντός των συγκεκριµένων τµηµάτων θα 
προσδιοριστούν από την ΕΟΑΕ και τον Προµηθευτή µε βάση τα επί τόπου µορφολογικά 
χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης του σταθµού σε συνεργασία µε τις οικείες 
αρµόδιες υπηρεσίες µετά από επί τόπου αυτοψία.  

Ενδεικτικά, στον Πίνακα του Παραρτήµατος Α δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο και 
τα χαρακτηριστικά/απαιτήσεις του κάθε σταθµού σε υποψήφιες θέσεις που έχουν εντοπιστεί 
στα παραπάνω οδικά τµήµατα. . 
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Οι προσφερόµενες συσκευές µέτρησης της κυκλοφορίας πρέπει να έχουν τις ακόλουθες 
ιδιότητες: 
• Να αποτελούν αυτοτελές εµπορικό προϊόν και να διατίθενται ως τέτοιο στην αγορά   
• Να έχουν αποδεδειγµένα εγκατασταθεί και λειτουργήσει επιτυχώς σε σταθµό µέτρησης 

κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας ή διαχωρισµένης 
επιφάνειας κυκλοφορίας κατά την τελευταία δεκαετία (2004 έως σήµερα), στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό. 

• Nα έχουν πιστοποίηση CE 
• Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ακρίβειας/ποιότητας, εγχειρίδια 

χρήσης, τεχνικά φυλλάδια και τις τυχόν εγγυήσεις καλής λειτουργίας από τους 
Κατασκευαστές. 
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• Να είναι εύχρηστες, αξιόπιστες, εύκολες στη µεταφορά, ρύθµιση και εγκατάσταση.  
• Να φέρουν οθόνη και ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθµητικών και 

αλφαβητικών δεδοµένων.  
• Να είναι απλή η διαδικασία σύνδεσης/αποσύνδεσής τους και αντικατάστασης των  

δοµικών µονάδων/πλακετών (να µην απαιτείται δηλαδή εξειδικευµένο αλλά κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό). 

• Να διαθέτουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε modem (GSM ή GPRS) για σύνδεση σε 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειµένου µέσω αυτού να µεταφέρονται τα δεδοµένα.  

 
2.2 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

• Η καλή λειτουργία των συστηµάτων µέτρησης κυκλοφορίας πρέπει να επιτυγχάνεται για 
εύρος διακύµανσης της θερµοκρασίας από –20οC έως +60οC.  

• Η καλή λειτουργία των συστηµάτων πρέπει να επιτυγχάνεται για εύρος διακύµανσης της 
σχετικής υγρασίας από 0% µέχρι 90%. 

• Η ακρίβεια των µετρήσεων δεν πρέπει να επηρεάζεται από την έκθεση των συσκευών 
στη βροχή, στο αλάτι, στο χιόνι, στον πάγο, στη σκόνη και στους κραδασµούς. 

 
2.3 Κύριες λειτουργίες  

Οι προσφερόµενες συσκευές µέτρησης θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταµετρούν τα 
παρακάτω δεδοµένα:  
• Ηµεροµηνία και χρονική στιγµή µέτρησης. 
• Κωδικό θέσης του σταθµού µέτρησης. 
• Χαρακτηριστικό λωρίδας και κατεύθυνσης. 
• Αριθµό οχηµάτων (αθροιστικά για την περίοδο µέτρησης). 
• Κατηγοριοποίηση (classification) των οχηµάτων ανάλογα µε το µήκος του οχήµατος σε 

τουλάχιστον 9 κατηγορίες. 
• Κατηγοριοποίηση των οχηµάτων ανάλογα µε την ταχύτητα του οχήµατος σε τουλάχιστον 

9 κατηγορίες. 
• Χρονική απόσταση (gap) µεταξύ διαδοχικών οχηµάτων. 
• Καταγραφή των ζητούµενων πληροφοριών για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας ανεξάρτητα. 
• Κατάταξη των οχηµάτων σε κατηγορίες, είτε βάσει τυποποιηµένης ταξινόµησης, η οποία 

πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφήνεια, ή/ και σε κατηγορίες τα όρια των οποίων θα 
καθορίζει ο χρήστης.  

• Καταγραφή ανά όχηµα. Για κάθε όχηµα καταγράφεται η λωρίδα διέλευσης, η χρονική 
στιγµή διέλευσης, η ταχύτητά και το µήκος του.  

• ∆υνατότητα ανίχνευσης των οχηµάτων σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.  
• ∆υνατότητα ανίχνευσης συµβάντων/βλαβών (π.χ. βλάβη ανιχνευτή, όχηµα µε αντίθετη 

πορεία κλπ) και ενεργοποίησης αντίστοιχων εξόδων (πχ µέσω ρελαί ή αποµονωµένης 
οπτικά εξόδου). 

• Τάση της µπαταρίας (προαιρετική καταγραφή) 
 
2.4 Ακρίβεια 

Τα προσφερόµενα συστήµατα θα πρέπει (σε συνθήκες κανονικής ροής της κυκλοφορίας) να 
ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο (σε ποσοστό >95% τουλάχιστον) τις απαιτήσεις από πλευράς 
κλάσης ακρίβειας που προσδιορίζουν οι παρακάτω αναφερόµενες ανοχές ανάλογα µε το 
είδος των µετρήσεων: 

• ±5% στην τιµή του συνολικού φόρτου κυκλοφορίας. 
• ±5% στην τιµή της ταχύτητας. 
• ±10% στην τιµή του µήκους των οχηµάτων. 
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2.5 Συχνότητα καταγραφής µετρήσεων 

Η συχνότητα καταγραφής των µετρήσεων πρέπει να είναι επιλέξιµη από τον χρήστη µε 
διακύµανση τουλάχιστον από πέντε (5) λεπτά έως και µία (1) ώρα.  
 
2.6 Χωρητικότητα µνήµης 

Τα προσφερόµενα συστήµατα πρέπει να διαθέτουν µνήµη, ικανή να αποθηκεύσει τα στοιχεία 
µε διάκριση σε 9 κατηγορίες µήκους και 9 κατηγορίες ταχύτητας, µε συχνότητα καταγραφής 
των µετρήσεων ίση µε µία (1) ώρα, τουλάχιστον για:  

α) έναν (1) µήνα στους 29 µετρητές (που θα τοποθετηθούν στους µόνιµους σταθµούς 
µέτρησης) και  

β) τρεις (3) συνεχείς µήνες στους 6 µετρητές (που θα τοποθετηθούν στους περιοδικούς 
σταθµούς µέτρησης). 
 
Επίσης, η κάθε συσκευή µέτρησης της κυκλοφορίας θα πρέπει να διαθέτει θύρα για την 
επέκταση της µνήµης µε κάρτα τύπου SD. 
 
2.7 Ηλεκτρική τροφοδοσία 

α) Μόνιµοι σταθµοί µέτρησης 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να φροντίσει και να εξασφαλίσει την τροφοδοσία των µόνιµων 
σταθµών µέτρησης µε τη σύνδεσή τους στο δίκτυο παροχής ρεύµατος καθώς οι µόνιµοι 
σταθµοί πρέπει να λειτουργούν αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Κατ΄ εξαίρεση, σε όσες θέσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί επιπλέον ένα φωτοβολταϊκό πάνελ και ό,τι άλλος συνοδός εξοπλισµός 
απαιτείται (πχ συσσωρευτής και ρυθµιστής φόρτισης) που θα εξασφαλίζει τη συνεχή 
λειτουργία του σταθµού. Το πάνελ θα έχει εγγύηση τουλάχιστον δέκα (10) έτη και θα είναι 
µονοκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 60Wp, ονοµαστικής τάσης εξόδου 12 V DC, ανθεκτικής 
κατασκευής, κατάλληλο για εξωτερική χρήση, προστασίας τουλάχιστον IP65, θα πληροί τις 
προδιαγραφές IEC-61215 και θα είναι παραγωγής εργοστασίου πιστοποιηµένου µε 
ISO9001. 

Επικουρικά, κάθε µόνιµος σταθµός θα συνδέεται µε συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας 
ικανής για αυτονοµία των συστηµάτων κατ΄ ελάχιστον για επτά (7) ηµέρες, ώστε να µπορούν 
να αντιµετωπιστούν προσωρινά προβλήµατα στην τροφοδότηση ενός σταθµού.  
 
β) Περιοδικοί σταθµοί µέτρησης 

Επειδή είναι απαιτούµενη η συνεχής λειτουργία των περιοδικών σταθµών για διάστηµα 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών ο Προµηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα 
αυτόνοµης λειτουργίας των σταθµών τουλάχιστον για  το διάστηµα αυτό.  

Εάν είναι δυνατόν, η τροφοδοσία των περιοδικών σταθµών µέτρησης θα γίνεται µε τη 
σύνδεσή τους στο δίκτυο παροχής ρεύµατος. Οι µονάδες καταγραφής που θα τοποθετούνται 
σε αυτούς τους περιοδικούς σταθµούς θα συνοδεύονται από συσσωρευτή 
ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για αυτονοµία των συστηµάτων κατ΄ ελάχιστον για επτά (7) 
ηµέρες.  

Σε όσους περιοδικούς σταθµούς δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε το δίκτυο παροχής 
ρεύµατος, θα πρέπει οι µονάδες καταγραφής (που θα τοποθετούνται περιοδικά στους 
σταθµούς αυτούς) να συνοδεύονται από συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για την 
παροχή ενέργειας προς τον καταγραφέα που θα εξασφαλίζει την αυτονοµία των συστηµάτων 
για το ζητούµενο αυτό διάστηµα (3 µήνες). Εναλλακτικά, µπορεί ο Προµηθευτής, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Εργοδότη, αντί των µεγάλων αυτών συσσωρευτών να εγκαταστήσει 
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φωτοβολταϊκά πάνελ σε όσους σταθµούς κριθεί σκόπιµο (οπότε και πάλι οι απαιτούµενοι 
συσσωρευτές θα είναι οι µικροί – για αυτονοµία 7 ηµερών).   
 
Σε όλους τους σταθµούς, οι συσσωρευτές πρέπει να είναι µολύβδου, κλειστού τύπου, 
επαναφορτιζόµενοι, µακράς διάρκειας ζωής (άνω των τριών ετών), υψηλής ποιότητας και 
µηδενικής συντήρησης. 
 
Επίσης, όπου απαιτείται, πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλος ρυθµιστής φόρτισης των 
συσσωρευτών.  
 
Απαιτείται επίσης να υφίσταται: 

• Η δυνατότητα αντικατάστασης των συσσωρευτών στη θέση των µετρήσεων µε ευκολία, 
ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της εργασίας από µη εξειδικευµένο µεν, αλλά 
κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό. Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατή µε 
απλό τρόπο η εξασφάλιση της στεγανότητας της κεντρικής µονάδας κατά τη διαδικασία 
της επανασφράγισής της.  

• Η δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης των συσσωρευτών. 
 
Σε όλους τους σταθµούς απαιτείται η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης µε εξωτερικό 
συσσωρευτή ή φωτοβολταϊκό πάνελ. 

Τα έξοδα για όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο Προµηθευτή. Ο 
Εργοδότης θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αδειοδότησης για τη σύνδεση µε το δίκτυο παροχής της 
∆ΕΗ. 
 
2.8 Είσοδοι (Inputs) 

Τα προσφερόµενα συστήµατα πρέπει να είναι σε θέση να επιτηρούν την κυκλοφορία και να 
την καταµετρούν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) λωρίδες κυκλοφορίας, δηλαδή η συσκευή 
απαιτείται να µπορεί να συνδέεται µε τουλάχιστον οκτώ (8) επαγωγικούς βρόχους.   
 
2.9 Έξοδοι (Outputs) 

Το µέσο αποθήκευσης των µετρήσεων πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική µνήµη. Οι 
καταγραφές που αποθηκεύονται σε αυτήν πρέπει να είναι απευθείας (ή µέσω του 
προσφερόµενου λογισµικού) αναγνώσιµες από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απαιτείται η 
συσκευή του µετρητή να διαθέτει θύρα/ες για τη σύνδεση α) σειριακά µε το modem και β) µε 
τη θύρα USB του φορητού Η/Υ. Ο µετρητής θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον µία 
προγραµµατιζόµενη έξοδο, η οποία θα ενεργοποιείται, εφόσον προγραµµατιστεί κατάλληλα, 
σε περίπτωση ανίχνευσης συµβάντων ή βλαβών για τη διαβίβαση του εκάστοτε απαραίτητου 
ψηφιακού (ή άλλου είδους) µηνύµατος. 
 
2.10 Προγραµµατισµός 

Ο αρχικός προγραµµατισµός των συσκευών µέτρησης πρέπει να είναι σύντοµος και 
εύκολος, ώστε να είναι δυνατός ο προγραµµατισµός τους από κατάλληλα εκπαιδευµένο µη 
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της ΕΟΑΕ. 

Ο προγραµµατισµός των µετρητών πρέπει να πραγµατοποιείται µε εύκολες και εύχρηστες 
διαδικασίες, τόσο επί τόπου µέσω του ενσωµατωµένου πληκτρολογίου, όσο και εξ 
αποστάσεως µέσω του λογισµικού τηλεµετρίας. 
 
2.11  Έλεγχοι – Λειτουργία συστηµάτων 

Τα προσφερόµενα συστήµατα θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν και να πληροφορούν 
κάθε στιγµή τον χειριστή για τη λειτουργική ικανότητα των βρόχων, της τροφοδοσίας, του 
µηχανισµού µέτρησης και καταγραφής των πληροφοριών. Οι λειτουργικοί αυτοί έλεγχοι θα 
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πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να  πραγµατοποιούνται και εξ αποστάσεως (µέσω του 
λογισµικού τηλεµετρίας).  
 
2.12 Λογισµικό τηλεµετρίας και ανάλυσης δεδοµένων  

Το λογισµικό τηλεµετρίας και ανάλυσης των δεδοµένων θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 
δυνατότητες: 

• Αποµακρυσµένης επικοινωνίας µε τις συσκευές µέτρησης µέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας (κλήσεις µε GSM ή GPRS modem, κατά την επιλογή της Υπηρεσίας).  

• Μεταφόρτωσης όλων των δεδοµένων που έχουν αποθηκεύσει στη µνήµη τους οι 
µετρητές, είτε χειροκίνητα (µε σύνδεση σε κάποιο µετρητή), είτε αυτόµατα, ανά χρονικά 
διαστήµατα περιοδικά (µε προγραµµατιζόµενη περίοδο). Η µεταφόρτωση των δεδοµένων 
πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιείται είτε από το σύνολο των µετρητών ή από µέρος 
τούτων και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µετρητών σε ζώνες, 
οι οποίες θα µπορούν να έχουν διαφορετικό χρονικό προγραµµατισµό ως προς την 
εφαρµογή της µεταφόρτωσης των δεδοµένων. 

• Αποµακρυσµένου προγραµµατισµού των µετρητών. 
• Ανίχνευσης βλαβών και συγκεκριµένων κυκλοφοριακών συµβάντων (π.χ. όχηµα µε 

αντίθετη πορεία ή σταµατηµένο όχηµα επί του βρόχου κλπ). 
• Αποστολής µηνύµατος SMS για την αναγγελία βλάβης ή διακοπής της παροχής 

ρεύµατος στον σταθµό.    
• Οργάνωσης των πρωτογενών δεδοµένων σε επεξεργάσιµη µορφή (ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από ένα διαδεδοµένο σχετικό πρόγραµµα, π.χ. Εxcel) και δυνατότητας 
αποθήκευσής τους σε βάση δεδοµένων. 

• Ελέγχου και φιλτραρίσµατος των δεδοµένων, ώστε να µπορούν να απαλλαγούν από 
λάθος καταγραφές (εάν η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται ήδη από τη συσκευή µέτρησης 
/ καταγραφέα).  

• Οµαδοποίησης των διαφόρων αιτιών σφαλµάτων και χαρακτηρισµού τους µε έναν 
συγκεκριµένο κωδικό, ο οποίος θα σηµειώνεται δίπλα στη λανθασµένη µέτρηση. Το 
λανθασµένο αποτέλεσµα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο δεδοµένων που εξάγεται και 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο από τον κωδικό σφάλµατος που το συνοδεύει. 

• Επεξεργασίας των µετρήσεων και παρουσίασής τους µε γραφικές παραστάσεις. 
• ∆ηµιουργίας αναφορών µετρήσεων σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. 
• Εµφάνισης των σταθµών µέτρησης σε γεωγραφικό χάρτη (προαιρετική δυνατότητα). 
 
Το λογισµικό θα συνοδεύεται από δυο (2) άδειες χρήσης απεριορίστου χρονικής ισχύος. Το 
λογισµικό θα εγκατασταθεί στον φορητό Η/Υ και σε υφιστάµενο Η/Υ στα κεντρικά γραφεία της 
ΕΟΑΕ. 
 
2.13 Μεταλλικό ερµάριο 

Ο εξοπλισµός κάθε σταθµού µέτρησης κυκλοφορίας (καταγραφείς, modem, µπαταρίες, 
τροφοδοτικά κλπ) θα βρίσκεται εντός µεταλλικού ερµαρίου βαρέως βιοµηχανικού τύπου, 
εξωτερικών διαστάσεων 50Χ50 cm και ύψους 65 cm κατ’ ελάχιστο, στεγανού µε βαθµό 
προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

Το ερµάριο θα κατασκευάζεται µε πλαίσιο από σιδηρογωνίες και ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 
304 πάχους 2mm. Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σηµεία 
κλπ. 

Οι πόρτες του ερµαρίου θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα 
εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του ερµαρίου ώστε να 
αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Το ερµάριο θα φέρει δίριχτη στέγη µε 
περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων. Επίσης, το ερµάριο πρέπει 
να διαθέτει και σύστηµα ασφαλείας (µε τρεις τουλάχιστον πείρους). 
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Στο εσωτερικό του ερµαρίου θα πρέπει να υπάρχουν 2 ράφια από ανοξείδωτη λαµαρίνα 
πάχους 2 mm, πάνω στα οποία θα τοποθετείται ο εξοπλισµός (το modem θα τοποθετείται 
στο ψηλότερο ράφι). Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη διέλευση µεταξύ των ραφιών 
των καλωδίων σύνδεσης των επιµέρους συσκευών.  

Το κάθε ερµάριο θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεµα C20/25 υπερυψωµένη κατά 40cm 
τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πληµµύρα. Στην βάση 
του ερµαρίου θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Στο σηµείο επαφής του 
µε τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L 50X5mm. Στις 4 γωνίες θα 
υπάρχει συγκολληµένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάµα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες 
για να βιδωθούν τα µπουλόνια που θα είναι ενσωµατωµένα στη βάση από σκυρόδεµα. Το 
ερµάριο πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση. 
  
2.14 Υλικά – παρελκόµενα 

Καλώδια, επαφές, διακόπτες και άλλα µικροεξαρτήµατα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου.  

Όσον αφορά τα παρελκόµενα και ανταλλακτικά, ο Προµηθευτής θα πρέπει να φροντίσει 
ώστε να υπάρχει διαθεσιµότητα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύµβασης.  
 
2.15 Υλικά για εγκατάσταση προσωρινών σταθµών µέτρησης 

Η ΕΟΑΕ, εκτός των µόνιµων και περιοδικών σταθµών µέτρησης που θα εγκατασταθούν και 
λειτουργούν στα επιλεγµένα οδικά τµήµατα, στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας θα 
προµηθευτεί και τα απαιτούµενα υλικά, ώστε να µπορεί να πραγµατοποιεί µετρήσεις µικρής 
χρονικής διάρκειας και σε άλλες θέσεις του οδικού δικτύου όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη.   
 
Τα υλικά που πρέπει να παραδώσει ο Προµηθευτής στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ, ώστε 
να τα χρησιµοποιεί η Εταιρία για εγκατάσταση προσωρινών σταθµών µέτρησης, είναι τα 
εξής: 

• Οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) συνολικού µήκους 200m, διατοµής 1/4" 
(εσωτερ.) x 9/16" (εξωτερ.) σε σχήµα "Ο". Πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό 
EPDM, µεγάλης αντοχής και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε υψηλές 
θερµοκρασίες.  

• 50 ειδικά ατσάλινα καρφιά και 50 ειδικά µεταλλικά άγκιστρα (πχ chinese fingers) για 
την εγκατάσταση και στερέωση των σωλήνων επί του οδοστρώµατος.  

 
2.16 Φορητός Η/Υ 

Ο φορητός Η/Υ, στον οποίο θα έχει εγκατασταθεί η µία (1) άδεια χρήσης του λογισµικού 
τηλεµετρίας και ανάλυσης των κυκλοφοριακών δεδοµένων, θα χρησιµοποιείται από το 
προσωπικό της ΕΟΑΕ για τη σύνδεση µε τις συσκευές µέτρησης, τη ρύθµισή τους και τη 
µεταφόρτωση των δεδοµένων. Η σύνδεση αυτή θα γίνεται είτε επιτόπου στους σταθµούς 
µέτρησης µε τo απαιτούµενo καλώδιo σύνδεσης που πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην 
προµήθεια είτε αποµακρυσµένα (σύνδεση από τα γραφεία της ΕΟΑΕ µέσω modem).    

Ο προσφερόµενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο Φύλλο Συµµόρφωσης και το σχετικό άρθρο τιµολογίου. 
 
 
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωµένη εγκατάσταση και τη λειτουργία του 
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας 
προµήθειας. Θα είναι επίσης καθ’ όλα υπεύθυνος για θέµατα διαχείρισης κυκλοφορίας κατά 
την εγκατάσταση του εξοπλισµού.  
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Οι επαγωγικοί βρόχοι εγκαθίστανται σε κάθε λωρίδα κυκλοφορίας σε ζεύγη για τη 
δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης (ταχύτητα, κατηγοριοποίηση οχηµάτων κλπ.). 

Ο βρόχος θα δηµιουργείται από ένα µη µονωµένο µονόκλωνο εύκαµπτο καλώδιο (N4GAF, 
NYAF) διατοµής 1.5mm2 ή άλλη, αναλόγως τον κατασκευαστή. Ο βρόχος θα έχει µορφή 
παραλληλόγραµµου µε πλευρές µήκους 1.5 έως 2.5m µε πολλαπλές σπείρες µέσα στην 
επιφάνεια του οδοστρώµατος. Ο αριθµός των σπειρών θα καθοριστεί έτσι ώστε η επαγωγή 
του βρόχου να είναι στη συνιστώµενη από τον κατασκευαστή του ανιχνευτή εµβέλεια 
(recommended inductance). Κάθε βρόχος οριοθετείται εντός µίας λωρίδας κυκλοφορίας. 

Ο βρόχος και το καλώδιo σύνδεσης (lead-in) θα έχουν µια αντίσταση αποµόνωσης όσον 
αφορά το έδαφος µεγαλύτερη των 10 ΜΩ στα 500 V, και η ιδία αντίστασή του θα είναι 
µικρότερη από 10 Ω. 

Η εγκατάσταση των βρόχων στο δρόµο γίνεται µετά από κόψιµο της ασφάλτου. Οι 
διαστάσεις της κοπής θα είναι τέτοιες ώστε το άνω µέρος του καλωδίου να είναι 4 µε 5 
εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Η τοµή (πλάτους 5-10 mm) θα είναι 
απαλλαγµένη από οποιαδήποτε προεξοχή που µπορεί να προκαλέσει φθορά στο καλώδιο. 
Το καλώδιο βρόχων θα καλύπτεται µε εποξειδική ρητίνη και η σχισµή θα επιχώνεται µε 
πορώδη άσφαλτο. Η όλη εργασία θα είναι ανταποκρινόµενη στους κανονισµούς της 
οδοποιίας και του Υπουργείου.  

Οι βρόχοι θα απέχουν κατ' ελάχιστο 1m από οποιαδήποτε µεταλλικά αντικείµενα όπως 
ανακλαστήρες οδοστρώµατος, αρµούς διαστολής και άλλα παρόµοια αντικείµενα στην 
επιφάνεια της οδού. Όπου κατασκευές της οδού περιλαµβάνουν µεταλλικό οπλισµό, θα 
υπάρχει ελάχιστη κάθετη απόσταση 50mm µεταξύ του οπλισµού και της βάσης της σχισµής 
ή του καλωδίου βρόχων. Στην περίπτωση οδοστρώµατος από σκυρόδεµα, οι βρόχοι και η 
διαδροµή του καλωδίου βρόχων θα αποφεύγουν τους αρµούς διαστολής. 

Η σύνδεση των καλωδίων βρόχων µε την κεντρική µονάδα καταγραφής θα γίνεται εντός του 
στεγανού µεταλλικού ερµαρίου. 
 
Ο Ανάδοχος Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για: 
 
α) Την εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων από τους αρµόδιους φορείς µε 
ό,τι αυτό συνεπάγεται (π.χ. εκπόνηση µελετών εκτροπής κυκλοφορίας, µελέτες για 
εξασφάλιση άδειας τοµών στο οδόστρωµα κλπ) 
 
β) Τη λήψη όλων των µέτρων ασφαλείας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά τη 
διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. Η σήµανση εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της προδιαγραφής  
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) που εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011).  
 
γ) Την τοποθέτηση συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων (στηθαίων ασφαλείας). Στον Πίνακα 
του Παραρτήµατος Α παρουσιάζονται ενδεικτικά οι θέσεις των προς εγκατάσταση σταθµών 
µέτρησης κυκλοφορίας ανά οδικό τµήµα και η ύπαρξη ή όχι υφιστάµενων στηθαίων 
ασφαλείας. Ο Ανάδοχος, µε βάση τη δική του καταγραφή και αποτύπωση, µπορεί να 
προτείνει εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας ανά 
οδικό τµήµα. Γενικώς θα επιδιώκεται η τοποθέτηση των σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας σε 
θέσεις που υφίστανται ήδη στηθαία ασφαλείας. 
 
Σύµφωνα µε τις ενδεικτικές εκτιµήσεις, δεν υπάρχουν στηθαία ασφαλείας σε 6 θέσεις εκ των 
οποίων οι 4 είναι σε τµήµατα µε όριο ταχύτητας 60-100km/h και οι 2 θέσεις σε τµήµατα µε 
όριο ταχύτητας >100km/h.  
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Με βάση τις ενδεικτικές πληροφορίες του Πίνακα και σε συνέχεια του τελικού καθορισµού της 
ακριβούς θέσης εγκατάστασης των σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας, ο Ανάδοχος θα 
προσδιορίσει σε πόσες θέσεις απαιτείται η εγκατάσταση νέων στηθαίων ασφαλείας, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. Για τις περιπτώσεις αυτές ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει πρόχειρες µελέτες προσδιορισµού των απαιτούµενων 
χαρακτηριστικών (λειτουργικό πλάτος, µήκος εφαρµογής) των συστηµάτων αναχαίτισης 
οχηµάτων (στηθαίων ασφαλείας) που πρέπει να εγκατασταθούν ανά θέση τοποθέτησης των 
σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας. Οι πρόχειρες µελέτες εγκρίνονται από την Υπηρεσία και η 
δαπάνη εκπόνησής τους είναι ανηγµένη στον προϋπολογισµό του έργου. 
 
Για την επιλογή των χαρακτηριστικών των στηθαίων ασφαλείας σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, 
τα µεταλλικά ερµάρια ενδεικτικών διαστάσεων (πxµxυ) 50x50x65cm χωρίς τη βάση στήριξης, 
των µονάδων καταγραφής θεωρούνται ως κατηγορία κινδύνου Γ (ιδιαίτερος κίνδυνος για 
επιβαίνοντες). Για τη συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνου, ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα 
µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ για Vεπ. 60-100km/h (εθνικές οδοί) επιλέγεται στηθαίο ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 και για Vεπ.>100km/h (αυτοκινητόδροµοι) στηθαίο ικανότητας συγκράτησης 
Η1. Το λειτουργικό πλάτος καθορίζεται από τη διαθέσιµη απόσταση µεταξύ της πρόσοψης 
του στηθαίου ασφαλείας και του εµποδίου (ερµαρίου). Εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος 
είναι σκόπιµο το ερµάριο να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1,7m  από την πρόσοψη 
του στηθαίου, ώστε να απαιτείται στηθαίο λειτουργικού πλάτους W5. Η απόσταση της 
εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την οριογραµµή του οδοστρώµατος 
καθορίζεται στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. Tο µήκος τοποθέτησης των στηθαίων ανά θέση θα 
προσδιοριστεί από τις πρόχειρες µελέτες του Αναδόχου. Τα στηθαία µπορούν να 
τοποθετούνται παράλληλα στην οριογραµµή ή υπό γωνία, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, 
όπως θα προσδιοριστεί από τις πρόχειρες µελέτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το µήκος 
εφαρµογής στηθαίων ασφαλείας  µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 100m-200m. 
 
Τα έξοδα για όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο προµηθευτή. 
 
 
4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του κάθε σταθµού για περίοδο 
δυο (2) ετών από την προσωρινή παραλαβή του και εποµένως οφείλει να εκτελεί µε δική του 
οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες ελέγχου, αντικατάστασης, επισκευών, 
ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών, ελαττωµάτων, ατελειών 
που τυχόν θα εµφανισθούν µέσα στην περίοδο καλής λειτουργίας και που δεν οφείλονται σε 
κλοπή, βανδαλισµό κ.λ.π., ώστε όλος ο εξοπλισµός της Προµήθειας να λειτουργεί σε άριστη 
κατάσταση και να καταµετρά ορθά την κυκλοφορία για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας κάθε 
σταθµού.  

Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να διαθέτει το απαιτούµενο απόθεµα ανταλλακτικών, 
καθώς και το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση των συστηµάτων και τη 
δυνατότητα επισκευής τυχόν βλαβών.  

Ο Προµηθευτής θα πρέπει κάθε δύο (2) µήνες να υποβάλει στην ΕΟΑΕ µία αναφορά/έκθεση 
στην οποία θα περιγράφεται η κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισµού του κάθε σταθµού και 
οι ενέργειες που έγιναν ή θα γίνουν για την αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων.  Ο 
Προµηθευτής θα πρέπει να µεριµνά για την επίλυση των τυχόν προβληµάτων εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση σοβαρής βλάβης που απαιτούνται 
κατασκευαστικές εργασίες (πχ. επαναεγκατάσταση βρόχων), η προθεσµία επίλυσης του 
προβλήµατος επεκτείνεται στις (15) εργάσιµες ηµέρες. 

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας και ο εντοπισµός τυχόν προβληµάτων ενός 
σταθµού θα γίνεται και από την ΕΟΑΕ, η οποία θα ενηµερώνει τον Προµηθευτή έγγραφα (µε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία) και ο Προµηθευτής θα πρέπει να µεριµνά για την επίλυση του 
προβλήµατος εντός των παραπάνω αναφερόµενων προθεσµιών. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης τήρησης των προθεσµιών αυτών από τον Προµηθευτή, θα 
επιβάλλεται ρήτρα καθυστέρησης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων ρητρών, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.   

Οι υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας του κάθε σταθµού παύουν µε την οριστική 
παραλαβή του.   
 
 
5. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Ο Προµηθευτής, σε ετήσια βάση, δηλαδή µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους λειτουργίας και 
µε τη συµπλήρωση δυο (2) ετών λειτουργίας από την προσωρινή παραλαβή του κάθε 
σταθµού, θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες καθολικής συντήρησής του, που 
περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 
• τη σχολαστική οπτική επιθεώρηση των βρόχων για επιφανειακά προβλήµατα 

οδοστρώµατος, όπως ρωγµές, ερπισµό, µάλθωση κλπ. και πιθανές ζηµίες στο υλικό 
πλήρωσης,  

• την πλήρωση υπαρχόντων ρωγµών µε κατάλληλη ρητίνη,  
• τον έλεγχο της ηλεκτρικής συνέχειας των βρόχων µε ωµοµέτρηση και γειωσοµέτρηση 

µέσω οργάνου (πολύµετρο, megger), 
• τον έλεγχο των καλωδίων σύνδεσης εντός του ερµαρίου του µετρητή καθώς και τις 

σωληνώσεις του υπόγειου δικτύου, 
• τον εξωτερικό καθαρισµό των ερµαρίων από σκόνες και λοιπούς ρύπους καθώς και της 

υπάρχουσας τυχόν βλάστησης περιµετρικά του ερµαρίου, 
• το γρασάρισµα-λίπανση των µεντεσέδων και της κλειδαριάς του ερµαρίου, 
• τον εσωτερικό καθαρισµό από σκόνες και λοιπούς ρύπους των ερµαρίων και των 

λειτουργικών βαθµίδων (πλακετών) των µετρητών, 
• τον έλεγχο και εξασφάλιση της στεγανότητας του ερµαρίου και των συνδέσεων, 
• τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας της µονάδας, του προγράµµατος καταµέτρησης και των 

ενδείξεων αυτού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή,  
• τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας επικοινωνίας (modem) της συσκευής µε  

δοκιµή της επικοινωνίας µε την Υπηρεσία, 
• τη µέτρηση της τάσης των βοηθητικών µπαταριών, την αντικατάσταση της µπαταρίας 

(εσωτερικής ή/και εξωτερικής) σε περίπτωση εκφόρτισής της µε άλλη εφεδρική, 
• τη µεταφορά στα γραφεία της Περιφ. Υπηρεσίας της µπαταρίας που αντικαταστάθηκε και 

τη φόρτισή της ώστε να διατηρηθεί ως εφεδρική, 
• τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φωτοβολταϊκού πάνελ (όταν υφίσταται) καθώς και των 

καλωδίων σύνδεσής του µε την µπαταρία της µονάδας,  
• τη συµπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία του σχετικού δελτίου αναφοράς καθολικής 

συντήρησης. 
 
Τα έξοδα για όλες τις παραπάνω εργασίες, ελέγχους κλπ, τη µεταφορά και χρήση των 
απαιτούµενων οργάνων µέτρησης, καθώς και τις προµήθειες όλων των απαιτούµενων 
υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο προµηθευτή. 
 
 
6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του εργοδότη, να παρέχει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού: 

• Εκπαίδευση (έως) πέντε (5) ατόµων στην εγκατάσταση, στον χειρισµό και στη 
συντήρηση του κάθε συστήµατος, για όσο χρόνο απαιτηθεί, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη γνώση στους χρήστες του συστήµατος. 
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• Η εκπαίδευση, µε απόλυτο δικαίωµα επιλογής του εργοδότη, θα πραγµατοποιηθεί 
πλησίον των κεντρικών εγκαταστάσεών του ή θα συνδυαστεί µε εγκατάσταση/λειτουργία 
του συστήµατος, σε πραγµατικές συνθήκες στο πεδίο. 

• Για το σύνολο του χρόνου εγγυήσεως του συστήµατος, ο Προµηθευτής θα πρέπει να 
διασφαλίσει προς τους χρήστες των συστηµάτων, διαδικασία άµεσης υποστήριξης σε 
θέµατα που αφορούν την εγκατάσταση, τον χειρισµό και τη συντήρηση των συστηµάτων.  

 
 
7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο Προµηθευτής, πριν την προσωρινή παραλαβή της προµήθειας, θα παραδώσει δύο (2) 
τουλάχιστον σειρές τεχνικών εγχειριδίων στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στα αγγλικά εάν 
υπάρχουν, σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση των προσφερόµενων συστηµάτων, µε 
κάθε λεπτοµέρεια (και γραφικές απεικονίσεις) απαραίτητες για την κατανόηση των 
διαδικασιών εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και των επί µέρους στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται.  

Ειδικότερα για τη συντήρηση, θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά όλα τα ηλεκτρονικά 
διαγράµµατα και οδηγίες, σχετικά µε τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στα 
συστήµατα. 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρεται λεπτοµερώς στην περιγραφή εγκατάστασης των 
συστηµάτων, στη λειτουργία που επιτελούν, στον τρόπο που χρησιµοποιούνται, στην 
εκτιµώµενη διάρκεια ζωής, στο συνδυασµό τους µε κάθε άλλο εξάρτηµα των 
προσφερόµενων συστηµάτων.  

Επίσης, ο Προµηθευτής θα παραδώσει δύο (2) τουλάχιστον σειρές τεχνικών εγχειριδίων 
χρήσης του λογισµικού τηλεµετρίας και ανάλυσης δεδοµένων στην ελληνική γλώσσα, καθώς 
και στα αγγλικά εάν υπάρχουν. 

 
 
8.   ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει την κάλυψη του αντικειµένου και την ικανοποίηση 
των προδιαγραφών και των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε το συνηµµένο Φύλλο 
Συµµόρφωσης που παρατίθεται στο Παράρτηµα Β του παρόντος. 
 
 
9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία όλους τους µόνιµους και 
περιοδικούς σταθµούς µέτρησης εντός 5 µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Έως το τέλος του 1ου µήνα (το αργότερο) θα πρέπει ο Προµηθευτής να υποβάλει προς 
έγκριση το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα. 
 
Η Τµηµατική Προσωρινή Παραλαβή (Προσωρινή Παραλαβή του κάθε σταθµού) θα 
πραγµατοποιείται αφού, µετά από µία εβδοµάδα συνεχούς λειτουργίας του σταθµού, τα 
στοιχεία µεταφορτωθούν, ελεγχθούν και επιβεβαιωθεί από τον Εργοδότη η ορθή λειτουργία 
του σταθµού. Με το τέλος του µήνα, εντός του οποίου πραγµατοποιείται η Τµηµατική 
Προσωρινή Παραλαβή, ξεκινά και ο χρόνος (2 έτη) εγγύησης ορθής λειτουργίας του 
σταθµού, δηλαδή το χρονικό διάστηµα για το οποίο ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την 
ορθή λειτουργία του σταθµού. 

Η Προσωρινή Παραλαβή για το σύνολο της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την 
ολοκλήρωση των Τµηµατικών Προσωρινών Παραλαβών για όλους τους σταθµούς. Πριν την 
έκδοση της Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου της προµήθειας θα πρέπει να έχει 
πραγµατοποιηθεί η εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη και η παράδοση των 
απαιτούµενων εγχειριδίων. 
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Η Τµηµατική Οριστική Παραλαβή (Οριστική Παραλαβή του κάθε σταθµού) θα 
πραγµατοποιείται µετά και τις εργασίες καθολικής συντήρησής του, που πρέπει να λάβουν 
χώρα µε τη συµπλήρωση του χρόνου εγγύησης (2 έτη δηλαδή µετά την προσωρινή 
παραλαβή του).  

Η Οριστική Παραλαβή για το σύνολο της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την 
ολοκλήρωση των Τµηµατικών Οριστικών Παραλαβών για όλους τους σταθµούς.  
 
 
10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 310.000 € (πλέον Φ.Π.Α 23%). 
 
 
11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωµή στον Προµηθευτή της αµοιβής του θα γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος 
εργασιών. Οι πιστοποιήσεις (λογαριασµοί) για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν θα συντάσσονται 
µε µέριµνα και ευθύνη του Προµηθευτή, θα είναι ανακεφαλαιωτικοί και θα υποβάλλονται στην 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Θέσεις και ενδεικτικές πληροφορίες εγκαταστάσεων σταθµών 

µέτρησης κυκλοφορίας 

Α/Α Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΡΟΧΟΙ 
(ΖΕΥΓΗ) 
ΓΙΑ 2 

ΛΩΡΙ∆ΕΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

ΒΡΟΧΟΙ 
(ΖΕΥΓΗ) 
ΓΙΑ 3 

ΛΩΡΙ∆ΕΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ 
(ΣΤΑΘΜΟΙ)

ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΗΘΑΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1
Εθνική Οδός 102, Ηγουµενίτσα–Πρέβεζα 

(τµήµα Καρτέρι–Μαργαρίτι)
Περιφ. Ηπείρου 1 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
οδοφωτισµού

Υπάρχει

2
Εθνική Οδός 20, Ιωάννινα-Κόνιτσα-Κοζάνη 

(τµήµα Eλεούσα-Καρυές)
Περιφ. Ηπείρου 1 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
κάµερας ελέγχου ταχύτητας

Απαιτείται 

3
Εθνική Οδός 5, Ιωάννινα–Άρτα 

(τµήµα Μπιζάνι–Κρυφοβό)
Περιφ. Ηπείρου 1 1 1 - Απαιτείται 

4
Εθνική Οδός 6, Τρίκαλα-Ιωάννινα 

(Μουργκάνη)
Περιφ. Θεσσαλίας 1 1 1 Από υφιστάµενο VMS Υπάρχει

5
Αυτοκινητόδροµος Α29, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή 

(τµήµα Α/Κ ∆υτ.Σιάτιστας -Α/Κ Μικροκάστρου)
ΕΟΑΕ 2 2 2 - Υπάρχει

6
Αυτοκινητόδροµος Α29, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή
 (τµήµα Α/Κ Βογατσικού - Α/Κ Άργους Ορεστικού)

ΕΟΑΕ 2 1 1
Από υφιστάµενο pillar 

οδοφωτισµού
Υπάρχει

7
Αυτοκινητόδροµος Α29, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή 

(τµήµα Α/Κ Μανιάκων - Κοροµηλιά)
ΕΟΑΕ 2 1 1 - Υπάρχει

8
Αυτοκινητόδροµος Α2, Εγνατία Οδός  
(τµήµα Α/Κ Σιάτιστας - Α/Κ Καλαµιάς)

ΕΟΑΕ 1 1 2 2
Από υφιστάµενα pillar 

(οδοφωτισµού και κάµερας 
ελέγχου ταχύτητας)

Υπάρχει

9
Εθνική Οδός 3, Φλώρινα-Κοζάνη 

(τµήµα Φλώρινα-Αµύνταιο)
Περιφ. ∆υτικής 
Μακεδονίας

1 1 1 - Υπάρχει

10
Εθνική Οδός 3, Φλώρινα-Κοζάνη  
(τµήµα Πτολεµαϊδα-Μαυροδένδρι)

Περιφ. ∆υτικής 
Μακεδονίας

2 2 2 - Υπάρχει

11
Εθνική Οδός 3, Κοζάνης-Λάρισας 

(τµήµα Βαθύλακκος-Σέρβια)
Περιφ. ∆υτικής 
Μακεδονίας

1 1 1
Από υφιστάµενο pillar 

οδοφωτισµού
Υπάρχει

12
Εθνική Οδός 2, Θεσσαλονίκη-Έδεσσα 

(τµήµα Αγ.Αθανάσιος-Γιαννιτσά)
Περιφ. Κεντρικής 

Μακεδονίας
2 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
οδοφωτισµού

Υπάρχει

13
Νέα Εθνική Οδός 1α, Αθήνα-Εύζωνοι 

(τµήµα Χαλάστρα-Αγ. Αθανάσιος)
ΕΟΑΕ 2 1 1 - Υπάρχει

14
Νέα Εθνική Οδός 1α, Αθήνα-Εύζωνοι 

(τµήµα Αγ. Αθανάσιος-Πρόχωµα)
ΕΟΑΕ 2 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
οδοφωτισµού

Απαιτείται 

15
Αυτοκινητόδροµος Α2, Εγνατία Οδός  
(τµήµα Α/Κ Καλοχωρίου - Α/Κ Ιωνίας)

ΕΟΑΕ 2 2 2
Από υφιστάµενο pillar 

οδοφωτισµού
Υπάρχει

16
Αυτοκινητόδροµος Α2, Εγνατία Οδός

  (τµήµα Α/Κ Ευκαρπίας - Α/Κ Λαγκαδά)
ΕΟΑΕ 2 2 2

Από υφιστάµενα pillar 
οδοφωτισµού

Υπάρχει

17
Εθνική Οδός 16, Θεσσαλονίκη-Αρναία 

(τµήµα Βασιλικά-Γαλάτιστα)
ΕΟΑΕ 1 1 1 - Υπάρχει

18
Αυτοκινητόδροµος Α25, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προµαχώνας 

(τµήµα Α/Κ Λαγκαδά -Α/Κ Κιλκίς)
ΕΟΑΕ 1 1 2 2

Από υφιστάµενο pillar 
οδοφωτισµού (µόνο στον 

αριστερό κλάδο)
Υπάρχει

19
Αυτοκινητόδροµος Α25, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προµαχώνας 

(τµήµα Α/Κ Ξυλούπολης -Α/Κ Ριζιανών)
ΕΟΑΕ 2 1 1

Από ηλεκτροδότηση 
εξοπλισµών διαχείρισης 

κυκλοφορίας
Υπάρχει

20
Αυτοκινητόδροµος Α25, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προµαχώνας 

(τµήµα Α/Κ Πετριτσίου -Α/Κ Ρούπελ)
ΕΟΑΕ 2 2 2

Από υφιστάµενα pillar 
οδοφωτισµού

Υπάρχει

21
Εθνική Οδός 02, Θεσ/νίκης-Καβάλας 

(τµήµα Αγ.Βασίλειος-Λαγκαδίκια)
Περιφ. Κεντρικής 

Μακεδονίας
1 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
κάµερας ελέγχου ταχύτητας

Απαιτείται 

22
Εθνική Οδός 02, Θεσ/νίκης-Καβάλας 

(τµήµα Ρεντίνα - διαστ.Σταυρού)
Περιφ. Κεντρικής 

Μακεδονίας
1 1 1 - Υπάρχει

23
Εθνική Οδός 12, Σερρών-∆ράµας 

(τµήµα Νέα Ζίχνη-Μεσορράχη)
Περιφ. Κεντρικής 

Μακεδονίας
1 1 1

Από οδοφωτισµό ή 
σηµατοδότες

Υπάρχει

24
Εθνική Οδός 59, Μεσορράχη - Αµφίπολη
(τµήµα διαστ. προς ∆ράµα - Αµφίπολη)

Περιφ. Κεντρικής 
Μακεδονίας

2 1 1 - Απαιτείται 

25
Αυτοκινητόδροµος Α2, Εγνατία Οδός  

(τµήµα Α/Κ Στρυµόνα - Α/Κ Μουσθένης)
ΕΟΑΕ 1 1 2 2

Από υφιστάµενα pillar 
οδοφωτισµού

Υπάρχει

26
Εθνική Οδός 105, Παραλιακή χάραξη Στρυµόνα-Καβάλας 

(τµήµα Στρυµόνας-Κάρυανη) 
Περιφ. Ανατ. Μακ. & 

Θράκης
1 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
κάµερας ελέγχου ταχύτητας

Υπάρχει

27
Εθνική Οδός 12, ∆ράµας-Καβάλας 

(τµήµα Αγ.Αθανάσιος-Κρηνίδες)
Περιφ. Ανατ. Μακ. & 

Θράκης
1 1 1 - Υπάρχει

28
Αυτοκινητόδροµος Α2, Εγνατία Οδός  

(τµήµα Α/Κ Άσπρων Χωµατων - Α/Κ Πέρνης)
ΕΟΑΕ 2 2 2

Από υφιστάµενα pillar 
(οδοφωτισµού και 

µετεωρολογικού σταθµού)
Υπάρχει

29
Εθνική Οδός 02, Ξάνθη-Κοµοτηνή

(Πόρτο Λάγος)
Περιφ. Ανατ. Μακ. & 

Θράκης
1 1 1 - Υπάρχει

30
Κάθετος Άξονας Κοµοτηνή-Νυµφαία-Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα
(τµήµα Πάνδροσος-Σύνορα)

ΕΟΑΕ 1 1 1
Από υφιστάµενο pillar 

οδοφωτισµού
Υπάρχει

31
Αυτοκινητόδροµος Α2, Εγνατία Οδός  

(τµήµα Α/Κ Μέστης - Α/Κ Μάκρης)
ΕΟΑΕ 2 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
οδοφωτισµού

Απαιτείται 

32
Εθνική Οδός 51, Αλεξ/πολης-Καστανιών

 (τµήµα Παράκαµψης Σουφλίου)
Περιφ. Ανατ. Μακ. & 

Θράκης
2 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
οδοφωτισµού

Υπάρχει

33
Εθνική Οδός 51, Αλεξ/πολης-Καστανιών 

(τµήµα ∆ιδυµότειχο-Θούριο)
Περιφ. Ανατ. Μακ. & 

Θράκης
1 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
κάµερας ελέγχου ταχύτητας

Υπάρχει

34
Εθνική Οδός 52, Καστανιές-Ορµένιο/Σύνορα 

(τµήµα Καστανιές-Κριός)
Περιφ. Ανατ. Μακ. & 

Θράκης
2 1 1

Από υφιστάµενο pillar 
κάµερας ελέγχου ταχύτητας

Υπάρχει

45 8 43 29 14* 6

* Οι 14 περιοδικοί σταθµοί θα εξυπηρετούνται από 6 καταγραφείς.

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Ειδικό Φύλλο Συµµόρφωσης  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ       

Γενικά Χαρακτηριστικά  Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια - Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Aποτελούν αυτοτελές εµπορικό προϊόν και διατίθενται ως τέτοιο στην αγορά.   ΝΑΙ     

Ο ίδιος τύπος µετρητή έχει αποδεδειγµένα εγκατασταθεί και λειτουργήσει επιτυχώς σε σταθµό 
µέτρησης κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας ή διαχωρισµένης 
επιφάνειας κυκλοφορίας κατά την τελευταία δεκαετία (2004 έως σήµερα), στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 

ΝΑΙ     

Nα έχουν πιστοποίηση CE ΝΑΙ     

Συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ακρίβειας/ποιότητας, εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά 
φυλλάδια και τις τυχόν εγγυήσεις καλής λειτουργίας από τους Κατασκευαστές. ΝΑΙ     

Είναι εύχρηστες, αξιόπιστες, εύκολες στη µεταφορά, ρύθµιση και εγκατάσταση.  ΝΑΙ     

Φέρουν οθόνη και ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθµητικών και αλφαβητικών 
δεδοµένων.  

ΝΑΙ     

Είναι απλή η διαδικασία σύνδεσης/αποσύνδεσής τους και αντικατάστασης των  δοµικών 
µονάδων/πλακετών (δεν απαιτείται δηλαδή εξειδικευµένο αλλά κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό). 

ΝΑΙ     

∆ιαθέτουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε modem (GSM ή GPRS) για σύνδεση σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας, προκειµένου µέσω αυτού να µεταφέρονται τα δεδοµένα. ΝΑΙ     

 

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Πιστοποίηση - 
Παραποµπές στον φάκελο της 

Προσφοράς 

Η καλή λειτουργία των συστηµάτων µέτρησης κυκλοφορίας επιτυγχάνεται για εύρος 
διακύµανσης της θερµοκρασίας από –20οC έως +60οC.  ΝΑΙ     

Η καλή λειτουργία των συστηµάτων επιτυγχάνεται για εύρος διακύµανσης της σχετικής υγρασίας 
από 0% µέχρι 90%. 

ΝΑΙ     

Η ακρίβεια των µετρήσεων δεν επηρεάζεται από την έκθεση των συσκευών στη βροχή, στο 
αλάτι, στο χιόνι, στον πάγο, στη σκόνη και στους κραδασµούς. ΝΑΙ     
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Κύριες λειτουργίες Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Οι προσφερόµενες συσκευές µέτρησης θα αναγνωρίζουν και θα καταµετρούν τα παρακάτω 
δεδοµένα:    

• Ηµεροµηνία και χρονική στιγµή µέτρησης. ΝΑΙ     

• Κωδικό θέσης του σταθµού µέτρησης. ΝΑΙ     

• Χαρακτηριστικό λωρίδας και κατεύθυνσης. ΝΑΙ     

• Αριθµό οχηµάτων (αθροιστικά για την περίοδο µέτρησης). ΝΑΙ     

• Κατηγοριοποίηση (classification) των οχηµάτων ανάλογα µε το µήκος του οχήµατος σε 
τουλάχιστον 9 κατηγορίες. ΝΑΙ     

• Κατηγοριοποίηση των οχηµάτων ανάλογα µε την ταχύτητα του οχήµατος σε τουλάχιστον 9 
κατηγορίες. ΝΑΙ     

• Χρονική απόσταση (gap) µεταξύ διαδοχικών οχηµάτων. ΝΑΙ     

• Καταγραφή των ζητούµενων πληροφοριών για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας ανεξάρτητα. ΝΑΙ     

• Κατάταξη των οχηµάτων σε κατηγορίες, είτε βάσει τυποποιηµένης ταξινόµησης, η οποία 
πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφήνεια, ή/ και σε κατηγορίες τα όρια των οποίων θα καθορίζει ο 
χρήστης.  

ΝΑΙ     

• Καταγραφή ανά όχηµα. Για κάθε όχηµα καταγράφεται η λωρίδα διέλευσης, η χρονική στιγµή 
διέλευσης, η ταχύτητά και το µήκος του.  ΝΑΙ     

• ∆υνατότητα ανίχνευσης των οχηµάτων σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.  ΝΑΙ     

• ∆υνατότητα ανίχνευσης συµβάντων/βλαβών (π.χ. βλάβη ανιχνευτή, όχηµα µε αντίθετη πορεία 
κλπ) και ενεργοποίησης αντίστοιχων εξόδων. ΝΑΙ     

• Τάση της µπαταρίας        
 

Ακρίβεια Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Πιστοποίηση - 
Παραποµπές στον φάκελο της 

Προσφοράς 

Τα προσφερόµενα συστήµατα θα πρέπει (σε συνθήκες κανονικής ροής της κυκλοφορίας) να 
ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο (σε ποσοστό >95% τουλάχιστον) τις απαιτήσεις από πλευράς κλάσης 
ακρίβειας που προσδιορίζουν οι παρακάτω αναφερόµενες ανοχές ανάλογα µε το είδος των 
µετρήσεων: 

  

• ± 5% στην τιµή του συνολικού φόρτου κυκλοφορίας. ΝΑΙ     

• ± 5% στην τιµή της ταχύτητας. ΝΑΙ     

• ±10% στην τιµή του µήκους των οχηµάτων. ΝΑΙ     
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Συχνότητα καταγραφής µετρήσεων Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Η συχνότητα καταγραφής των µετρήσεων θα είναι επιλέξιµη από τον χρήστη µε διακύµανση 
τουλάχιστον από πέντε (5) λεπτά έως και µία (1) ώρα. ΝΑΙ     

 

Χωρητικότητα µνήµης Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Τα προσφερόµενα συστήµατα θα διαθέτουν µνήµη, ικανή να αποθηκεύσει τα απαιτούµενα 
στοιχεία µε διάκριση σε 9 κατηγορίες µήκους και 9 κατηγορίες ταχύτητας, µε συχνότητα 
καταγραφής των µετρήσεων ίση µε µία (1) ώρα, τουλάχιστον για:  

  

α) έναν (1) µήνα στους 29 µετρητές (που θα τοποθετηθούν στους µόνιµους σταθµούς µέτρησης) 
και  

ΝΑΙ     

β) τρεις (3) συνεχείς µήνες στους 6 µετρητές (που θα τοποθετηθούν στους περιοδικούς 
σταθµούς µέτρησης). 

ΝΑΙ     

Η κάθε συσκευή µέτρησης της κυκλοφορίας, θα πρέπει να διαθέτει θύρα για την επέκταση της 
µνήµης µε κάρτα τύπου SD. ΝΑΙ     

 

Ηλεκτρική τροφοδοσία Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

α) Μόνιµοι σταθµοί    
Ο Προµηθευτής θα πρέπει να φροντίσει και να εξασφαλίσει την τροφοδοσία των µόνιµων 
σταθµών µέτρησης µε τη σύνδεσή τους στο δίκτυο παροχής ρεύµατος καθώς οι µόνιµοι σταθµοί 
πρέπει να λειτουργούν αδιάλειπτα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 

ΝΑΙ   

Σε όσες θέσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
επιπλέον ένα φωτοβολταϊκό πάνελ και ό,τι άλλος συνοδός εξοπλισµός απαιτείται (πχ ρυθµιστής 
φόρτισης) που θα εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του σταθµού. 

ΝΑΙ   

Κάθε µόνιµος σταθµός θα συνδέεται µε συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για 
αυτονοµία των συστηµάτων κατ΄ ελάχιστον για επτά (7) ηµέρες. 

ΝΑΙ   

β) Περιοδικοί σταθµοί    
Ο Προµηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας των σταθµών 
για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών 

ΝΑΙ   

Εάν είναι δυνατόν, η τροφοδοσία των περιοδικών σταθµών µέτρησης θα γίνεται µε τη σύνδεσή 
τους στο δίκτυο παροχής ρεύµατος και σε αυτήν την περίπτωση οι µονάδες καταγραφής  θα 
συνοδεύονται από συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για αυτονοµία των συστηµάτων 
κατ΄ ελάχιστον για επτά (7) ηµέρες.  

ΝΑΙ   



 

K:\Promithies\2014_metrhtes kykloforias_5375\Tefhi\03_SoW_metrhtes kykloforias_5375.doc 
 0000/5375/B02  

Σελ. 21  

Ηλεκτρική τροφοδοσία Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Σε όσους περιοδικούς σταθµούς δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε το δίκτυο παροχής 
ρεύµατος, θα πρέπει οι µονάδες καταγραφής (που θα τοποθετούνται περιοδικά στους σταθµούς 
αυτούς) να συνοδεύονται από συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για την παροχή 
ενέργειας προς τον καταγραφέα που θα εξασφαλίζει την αυτονοµία των συστηµάτων για το 
ζητούµενο αυτό διάστηµα (3 µήνες). 

ΝΑΙ   

Εναλλακτικά, µπορεί ο Προµηθευτής, µε τη σύµφωνη γνώµη του Εργοδότη, αντί των µεγάλων 
αυτών συσσωρευτών, να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ σε όσους σταθµούς κριθεί σκόπιµο 
(οπότε και πάλι οι απαιτούµενοι συσσωρευτές θα είναι οι µικροί – για αυτονοµία 7 ηµερών).   

ΝΑΙ   

Σε όλους τους σταθµούς, οι συσσωρευτές πρέπει να είναι µολύβδου, κλειστού τύπου, 
επαναφορτιζόµενοι, µακράς διάρκειας ζωής (άνω των τριών ετών) υψηλής ποιότητας και 
µηδενικής συντήρησης. 

ΝΑΙ   

Όπου απαιτείται πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλος ρυθµιστής φόρτισης των συσσωρευτών. ΝΑΙ   
Σε όλους τους σταθµούς θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης µε εξωτερική µπαταρία ή 
φωτοβολταϊκό πάνελ. 

ΝΑΙ   

 

Είσοδοι (Inputs) Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Τα προσφερόµενα συστήµατα θα είναι σε θέση να επιτηρούν την κυκλοφορία και να την 
καταµετρούν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) λωρίδες κυκλοφορίας, δηλαδή η συσκευή απαιτείται 
να µπορεί να συνδέεται µε τουλάχιστον οκτώ (8) επαγωγικούς βρόχους.   

ΝΑΙ     

 

Εξοδοι (Outputs) Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Το µέσο αποθήκευσης των µετρήσεων θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική µνήµη. Οι καταγραφές 
που αποθηκεύονται σε αυτήν πρέπει να είναι απευθείας (ή µέσω του προσφερόµενου 
λογισµικού) αναγνώσιµες από ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

ΝΑΙ     

Η συσκευή θα διαθέτει θύρα/ες για τη σύνδεση α) σειριακά µε το modem και β) µε τη θύρα USB 
του φορητού Η/Υ. ΝΑΙ     

Ο µετρητής θα  διαθέτει τουλάχιστον µία προγραµµατιζόµενη έξοδο, η οποία θα ενεργοποιείται, 
εφόσον προγραµµατιστεί κατάλληλα, σε περίπτωση ανίχνευσης συµβάντων ή βλαβών για τη 
διαβίβαση του εκάστοτε απαραίτητου ψηφιακού (ή άλλου είδους) µηνύµατος. 

ΝΑΙ     
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Προγραµµατισµός Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Ο αρχικός προγραµµατισµός των συσκευών µέτρησης θα είναι σύντοµος και εύκολος, ώστε να 
είναι δυνατός ο προγραµµατισµός τους από κατάλληλα εκπαιδευµένο, µη εξειδικευµένο, τεχνικό 
προσωπικό της ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ     

Ο προγραµµατισµός των µετρητών θα πραγµατοποιείται µε εύκολες και εύχρηστες διαδικασίες, 
τόσο επί τόπου µέσω του ενσωµατωµένου πληκτρολογίου, όσο και εξ αποστάσεως µέσω του 
λογισµικού τηλεµετρίας. 

ΝΑΙ     

 

Έλεγχοι – Λειτουργία συστηµάτων Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Τα προσφερόµενα συστήµατα θα είναι σε θέση να ελέγχουν και να πληροφορούν κάθε στιγµή 
τον χειριστή για τη λειτουργική ικανότητα των βρόχων, της τροφοδοσίας, του µηχανισµού 
µέτρησης και καταγραφής των πληροφοριών.  

ΝΑΙ     

Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργικών ελέγχων και εξ αποστάσεως (µέσω του 
λογισµικού τηλεµετρίας). 

ΝΑΙ     

 

Λογισµικό τηλεµετρίας και ανάλυσης δεδοµένων Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Το προσφερόµενο λογισµικό (2 άδειες) πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:   

Αποµακρυσµένης επικοινωνίας µε τις συσκευές µέτρησης µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
(κλήσεις µε GSM ή GPRS modem, κατά την επιλογή της Υπηρεσίας). 

ΝΑΙ     

Μεταφόρτωσης όλων των δεδοµένων που έχουν αποθηκεύσει στη µνήµη τους οι µετρητές, είτε 
χειροκίνητα (µε σύνδεση σε κάποιο µετρητή), είτε αυτόµατα, ανά χρονικά διαστήµατα περιοδικά 
(µε προγραµµατιζόµενη περίοδο). Η µεταφόρτωση των δεδοµένων πρέπει να µπορεί να 
πραγµατοποιείται είτε από το σύνολο των µετρητών ή από µέρος τούτων και παράλληλα να 
υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µετρητών σε ζώνες, οι οποίες θα µπορούν να έχουν 
διαφορετικό χρονικό προγραµµατισµό ως προς την εφαρµογή της µεταφόρτωσης των 
δεδοµένων. 

ΝΑΙ     

Αποµακρυσµένου προγραµµατισµού των µετρητών. ΝΑΙ     

Ανίχνευσης βλαβών και συγκεκριµένων κυκλοφοριακών συµβάντων (π.χ. όχηµα µε αντίθετη 
πορεία ή σταµατηµένο όχηµα επί του βρόχου κλπ). ΝΑΙ     

Αποστολής µηνύµατος SMS για την αναγγελία βλάβης ή διακοπής της παροχής ρεύµατος στον 
σταθµό (εφόσον προβλέπεται παροχή από το ηλεκτρικό δίκτυο).    ΝΑΙ     
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Λογισµικό τηλεµετρίας και ανάλυσης δεδοµένων Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Οργάνωσης των πρωτογενών δεδοµένων σε επεξεργάσιµη µορφή (ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από ένα διαδεδοµένο σχετικό πρόγραµµα, π.χ. Εxcel) και δυνατότητας 
αποθήκευσής τους σε βάση δεδοµένων. 

ΝΑΙ     

Ελέγχου και φιλτραρίσµατος των δεδοµένων, ώστε να µπορούν να απαλλαγούν από λάθος 
καταγραφές (εάν η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται ήδη από τη συσκευή µέτρησης / 
καταγραφέα).  

ΝΑΙ     

Οµαδοποίησης των διαφόρων αιτιών σφαλµάτων και χαρακτηρισµού τους µε έναν συγκεκριµένο 
κωδικό, ο οποίος θα σηµειώνεται δίπλα στη λανθασµένη µέτρηση. Το λανθασµένο αποτέλεσµα 
πρέπει να διατηρείται στο αρχείο δεδοµένων που εξάγεται και να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο 
από τον κωδικό σφάλµατος που το συνοδεύει. 

ΝΑΙ     

Επεξεργασίας των µετρήσεων και παρουσίασής τους µε γραφικές παραστάσεις. ΝΑΙ     

∆ηµιουργίας αναφορών µετρήσεων σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. ΝΑΙ     

Εµφάνισης των σταθµών µέτρησης σε γεωγραφικό χάρτη.       

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Τα οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό EPDM, 
µεγάλης αντοχής και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε υψηλές θερµοκρασίες 

ΝΑΙ     

Τα οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) πρέπει να είναι διατοµής 1/4" (εσωτερ.) x 9/16" 
(εξωτερ.) σε σχήµα "Ο" ΝΑΙ     

Τα υλικά εγκατάστασης και στερέωσης των σωλήνων επί του οδστρώµατος (καρφιά και 
άγκιστρα) πρέπει να είναι τα ενδεδειγµένα για τέτοιου είδους εγκατστάσεις / µετρήσεις. ΝΑΙ     

 

ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις) Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή, 
χωρίς προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών. ΝΑΙ     

Η βασική σύνθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number) 
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

NAI     

Πρέπει να αναφέρεται µοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή µε 
υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά NAI     

CPU       
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ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις) Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Αριθµός επεξεργαστών:  1 ΝΑΙ     

Πυρήνες επεξεργασίας:  2 cores / 4 threads ΝΑΙ     

Συχνότητα λειτουργίας:  2.40 GHz ΝΑΙ     

Μνήµη Cache L3:   3Mb ΝΑΙ     

Λιθογραφία επεξεργαστή:  22nm ΝΑΙ     

Virtualization Technology (VT-x) ΝΑΙ     
Display        

∆ιαγώνια διάσταση οθόνης (ίντσες):  13-15,6” LED (Non-Glossy) ΝΑΙ     

Ανάλυση οθόνης:   1366 Χ 768 ΝΑΙ     

Component         

Τύπος Μνήµης RAM:   DDR3-1066/1333 ΝΑΙ     

Μέγεθος Μνήµης RAM:  4Gb (1 Χ 4Gb) ΝΑΙ     

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 500Gb SATA ΝΑΙ     

Μέγιστη δυναµική συχνότητα λειτουργίας υποσυστήµατος γραφικών: 1 GHz ΝΑΙ     

Ενσωµατωµένη κάµερα ΝΑΙ     

Μονάδα οπτικού δίσκου:  16X DVD+/-RW SATA ΝΑΙ     

Ports        

Αριθµός θυρών USB 2/3:  2/1 ΝΑΙ     

Θύρα Ethernet LAN 10/100/1000: 1 ΝΑΙ     

Ασύρµατη πρόσβαση WiFi:  802.11 b/g/n ΝΑΙ     

Χαρακτηριστικά       

Μέγιστο βάρος:   2,6Kg ΝΑΙ     

Αυτονοµία µπαταρίας:   3 ώρες ΝΑΙ     

Λειτουργικό σύστηµα:   Windows 7 Professional x64 ΝΑΙ     

Ελάχιστη εγγύηση: Ενός (1) έτους, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του ΝΑΙ     
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωµένη εγκατάσταση και λειτουργία του 
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας 
προµήθειας.  

ΝΑΙ     

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων από 
τους αρµόδιους φορείς µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (π.χ. εκπόνηση µελετών εκτροπής 
κυκλοφορίας, µελέτες για εξασφάλιση άδειας τοµών στο οδόστρωµα κλπ) 

ΝΑΙ     

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των µέτρων ασφαλείας για την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης   ΝΑΙ     

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων (στηθαίων 
ασφαλείας) σε όσες θέσεις απαιτείται. Στις υποχρεώσεις του περιλαµβάνεται και η εκπόνηση 
πρόχειρων µελετών προσδιορισµού των χαρακτηριστικών τους.  

ΝΑΙ     

 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του κάθε σταθµού για περίοδο δυο 
(2) ετών από την προσωρινή παραλαβή του και εποµένως οφείλει να εκτελεί µε δική του 
οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες ελέγχου, αντικατάστασης, επισκευών, ανακατασκευών 
και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών, ελαττωµάτων, ατελειών που τυχόν θα 
εµφανισθούν µέσα στην περίοδο καλής λειτουργίας και που δεν οφείλονται σε κλοπή, 
βανδαλισµό κ.λ.π., ώστε όλος ο εξοπλισµός της Προµήθειας να λειτουργεί σε άριστη κατάσταση 
και να καταµετρά ορθά την κυκλοφορία για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας κάθε σταθµού. 

ΝΑΙ     

Ο Προµηθευτής διαθέτει το απαιτούµενο απόθεµα ανταλλακτικών, καθώς και το κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση των συστηµάτων και τη δυνατότητα επισκευής τυχόν 
βλαβών. 

ΝΑΙ     

Ο Προµηθευτής θα πρέπει κάθε δυο (2) µήνες να υποβάλει στην ΕΟΑΕ µία αναφορά/έκθεση 
στην οποία θα περιγράφεται η κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισµού του κάθε σταθµού και οι 
ενέργειες που έγιναν ή θα γίνουν για την αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων.   

ΝΑΙ     

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να µεριµνά για την επίλυση των τυχόν προβληµάτων εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση σοβαρής βλάβης που απαιτούνται 
κατασκευαστικές εργασίες (πχ. επαναεγκατάσταση βρόχων), η προθεσµία επίλυσης του 
προβλήµατος επεκτείνεται στις (15) εργάσιµες ηµέρες. 

ΝΑΙ     



 

K:\Promithies\2014_metrhtes kykloforias_5375\Tefhi\03_SoW_metrhtes kykloforias_5375.doc 
 0000/5375/B02  

Σελ. 26  

 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Ο Προµηθευτής, σε ετήσια βάση, δηλαδή µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους λειτουργίας και µε τη 
συµπλήρωση δυο (2) ετών λειτουργίας από την προσωρινή παραλαβή του κάθε σταθµού, θα 
πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες καθολικής συντήρησής του, όπως αυτές περιγράφονται στα 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης: 

ΝΑΙ   

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Εκπαίδευση έως πέντε (5) ατόµων στην εγκατάσταση, στον χειρισµό και στη συντήρηση του 
κάθε συστήµατος, για όσο χρόνο απαιτηθεί, προκειµένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη γνώση 
στους χρήστες του συστήµατος. Η εκπαίδευση, µε απόλυτο δικαίωµα επιλογής του εργοδότη, θα 
πραγµατοποιηθεί πλησίον των κεντρικών εγκαταστάσεών του ή θα συνδυαστεί µε 
εγκατάσταση/λειτουργία του συστήµατος, σε πραγµατικές συνθήκες στο πεδίο. 

ΝΑΙ     

Παροχή άµεσης υποστήριξης των χρηστών σε θέµατα που αφορούν στην εγκατάσταση, στον 
χειρισµό και στη συντήρηση των συστηµάτων για το σύνολο του χρόνου εγγυήσεως. 

ΝΑΙ     

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Ο Προµηθευτής, πριν την προσωρινή παραλαβή των σταθµών, θα πρέπει να παραδώσει:        

∆ύο (2) τουλάχιστον σειρές τεχνικών εγχειριδίων στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στα αγγλικά 
εάν υπάρχουν, σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση των προσφερόµενων συστηµάτων, µε 
κάθε λεπτοµέρεια (και γραφικές απεικονίσεις) απαραίτητες για την κατανόηση των διαδικασιών 
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και των επί µέρους στοιχείων που χρησιµοποιούνται. 

ΝΑΙ     

Όλα τα ηλεκτρονικά διαγράµµατα και οδηγίες, σχετικά µε τον έλεγχο, τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση βλαβών στα συστήµατα. ΝΑΙ     

Λεπτοµερή αναφορά στην περιγραφή εγκατάστασης των συστηµάτων, στη λειτουργία που 
επιτελούν, στον τρόπο που χρησιµοποιούνται, στην εκτιµώµενη διάρκεια ζωής, στο συνδυασµό 
τους µε κάθε άλλο εξάρτηµα των προσφερόµενων συστηµάτων. 

ΝΑΙ     
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

∆ύο (2) τουλάχιστον σειρές τεχνικών εγχειριδίων χρήσης του λογισµικού τηλεµετρίας και 
ανάλυσης δεδοµένων στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στα αγγλικά εάν υπάρχουν. ΝΑΙ     

 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραποµπές στον 
φάκελο της Προσφοράς 

Συµπληρωµένο Φύλλο Συµµόρφωσης ΝΑΙ     

Κατάλογος έργων, φορέων ή/και εταιριών εσωτερικού ή εξωτερικού που χρησιµοποιούν τους 
συγκεκριµένους τύπους των προσφερόµενων συστηµάτων και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από 
τους φορείς αυτούς, ώστε να αποδεικνύεται η επιτυχής εγκατάσταση και λειτουργία τους σε 
αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, ενιαίας ή διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας 
κατά την τελευταία δεκαετία (2004 έως σήµερα). 

ΝΑΙ     

Πιστοποιητικά  ακρίβειας/ποιότητας, εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά φυλλάδια τεκµηρίωσης, τυχόν 
εγγυήσεις καλής λειτουργίας από τους Κατασκευαστές, καθώς και δικαιολογητικά για κάθε άλλο 
επιµέρους στοιχείο το οποίο απαιτείται από τις προδιαγραφές. 

ΝΑΙ     

 
 
 

Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου 
 


