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ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΕΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτοντοσ  Φορζα 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ 
ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΣΥΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΘΥΜ. ΣΡΕΩΕΙΟΥ 16 

Ρόλθ ΕΜΟΥΡΟΛΘ ΣΥΟΥ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84100 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL422 

Τθλζφωνο 2281087929 

Ψαξ 2281088100 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@deyasyrou.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γεϊργιοσ Βακόνδιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.deyae.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτοντοσ Φορζα  

Ο ανακζτων φορζασ είναι θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ του Διμου Σφρου - 
Ερμοφπολθσ και ανικει ςτον υποτομζα ΟΤΑ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντοσ Ψορζα είναι θ Φδρευςθ και Αποχζτευςθ ςτο Διμου 
Σφρου - Ερμοφπολθσ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το  Ελλθνικό-Ν.4412/2016-όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από  τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Σφρου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), 
υποτομζα Ο.Τ.Α..  

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ 
www.promitheus.gov.gr 

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.deyae.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου  264 του ν. 4412/16.  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & 
Ενζργειασ μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχισ  με κωδικό ΜΙS 
5001797 και ενάρικμο ζργου ςτο Ρ.Δ.Ε. 2018ΣΕ27510036, Κωδ. ΣΑ Ε2751, και από τουσ ίδιουσ 
πόρουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α Σφρου Ερμοφπολθσ.  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ 

Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ 

Σφρου»θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, 

Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» και ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 14, «Διατιρθςθ 

και Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ – Ρροαγωγι τθσ Αποδοτικισ Ωριςθσ των Ρόρων (ΤΣ)» με βάςθ 

τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. οικ. 2652/30.03.2018 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομίασ 

& Ανάπτυξθσ και ζχει λάβει κωδικό MIS (Ο.Ρ.Σ).: 5001797. Ϋσ εκ τοφτου, θ κετικι γνϊμθ τθσ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ ι θ τεκμαιρόμενθ κετικι γνϊμθ αποτελεί όρο για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

πράξθσ. 

 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ με Κ.Α.: 14.20.00.06 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 τθσ ΔΕΥΑ Σφρου, ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 
132/29.11.2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (ΑΔΑ: Ω9ΙΔ465Δ2Θ-27Ν) 

Θ παροφςα Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Ταμείο ςυνοχισ ωσ 

προσ το επιλζξιμο τμιμα τθσ που ανζρχεται ςε 991.451,61€ και από πόρουσ τθσ ΔΕΥΑ Σφρου κα 

χρθματοδοτθκεί το μθ επιλζξιμο ποςό του ΨΡΑ που ανζρχεται ςε 237.948,39 €.  Θ επιλζξιμθ 

δθμόςια δαπάνθ που ανζρχεται ςε 991.451,61 € κα χρθματοδοτθκεί από τθ ΣΑΕ 2751 και 

ςυγκεκριμζνα από τον ενάρικμο 2018ΣΕ27510036. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ 
Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ 
Σφρου.» και περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα 
λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

Το υφιςτάμενο ςφςτθμα Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ τθσ ΔΕΥΑ  Σφρου, κα επεκτακεί ϊςτε να 
ςυμπεριλάβει ολόκλθρθ τθ νιςο, με τθ ΔΕΥΑ Σφρου και αποτελεί ουςιαςτικά ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων για τθ Σφρο. 

Στόχοσ του ςυςτιματοσ είναι θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και επίβλεψθ ςθμαντικϊν παραμζτρων 
τθσ λειτουργίασ του Εξωτερικοφ Δικτφου Φδρευςθσ (αντλιοςτάςια και δεξαμενζσ), θ ςυλλογι, 
αποκικευςθ και επεξεργαςία των ςχετικϊν δεδομζνων ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου και θ 
εκτζλεςθ χειριςμϊν για τον ζλεγχο των ενεργϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ.  

Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

-Αναλυτικι ςχεδίαςθ του νζου ςυςτιματοσ, ςε επίπεδο λογικισ και φυςικισ αρχιτεκτονικισ 
(δικτφωςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων) και ςτο επίπεδο τθσ ςυνεργαςίασ του µε τα 
υφιςτάμενα ςυςτιματα. 

Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : 

-Εγκατάςταςθ δεκαζξι τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ (Δεξαμενζσ-Υδρογεωτριςεισ). 
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-Εγκατάςταςθ τριϊν νζων Στακμϊν φκμιςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ  

-Εγκατάςταςθ ζξι νζων Στακμϊν Μζτρθςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ 

-Αναβάκμιςθ δζκα υπαρχόντων τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ 

-Αναβάκμιςθ-Εκςυγχρονιςμό υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ 
διμου Ερμοφπολθσ και δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου και 
Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων ολοκλιρου τθσ νιςου  

-Διαςφνδεςθ-Ενςωμάτωςθ υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου 
Άνω Σφρου 

-Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του λογιςµικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν που 
περιλαμβάνει:  

 λογιςμικό επικοινωνιϊν των νζων ςτακμϊν ελζγχου 
 αναβάκμιςθ επζκταςθ του λογιςμικοφ εφαρμογισ Τθλεελζγχου – 

Τθλεχειριςμοφ     (SCADA) για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ 
ελζγχου 

 αναβάκμιςθ - επζκταςθ του λογιςμικοφ ςυντιρθςθσ για να 
ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου 

 Εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ 
διαχείριςθσ 

 Εφαρμογι ποιοτικοφ ελζγχου 

-Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των όποιων αναμεταδοτϊν απαιτθκοφν για τθν απρόςκοπτθ και 
αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

- Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των οργάνων των τοπικϊν ςτακμϊν (μετρθτζσ παροχισ, 
μετρθτζσ πίεςθσ, μετρθτζσ ςτάκμθσ, όργανα χλωρίωςθσ, δοςομετρικζσ αντλίεσ, 
θλεκτροβάνεσ, ρυκμιςτζσ πίεςθσ κλπ)  

-Ρροςαρμογζσ και μετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ και υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, όπου 
απαιτείται, για τθν πραγματοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςε ζνα ενιαίο ολοκλθρωμζνο 
ςφνολο.  

-Ρρομικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν (καλωδιϊςεισ, κ.λ.π.) παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ 
για όλα τα τμιματα του εξοπλιςμοφ. 

-Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου του ζργου που 
περιλαμβάνουν, ιδίωσ επαλικευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ ςε ςφγκριςθ με ιςτορικά δεδομζνα και ςε ςυνδυαςμό με τθ διακζςιμθ 
εμπειρία και γνϊςθ τθσ ΔΕΥΑΣ. 

-Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ.  

-Ραράδοςθ ςχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (τεκμθρίωςθ). 

-Εγγφθςθ /ςυντιρθςθ καλισ λειτουργίασ για διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν μετά 
τθν Οριςτικι Ροςοτικι και Ροιοτικι Ραραλαβι τθσ προμικειασ (Συςτιματοσ). 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 32441200-8 (Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου), 32441100-7 
(Τθλεμετρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ). 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλθ τθν προμικεια. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.229.400,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 991.451,61 €, ΨΡΑ : 237.948,39 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. Ρζραν τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ο ανάδοχοσ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του 
ςυςτιματοσ (εγγυθμζνθ λειτουργία) για χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν. 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για 
τθν τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 Τον Ν. 4605/2019(ΨΕΚ Α’ 52/01.04.2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν 
Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 
2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που 
δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και 
αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ.»  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Βιβλίο ΙΙ) όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 
των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
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«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του 
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθσ με αρικ. πρωτ. 2652/30-03-2018 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια και 
Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και 
Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ Σφρου.»με Κωδικό ΟΡΣ 5001797 για χρθματοδότθςθ 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
2014-2020»,  

 τθσ με αρικ. 16/05.02.2020 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ., που αφορά 
τθν ζγκριςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, τθν  ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ και  τθ διάκεςθ πίςτωςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ 
Ενιαίου Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και Βελτίωςθσ 
Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ Σφρου.»(ΑΔΑ:ΫΘΗΝ465Δ2Θ-Μ4Ϊ) 

 τθσ με αρικ. 2/2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με κζμα τθ 
ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν, τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων 
και τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυμβάςεων, για το ζτοσ 2020, με ΑΔΑ: 
ΫΪΓΛ465Δ2Θ-5ΙΘ 

 τθσ με αρικ. πρωτ. 11629/19.12.2019 Ρροζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» 
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16θ/03/2020 και ϊρα 11:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 20θ Μαρτίου 2020, θμζρα Ραραςκευι και 
ϊρα 11:00 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  

06/02/2020 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , όπου ζλαβε Συςτθμικό αρικμό 

68439-2020 και δθμοςιεφκθκε ςτισ 11/02/2020.  

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 86052 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 296 του Ν. 4412/2016 :  

 δφο θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ 

 μια εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   https://deyasyrou.gr/ 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. (ΑΔΑΜ:…………………..)   Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθ  
Επίςθμθ Εφθμερίδα  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα λοιπά τεφχθ τθσ  Ρρομικειασ που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ και ειδικότερα τα κάτωκι τεφχθ:  

3. ΡΑΑΤΘΜΑ  Ι – Αναλυτικι Τεχνικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου  

4. ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρροχπολογιςμόσ Ρρομικειασ   

5. ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)    

6. ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ-Τιμολόγιο     

7. ΡΑΑΤΘΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ Ρρομικειασ    

8. ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ –  Συγγραφι υποχρεϊςεων   

9. ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙ –  Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ   

10. ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙΙ –  Ζντυπο Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

11. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 
θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ 
που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα .Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε 
με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα αγγλικι  χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα 
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό 
τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
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εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει  από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ  νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ ςτο μζτρο που θ ςχετικι 
μεταβολι είναι αναγκαία  για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 254 του ν. 4412/2016). 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι του Ανακζτοντοσ Ψορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα(19.830,00) 
ευρϊ 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 21/10/2020 άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από 
τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
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2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016 μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων μζςων προςωρινισ δικαςτικισ 
προςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 
2.2.3 ζωσ 2.2.8, αποδειχκεί ότι δεν καλφπτει τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 2.2.4 ζωσ 2.2.7 ςτθν παροφςα διακιρυξθ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 
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«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι  

ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται  από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων 
ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 306 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.9. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικϊσ φορζασ που δεν καλφπτει τα κριτιρια επιλογισ των άρκρων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςασ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε 
άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
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Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται: 

 να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα(χρθματοδοτιςεισ-εγγυθτικζσ) θ οποία ανζρχεται 
ςε ποςοςτό 25% του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΨΡΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Επαρκεί ωσ 
απόδειξθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, ζγγραφο τράπεηασ που δθλϊνει ότι 
ςυνεργάηεται με τον προςφζροντα και κα εξετάςει αίτθςθ του για χρθματοδότθςθ αν και 
εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ.  

 να μθν ζχει για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2016,2017 
και 2018) αρνθτικό αποτζλεςμα του ιςολογιςμοφ (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ προ 
Ψόρων) περιςςότερεσ από μια φορά.  

 Να διακζτουν ακροιςτικά για τρεισ (3) τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (2016, 
2017 και 2018) Γενικό Ετιςιο Κφκλο Εργαςιϊν μεγαλφτερο του 100% του 
προχπολογιςμοφ χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ προμθκευτϊν ι Κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να 
υποβλθκοφν όλα τα μζλθ τουσ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ προμθκευτϊν ι Κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ 
οικονομικισ ικανότθτασ κα καλφπτονται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί δραςτθριότθτα κατά χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμου τριϊν (3) ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ 
ιςολογιςμοφσ ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  

Απαιτείται  

α)κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 5 ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μια (1) ςφμβαςθ 
ζργου-προμικειασ ςε παρόμοιο ςφςτθμα (διαχείριςθ δικτφων), αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ  
που να περιλαμβάνει  τουλάχιςτον δζκα (10) τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου (ΤΣΕ) και ζνα (1) 
κεντρικό (ΚΣΕ) και οικονομικοφ αντικειμζνου όχι μικρότερου του 30% του προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσ του παρόντοσ, χωρίσ ΨΡΑ. 

Θ ανωτζρω ηθτοφμενθ εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ ι από τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα οριςτικισ παράδοςθσ/ 
παραλαβισ των ζργων-προμθκειϊν. 

β) να διακζτουν ι  να ςυνεργάηονται με ευκφνθ τουσ, με πζντε(5) τουλάχιςτον άτομα τεχνικϊν 
ειδικοτιτων ςυναφϊν προσ τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι εκ των οποίων δφο (2) τουλάχιςτον 
μθχανικοφσ ανωτζρασ ι ανωτάτθσ ςχολισ Μθχανολογίασ/Θλεκτρολογίασ ι Αυτοματιςμϊν, με 
εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ καταςκευισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ (τθλεελζγχου-τθλεχειριςμοφ-
τθλεμετρίασ) δικτφων ρευςτϊν. 

Για το ςκοπό αυτό ο Οικονομικόσ Ψορζασ κα προςκομίηει Ρίνακα με τθν καταγραφι όλων όςων 
πρόκειται να απαςχολθκοφν ςτο ζργο (Ομάδα ζργου), τθν ειδικότθτά τουσ, τον τίτλο ςπουδϊν 
τουσ, τθν εμπειρία τουσ που κα αποδεικνφονται από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά/ βεβαιϊςεισ. 
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γ)να διακζτουν κατάλλθλθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν καταςκευι και τθν υποςτιριξθ 
ςυςτθμάτων τθλεελζγχου- τθλεχειριςμοφ δικτφων ρευςτϊν. 

2.2.7 Ρρότυπα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και Υγείασ και Αςφάλειασ 
ςτθν Εργαςία. 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται και να φζρουν: 

 πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ENOISO 9001:2015(ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ 
ποιότθτασ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439:2013, 

 πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ENOISO 14001:2015 (ι νεότερο) για τθ 
Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ  

Οι πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν, να είναι εκδόςεωσ διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ μζλουσ του ΕΣΥΔ και το 
αντικείμενό τουσ κα είναι ςυναφζσ με αυτό τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ-εγκατάςταςθσ και 
ςτο ςκοπό τουσ κα πρζπει να αναφζρονται τουλάχιςτον τα πεδία τθσ εγκατάςταςθσ, λειτουργία 
και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ φυςικϊν ι/ και νομικϊν προςϊπων θ απαίτθςθ 
πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 κα πρζπει να ιςχφει για 
κάκε μζλοσ χωριςτά, ενϊ το αντικείμενο εργαςιϊν του κάκε μζλουσ κα πρζπει να είναι ςυναφζσ 
με το τμιμα των εργαςιϊν που κα αναλάβει ςφμφωνα με το ςυμφωνθτικό τθσ ζνωςθσ ι τθσ 
κοινοπραξίασ και τα οριηόμενα τθσ ςχετικισ παραγράφου τθσ παροφςασ. Γίνονται δεκτά και τα 
ιςοδφναμα των παραπάνω προτφπων εφόςον ο προςφζρων είναι ςε κζςθ να το αποδείξει. 

Για τθν αναγνϊριςθ ιςοδφναμων πιςτοποιθτικϊν, κα πρζπει να καλφπτονται οι απαιτιςεισ των 
οριηόμενων ςτθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
υποςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ο επικαλοφμενοσ τθν τεχνικι ικανότθτα τρίτου οφείλει ταυτόχρονα να επικαλεςτεί ειδικϊσ και 

ρθτϊσ τα ςτοιχεία εμπειρίασ του τρίτου που επικυμεί να προςμετρθκοφν υπζρ τθσ ςυμμετοχισ 

του και να αποδείξει με πρόςφορα μζςα ότι τα ςτοιχεία αυτά κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του 

κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, προςκομίηοντασ τισ απαραίτθτεσ εγγυιςεισ ότι είναι 

πράγματι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθ χριςθ των μζςων αυτϊν. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων 
φορζων. 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
και το άρκρο 79Ατου ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα(10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ  των προςφορϊν 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρειμόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 
από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 
φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ  ζνωςθσ. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 

ςτθρίηεται ςτθν ικανότθτα τρίτων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται 

και από τον τρίτο δανείηοντα. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα 
αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά 
εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν 
λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων 
ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά 
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το 
δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ. Σφμφωνα με το αρικμ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001 ζγγραφο του Ειδικοφ 
Γραμματζα του ΣΕΡΕ και για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςε αυτό, επί του παρόντοσ ζχει 
εφαρμογι θ παρ. 2 του άρκρ. 80 του Ν.4412/2016 και αντικακίςταται το πιςτοποιθτικό με 
ζνορκθ βεβαίωςθ. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του Ν.4412/2016. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ 
που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί 
τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 
πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο 
τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ  προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ 
μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα 
τθσ  δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
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διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ 
κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια 
κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, 
αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα 
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά 
για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005»  και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 
τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 
και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Υλικοφ 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν :  

α) τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ. Επαρκεί ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, ζγγραφο 
τράπεηασ που δθλϊνει ότι ςυνεργάηεται με τον προςφζροντα και κα εξετάςει αίτθςι του για 
χρθματοδότθςθ αν και εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ. Επαρκισ κεωρείται θ δανειολθπτικι 
ικανότθτα ανζρχεται ςε ποςοςτό 25% επί του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ άνευ ΨΡΑ και  
όταν οι βεβαιϊςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (ΕΟΩ) που ζχουν υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι 
Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε 
με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το 
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δικαίωμα. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςθ. 

β)υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου για το ετιςιο φψοσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ: 2016, 2017, 2018), 
ςυνοδευόμενεσ από αντίςτοιχουσ ιςολογιςμοφσ, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ 
του ςυμμετζχοντα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι 
πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν.  

Ο διαγωνιηόμενοσ κα κατακζςει τα ΨΕΚ ι τισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ του Γ.Ε.ΜΘ. (Τεφχοσ ΑΕ – 
ΕΡΕ και Γ.Ε.ΜΘ.) με τουσ εγκεκριμζνουσ και νομίμωσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ του, ενϊ 
για όποιεσ οικονομικζσ χριςεισ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ιςολογιςμοί ςε ΨΕΚ, είναι αποδεκτά 
αντίγραφα οικονομικϊν εφθμερίδων όπου ζχουν δθμοςιευτεί οι ιςολογιςμοί αυτοί. Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια 
με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. Εάν για το 2018 δεν ζχει δθμοςιεφςει ιςολογιςμό 
αρκεί θ αναγραφι του κφκλου εργαςιϊν ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ. 

Αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι 
ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:  

i) κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία πενταετία, 
ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν.  

Το μζγεκοσ και τα χαρακτθριςτικά των παραπάνω ζργων-προμθκειϊν, θ χρονολογία 
ολοκλιρωςθσ των ςυμβάςεων και θ καλι τουσ λειτουργία αποδεικνφονται  ωσ ακολοφκωσ:  

 εάν ο παραλιπτθσ είναι ανακζτουςα αρχι ι ανακζτουςα αρχι του δθμοςίου με τα 
αντίγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τα πιςτοποιθτικά (βεβαιϊςεισ) καλισ εκτζλεςθσ και 
λειτουργίασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από δθμόςιο φορζα  και ςτα οποία αναφζρονται θ 
δυναμικότθτα και ο τφποσ των ςυςτθμάτων-εγκαταςτάςεων. 

 εάν ο παραλιπτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με τα αντίςτοιχα επίςθμα παραςτατικά 
ζγγραφα (αντίγραφο ςφμβαςθσ, τιμολόγια κλπ) και με βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ και 
λειτουργίασ με πρωτότυπθ ςφραγίδα και υπογραφι από το νόμιμο εκπρόςωπο του 
παραλιπτθ. Θ βεβαίωςθ αυτι κα φζρει νόμιμθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
και κα ςυνοδεφεται από τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του υπογράφοντοσ ωσ νομίμου 
εκπροςϊπου του παραλιπτθ. 

ii)  Ρίνακασ τεκμθρίωςθσ ςτελεχϊν του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα του 
ζργου και καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2.2.6.βτθσ παροφςασ διακιρυξθσ, με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςφμβαςθ προμικειασ/ζργου εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 
ςυςτιματοσ τθλεχειριςμοφ-τθλεελζγχου δικτφων ρευςτϊν, προςκομίηοντασ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ 
και τίτλουσ ςπουδϊν. 

iii) διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτει 
ο πάροχοσ υπθρεςιϊν ι ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.5.Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίγραφα των εν λόγω πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο. 
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Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον 
αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ 
υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του 
νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 
θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά 
τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να 
προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια 
αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 
εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 
λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 
κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 
ςκοπό αυτό, δθλαδι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ 
του οποίου ςτθρίηεται, ι οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο, ςφμφωνα με το άρκρο 307 και το 
άρκρο 308 του ν. 4412/16. 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ 
(διαγωνιηόμενοσ) και αυτοί οι φορείσ (τρίτοι) κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοι 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Κάκε οικονομικόσ φορζασ (τρίτοσ) κα δφναται να διακζτει τθν 
ικανότθτα του και τισ υπθρεςίεσ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα, προσ ζναν μόνο 
διαγωνιηόμενο.  

Β.10. Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου τθσ γνϊςθσ των τοπικϊν ςυνκθκϊν ωσ άρκρο 2.4.7 
τθσ παροφςθσ. Θ προςκόμιςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι υποχρεωτικι επί ποινι 
αποκλειςμοφ.  

 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο 
και για τθν οικονομικι προςφορά. 

Θ αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ πραγματοποιείται με τθ βακμολόγθςθ των κάτωκι 
κριτθρίων : 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΙΤΘΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΣΤΑΘΜΙΣΘΣ 

(ς) 

Κ1 Τεχνικά Στοιχεία Ρροςφοράσ 84% 

Κ2 Εκπαίδευςθ-Τεκμθρίωςθ 5% 

Κ3 
Εγγυθμζνθ Λειτουργία – Συντιρθςθ – 
Υποςτιριξθ - Δοκιμαςτικι Λειτουργία 

11% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ Κ1+Κ2+Κ3 100% 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το Κριτιριο Ανάκεςθσ Κ1, εξετάηει τθ ςυμφωνία των προςφερόμενων υλικϊν 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, το Κριτιριο 
Ανάκεςθσ Κ2 εξετάηει τθν εκπαίδευςθ και τθν τεκμθρίωςθ και το κριτιριο Κ3 τθν  επάρκεια τθσ 
παρεχόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και τθ διαδικαςία δοκιμαςτικισ 
λειτουργίασ και αναλφονται ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

Α. Τεχνικι Στοιχεία Ρροςφοράσ (Κριτιριο Κ1) 

Το Κριτιριο Ανάκεςθσ Κ1, ομαδοποιείται  ςε τρεισ ομάδεσ: 

- ΟΜΑΔΑ Α: ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΩΟΥ 

- ΟΜΑΔΑ Β: ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΩΟΥ (ΚΣΕ) 

- ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΨΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΫΝ 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΙΤΘΙΟΥ 
ΜΕΓΙΣΤΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Κ1.1 Θλεκτρολογικοί πίνακεσ 2% 

Κ1.2 Ρρογραμματιςμζνοι Λογικοί Επεξεργαςτζσ(PLC) 18% 

Κ1.3 Radiomodem με κεραία 5% 

Κ1.4 Σφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ 1% 

Κ1.5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 4% 

Κ1.6 Πργανα μετριςεων, βάνεσ, υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 5% 

Κ1.7 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 1,0% 

Κ1.8 Λογιςμικό αυτοματιςμοφ 3,0% 

Κ1.9 
Συμβατότθτα με υφιςτάμενο ςφςτθμα (PLC, 
Λογιςμικό ςτακμοφ) 10% 

ΑΘΟΙΣΜΑ  ΟΜΑΔΑΣ Α 49% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κ1.10 
Επζκταςθ Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν-
Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 4% 

Κ1.11 Υπολογιςτζσ, ups 4,5% 

Κ1.12 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 1,5% 

ΑΘΟΙΣΜΑ  ΟΜΑΔΑΣ Β 10% 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ  

Κ1.13 Εφαρμογι Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ 8% 

Κ1.14 Εφαρμογι  Επικοινωνιϊν-Ωρόνοσ Σάρωςθσ 3% 

Κ1.15 Εφαρμογι ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων 1,5% 

Κ1.16 Εφαρμογι Ελζγχου Διαρροϊν & Υδατικοφ Ιςοηυγίου 2% 

Κ1.17 Εφαρμογι Ροιοτικοφ Ελζγχου 1,5% 

Κ1.18 Εφαρμογι Συντιρθςθσ 1,5% 

Κ1.19 Λογιςμικό Διαςφνδεςθσ Υποςυςτθμάτων 1,5% 
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Κ1.20 
Συμβατότθτα με υφιςτάμενο λογιςμικό Εφαρμογϊν 
Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ 6% 

ΑΘΟΙΣΜΑ  ΟΜΑΔΑΣ Γ 25% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΤΘΙΟΥ Κ1 84% 

 

Β. Εκπαίδευςθ - Τεκμθρίωςθ (Κριτιριο Κ2) 

Θ επάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα βακμολογθκεί ανάλογα με το προτεινόμενο από το 
διαγωνιηόμενο χρονοπρόγραμμα, πλικοσ εκπαιδευομζνων και περιεχόμενο εκπαίδευςθσ ςε 
ςχζςθ με τθν κάλυψθ των αναγκϊν για λειτουργία και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου 
ςυςτιματοσ από το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και τθν προςφερόμενθ τεκμθρίωςθ.  

 

Ρεριγραφι Κριτθρίου 
Συντελεςτισ 

Στάκμιςθσ (ς) 

Κ2 Εκπαίδευςθ-Τεκμθρίωςθ 5% 

 

 

  Γ. Εγγυθμζνθ Λειτουργία - ςυντιρθςθ - υποςτιριξθ - δοκιμαςτικι λειτουργία (Κριτιριο Κ3) 

Θ επάρκεια των υπθρεςιϊν Εγγυθμζνθσ Λειτουργίασ- Συντιρθςθσ κα βακμολογθκεί ανάλογα με 
τουσ προτεινόμενουσ χρόνουσ παροχισ υπθρεςιϊν (χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ), μετά τθν 
Οριςτικι Ροιοτικι και Ροςοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ (του ςυςτιματοσ) κακϊσ και τθν 
διαδικαςία που κα ακολουκιςει το προςωπικό του προμθκευτι για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, 
τεχνικι υποςτιριξθ των προγραμμάτων εφαρμογισ, προλθπτικι ςυντιρθςθ, κ.λ.π. ϊςτε το 
προςφερόμενο ςφςτθμα να λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιςτα. 

Συγκεκριμζνα μετά τθ οριςτικι παραλαβι, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςφζρει 
ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, θ οποία κα περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
και άρςθσ βλαβϊν κακϊσ και οποιαδιποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτθκοφν. Για το 
παραπάνω  προςφερόμενο διάςτθμα εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ εξαςφαλίηει και 
εγγυάται τθν πλιρθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κακϊσ και επιπλζον ςτοιχεία που αναφζρονται 
ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ δεν 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των 24 ωρϊν. Ρροσ το ςκοπό αυτό ο προμθκευτισ επιβάλλεται και 
πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω modem του ςυςτιματοσ με τθν ζδρα τθσ 
επιχείρθςθσ του.  

Για τθν περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ 30 θμερϊν, ο διαγωνιηόμενοσ κα βακμολογθκεί 
ανάλογα με το οργανόγραμμα του προςωπικοφ που κα διακζςει για τθν λειτουργία του 
ςυςτιματοσ, το χρονικό διάςτθμα εντόσ του 24ϊρου που αυτό κα απαςχολείται, τθν 
υλικοτεχνικι υποδομι που κα διακζτει για τθν άρςθ ενδεχόμενων δυςλειτουργιϊν κλπ. 

 

Ρεριγραφι Κριτθρίου 
Συντελεςτισ Στάκμιςθσ 

(ς) 

Κ3 
Εγγυθμζνθ Λειτουργία– Συντιρθςθ – 
Υποςτιριξθ - Δοκιμαςτικι Λειτουργία 

11% 
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ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ Κ1+Κ2+Κ3 100% 

 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ 
βακμολογία είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και περιλαμβάνει, εκτόσ από τθ βακμολογία 
και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν  

Ρροςφορά ςτθν οποία δίδεται βακμολογία, ζςτω και ςε ζνα κριτιριο, μικρότερθ από 100 
βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

 

Ρλζον ςυμφζρουςα από προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο τελικό βακμό 
αξιολόγθςθσ (ΤΒΑ) ο οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

ΤΒΑ = 0,7 X (ΣΤΡ) / (maxΣΤΡ) + 0,3 X (minΣΟΡ) / (ΣΟΡ), όπου:  

ΤΒΑ: Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ του Οικονομικοφ φορζα  

ΣΤΡ: Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Οικονομικοφ φορζα  

maxΣΤΡ: Θ μζγιςτθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ μεταξφ όλων των 
Οικονομικϊν φορζων  

minΣΟΡ: Θ χαμθλότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά μεταξφ όλων των Οικονομικϊν φορζων  

ΣΟΡ : Θ ςυνολικι οικονομικι προςφορά του Οικονομικοφ φορζα  

 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ με τθν μεγαλφτερθ ανοιγμζνθ τιμι προςφοράσ ΤΒΑ. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςότερων προςφορϊν, ωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά 

λαμβάνεται αυτι με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα 2 τθσ 
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 92 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016, ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 36, 
οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν δικαιολογθτικά του 
άρκρου 92 –  ‘Ρεριεχόμενο προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ’ με χριςθ προθγμζνθσ 
θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον 
πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ 
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, 
ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθ 
χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ 
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (Α’ 
94) είτε ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 
910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν 
τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, 
εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ 
δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, 
θανακζτουςα αρχικα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 
προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 257 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 
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υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 
ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ 
τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ 
τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και 
τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται 
ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ  (Ε.Ε.Ε.Σ) όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3  του 
άρκρου 79 και του άρκρου 79Ατου ν. 4412/2016.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

1.Κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, 
είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  
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2. Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, 
νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.(άρκρο79Α 
του N.4497/17 που προςτίκεται μετά το άρκρο 79 του Ν4412/2016) 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 
και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ 
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι 
οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

 

γ) Τα ηθτοφμενα ςτοιχεία Τεκμθρίωςθσ Οικονομικισ και Ωρθματοοικονομικισ επάρκειασ  (άρκρα 
2.2.9.Β3 και 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (άρκρα 
2.2.9.2.Β4 και 2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) και Ρροτφπων Διαχείριςθσ (άρκρα 2.2.9.2.Β5 και 
2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)και Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ γνϊςθσ τωντοπικϊν ςυνκθκϊν ωσ 
άρκρο 2.4.7.τθσ παροφςθσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά 

2.4.3.2H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 

ζχουν τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” 

του Ραραρτιματοσ 1 τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ 

και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊνμε βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά  πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνα τα «ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  
ΡΟΣΨΟΑΣ») τα οποία διατίκεται ωσ ςυνθμμζνα τθσ παροφςασ και  πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 
από το ςυμμετζχοντα και να υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι  πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔ. 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα με ακρίβεια δεφτερου δεκαδικοφ 
ψθφίου. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν τιμζσ με περιςςότερα των δφο δεκαδικϊν ψθφίων, τότε θ 
Επιτροπι δε κα ακυρϊνει τθν οικονομικι προςφορά, αλλά κα λαμβάνει υπόψθ τθσ τα ψθφία ζωσ 
και το δεφτερο δεκαδικό. 

Επειδι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, 

ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” επί ποινι 

αποκλειςμοφ τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ με το 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα VII τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 
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Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ.  

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ Διακιρυξθσ 

ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια Επιτροπι και 

λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Στθν περίπτωςθ 

αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται 

αντιπροςφορά.  

Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, εφόςον ηθτθκοφν, ςε χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ του περιεχομζνου των δφο εντφπων ι/ και τθσ ςυνολικισ 
τιμισ που καταχωρικθκε ςτθν θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ, θ προςφορά κα 
απορρίπτεται.  

Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα είναι αποκλειςτικά ςε ευρϊ ανά μονάδα και κα πρζπει να 
αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ (ςτα ζντυπα οικονομικισ  προςφοράσ).  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ..  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3,00 % 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20,00 %.  

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 310του ν. 4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ . 

Στθν Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ 
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 
τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 
3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.4.7 Τοπικζσ Συνκικεσ 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται με Υπεφκυνθ Διλωςθ (θ 
οποία υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ ςτα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ςφμφωνα με το 
άρκρο 2.4.3.1, περ. γ, άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)  του ότι ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ όλα 
τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ όλων των ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ 
κακϊσ και των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ρροκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να λάβουν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν του ζργου δφναται να 
επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων και του εξοπλιςμοφ, κατόπιν ςχετικοφ 
αιτιματοσ προσ τθν υπθρεςία.  
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Το ςχετικό αίτθμα κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία το αργότερο εννζα θμζρεσ πριν τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ τθν 11θ/03/2020 και κα υποβλθκεί μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ (www.promitheus.gov.gr).  
Οι ενδιαφερόμενοι κα ενθμερωκοφν μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ 
(www.promitheus.gov.gr) για το ςυγκεκριμζνο χρόνο (θμερομθνία και ϊρα) κατά τον οποίο κα 
γίνει θ επίςκεψθ των ενδιαφερομζνων που υπζβαλλαν ςχετικό αίτθμα, ςτισ εγκαταςτάςεισ. Θ 
υπθρεςία  κα χορθγιςει βεβαίωςθ για τθν επίςκεψθ που κα πραγματοποιιςει ο κάκε 
ενδιαφερόμενοσ και τθν βεβαίωςθ αυτι πρζπει να τθν προςκομίςει μαηί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογθτικά ςτθν προςφορά του. 

Θ ςχετικι αλλθλογραφία κα διεξάγεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΣΘΔΘΣ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχι(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 20θ Μαρτίου 2020 και ϊρα 11:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχιμπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310  του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων 
τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 
μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν 
προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα  αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται το 
άρκρο 313 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ . Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια 
τιμι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου του ανακζτοντα φορζα, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια 
αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ 
προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) 
θμερϊναπό τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4 -2.2.7 αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ 
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν  προςκομιςκεί τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 
αυτά που υπoβλικθκαν  ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ 
ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ 
διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 
και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με το το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντα φορζα για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ε.Ε.Ε.Σ., ότι πλθροί, οι 
οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
κατά τα οριηόμενα ωσ ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του 
ανακζτοντα φορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 
αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα 
ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και 
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ 
επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016 και 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
κζτοντασ του θμερομθνία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και  ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει 
τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 
ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, Θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) 
προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιεί τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.. 

• διαβιβάηει  ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν του ανακζτοντα φορζα και, ςε 
περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 
απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί 
να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 
διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε 
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν 
από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου1. Δικαίωμα άςκθςθσ των 
ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν 
προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι 
ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι 
τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ 
τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 
ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 
ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
1 Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ , προκαταβολισ και καλισ λειτουργίασ) 

 

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ: 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ 
εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 
ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 302 παρ. 1(δ) του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά 
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ 
προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται 
τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά 
τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 

4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 302 παρ. 2 του ν. 4412/2016, 
ανζρχεται ςτο ποςό των ενενιντα επτά χιλιάδων ευρϊ (97.000 €) και πρζπει να κατατεκεί από 
τον προμθκευτι κατά τθν οριςτικι παραλαβι, προκειμζνου να αποδεςμευτεί θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ξεκινά μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
και κα ζχει διάρκεια είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ. 
 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ του 

προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, διάςτθμα κατά το οποίο θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ Εγγυθμζνθσ 
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Λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ επιςτροφι τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, μετά τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου 

παραλαβισ τθσ Εγγυθμζνθσ Λειτουργίασ, αποτελεί και εξόφλθςθ του Αναδόχου. 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 
Κϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 
2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό 
Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ 
προκεςμίασ του άρκρου 316 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ  
του άρκρου316 του ν. 4412/2016 . 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων του άρκρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του 
κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτον Ανακζτοντα Ψορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3.Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ  του άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται 
να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται 
του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 336 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του 
ν. 4412/ 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1.Οι πλθρωμζσ κα γίνονται: 

α) κατά ςτάδια με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ. Αντίςτοιχα μετά από 
αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου μποροφν να αποδεςμεφονται τα 
αντίςτοιχα ποςά τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Τα ςτάδια παραλαβισ-πλθρωμισ είναι : 

 1ο τάδιο 

 Με τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν διαςφνδεςι του με τον υφιςτάμενο 
Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ) και τθ ςφνδεςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) Τοπικϊν Στακμϊν κα γίνει 
θ κατ’ αρχιν παραλαβι του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ εφαρμογισ των ςτακμϊν που 
εγκαταςτάκθκαν, κακϊσ και του εξοπλιςμοφ και των λογιςμικϊν επικοινωνιϊν και εφαρμογισ 
του ΚΣΕ ωσ εξισ  

Μζςω ειδικισ διαδικαςίασ (Software ι/και Hardware) προςομοίωςθσ του υπολειπόμενου 
ςυνόλου των ΤΣ και του ςυνολικά αναμενόμενου φόρτου εργαςίασ, τθν οποία κα διακζςει και 
εγκαταςτιςει με ευκφνθ του ο προμθκευτισ, κα διαπιςτωκοφν οι λειτουργίεσ και επιδόςεισ όλων 
των μερϊν του ΚΣΕ κακϊσ και θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και λειτουργία ςαν ςφνολο. 

 Θα ςυνταχκεί πρωτόκολλο κατ’ αρχιν παραλαβισ του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και 
του λογιςμικοφ εφαρμογισ. 

 Θα ςυνταχκεί λογαριαςμόσ από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου 
του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 50% του ςυνόλου του λογιςμικοφ. 

 2ο τάδιο 

 Με τθν εγκατάςταςθ κάκε επόμενων πζντε (5) Τοπικϊν Στακμϊν, τθ ςφνδεςι τουσ ςτο 
ςφςτθμα, τθν διαςφνδεςθ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν 
που προβλζπονται ςτθν υπ’ όψθ κζςθ τθν αναγνϊριςι τουσ από τουσ ΤΣΕ και τθ διαπίςτωςθ 
αποςτολισ πλθροφοριϊν και λιψθσ και εκτζλεςθσ εντολϊν κα γίνεται θ καταρχιν παραλαβι 
κάκε ΤΣ, κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο και κα ςυντάςςεται λογαριαςμόσ. 

 Ο λογαριαςμόσ κα ςυνταχκεί από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του 
ςυνόλου του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 50% του ςυνόλου του λογιςμικοφ. 

 3ο τάδιο 

 Μετά τθν εγκατάςταςθ και του τελευταίου ΤΣΕ και αφοφ διαπιςτωκεί θ επίτευξθ του 
προςφερκζντα πραγματικοφ χρόνου ςάρωςθσ του ςυνόλου των ΤΣΕ κα ςυνταχκεί ςχετικό 
πρωτόκολλο.  

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του πλιρουσ ςυςτιματοσ και τθ δοκιμαςτικι και επιτυχι 
λειτουργία αυτοφ επί ζναν ςυνεχόμενο μινα και αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ προβλεπόμενθ 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ (πζρασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ). Ο 
λογαριαςμόσ που κα το ςυνοδεφει κα είναι το ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Θ αποπλθρωμι του 
κα γίνει με τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ τθσ 
προμικειασ (του ςυςτιματοσ), οπότε και κα επιςτραφεί το υπόλοιπο τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και εφόςον ζχει ιδθ δοκεί θ αντίςτοιχθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.   

- Πλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι 
προθγοφμενεσ πλθρωμζσ. 
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- Οι λογαριαςμοί κα υποβάλλονται ςτθν Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μαηί με τιμολόγιο και αποδεικτικά 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72, §1, περ. δ του Ν. 4412/2016, και τθν καταβολι του υπολοίπου: 

 είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

 είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ με το πρωτόκολλο 
(προςωρινισ) παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ 
υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΨΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
υλικϊν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι 
δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 
κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 
υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του 
ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου 
υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 
ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν 
κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει 
το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
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απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ 
τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1.Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε δεκαοκτϊ(18) 
μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο προμθκευτισ μετά το πζρασ των 18 μθνϊν και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται 
να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ για χρονικό διάςτθμα είκοςι 
τζςςερισ (24) μθνϊν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του 
άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και 
θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί 
λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρ. 207 του Ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν. 4412/16 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρ. 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο 
ςφμβαςθσ). Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ και, εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί, και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό - οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ - απόρριψθσ των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ-δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα 
του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
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είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  
με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ ζφεςθ εξζταςθσ. 

 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται  εντόσ δζκα (10) θμερϊν το πολφ από τθν θμερομθνία διενζργειασ των 
προβλεπόμενων ελζγχων.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων τθσ ΔΕΥΑΣ και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ 
και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον 
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του 
ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ 
δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 

Δεν υφίςτανται.. 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δεν υφίςτανται. 

 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο 
και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ κακ’ όλον τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ, τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 
οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ, θ επιτροπι ειςθγείται 
τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 
4.1.2 τθσ παροφςασ. Το τελικό πρακτικό τθσ επιτροπισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο και επιςτρζφεται ς’ αυτόν θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 

6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ. 

Δεν υφίςταται.  

6.8  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου- 

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι 
των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ 
προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.  τθσ ΔΕΥΑ Σφρου 

 

 

Ανδρζασ Γιαλόγλου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 Θ παροφςα ανάκεςθ αφορά τθν Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ 
Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ μείωςθσ διαρροϊν και βελτίωςθσ ποιότθτασ πόςιμου νεροφ νιςου 
Σφρου και αποτελεί ουςιαςτικά ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων για τθ 
Σφρο.  

Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : 

Εγκατάςταςθ δεκαζξι τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ (Δεξαμενζσ-Υδρογεωτριςεισ). 

Εγκατάςταςθ τριϊν νζων Στακμϊν φκμιςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ.  

Εγκατάςταςθ ζξι νζων Στακμϊν Μζτρθςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ. 

Αναβάκμιςθ δζκα υπαρχόντων τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ. 

Αναβάκμιςθ-Εκςυγχρονιςμό υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου 
Ερμοφπολθσ. 

Διαςφνδεςθ-Ενςωμάτωςθ υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου Άνω 
Σφρου. 

Δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων 
ολοκλιρου του νθςιοφ. 

Θ ςυλλογι και παρακολοφκθςθ των παραπάνω πλθροφοριϊν, κα επιτρζπει, ςτθν ΔΕΥΑ  μζςω τθσ 
κατάλλθλθσ αξιολόγθςθσ και επεξεργαςίασ αυτϊν, να ζχει πάντα ςαφι γνϊςθ τθσ λειτουργικισ 
κατάςταςθσ του όλου ςυςτιματοσ και να προβαίνει ςε επικυμθτζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ ι και 
να προ-ρυκμίηει παραμζτρουσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ϊςτε αυτι να λειτουργεί με βάςθ 
προκακοριςμζνα ‘’ςενάρια’’ λειτουργίασ. 

 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Τα δίκτυα φδρευςθσ τθσ νιςου Σφρου αποτελοφν επιμζρουσ δίκτυα των τριϊν πρϊθν Διμων, 
Ερμουπόλεωσ, Άνω Σφρου και Ροςειδωνίασ. Εξυπθρετοφν το ςφνολο των χωριϊν και οικιςμϊν 
του νθςιοφ και λόγω τθσ ζκταςισ τουσ είναι δφςκολθ και χρονοβόρα θ παρακολοφκθςι τουσ. Τα 
δίκτυα αυτά των πρϊθν Διμων, μετά τθν ςυνζνωςι τουσ λειτουργοφν ςε νζα δομι με διάφορουσ 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ που παρζχουν αλλθλοκάλυψθ δεδομζνου ότι όλα τα επιμζρουσ δίκτυα, 
εξυπθρετοφνται με νερό που προζρχεται από μονάδεσ αφαλάτωςθσ. Τθν ευκφνθ λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ και εκμετάλλευςθσ των δικτφων ζχει θ ΔΕΥΑΣ. 

Το δίκτυο των οικιςμϊν τθσ Ερμοφπολθσ και του Μάννα που αποτελοφςαν τθν διοικθτικι 
περιφζρεια του πρϊθν Διμου Ερμοφπολθσ, υδροδοτείται αποκλειςτικά από τθ λειτουργία του 
εργοςταςίου αφαλάτωςθσ Ερμοφπολθσ, θμεριςιασ δυναμικότθτασ 4.700 κυβικϊν. Το 
παραγόμενο νερό διοχετεφεται ςε κεντρικι δεξαμενι χωρθτικότθτασ 2.000 κυβικϊν απ’ όπου το 
μεγαλφτερο μζροσ πθγαίνει βαρυτικά ςτθν κατανάλωςθ και το υπόλοιπο με αγωγοφσ μεταφοράσ 
διοχετεφεται ςε άλλεσ μικρότερεσ δεξαμενζσ που εξυπθρετοφν περιμετρικοφσ οικιςμοφσ τθσ 
Ερμοφπολθσ και του Μάννα. Το ςυνολικό μικοσ των δικτφων ανζρχεται ςε 100 χιλιόμετρα και 
αποτελείται από πλαςτικοφσ ςωλινεσ πολυαικυλενίου Ε κατά ποςοςτό 95% και PVC κατά 5%, 
διαμζτρων από Ψ315 ζωσ Ψ63 το ελάχιςτο. Ζχει καταςκευαςτεί τμθματικά τθν περίοδο μεταξφ 
των ετϊν 1994 ζωσ 2008. Ραρουςιάηει διαρροζσ τθσ τάξθσ του 40%, κυρίωσ ςτα χαμθλά 
υψόμετρα οι οποίεσ είναι δφςκολεσ ςτον εντοπιςμό τουσ λόγω υψθλοφ υδροφόρου και τθσ 
γειτνίαςθσ του με τθν κάλαςςα. Διακζτει ςφςτθμα τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ των 
αντλιοςταςίων και υδατοδεξαμενϊν το οποίο αποτελείται από τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου, Δφο 
Ρεριφερειακοφσ και 20 Τοπικοφσ Στακμοφσ ελζγχου παραμζτρων λειτουργίασ των 
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Θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. Ζχει καταςκευαςτεί από τθ ΔΕΥΑΣ το 2007 ςτα πλαίςια 
ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου του Ταμείου Συνοχισ 2000-2006. 

 

Το δίκτυο τθσ Ρεριφερειακισ Κοινότθτασ του πρϊθν Διμου Άνω Σφρου περιλαμβάνει τθν 
υδροδότθςθ των οικιςμϊν Άνω Σφρου, Επιςκοπείου, Αλθκινισ, Ράνω Μεριάσ, Κινίου, Γαλθςςά, 
Ράγου και Ωρουςςϊν. Αποτελείται από τζςςερα ξεχωριςτά δίκτυα φδρευςθσ ςυνολικοφ μικουσ 
80 χιλιομζτρων, ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ ςε επίκαιρα ςθμεία ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα 
μεταφοράσ νεροφ από το ζνα ςτο άλλο και να αλλθλοκαλφπτονται.  

Το δίκτυο του οικιςμοφ τθσ Άνω Σφρου και τθσ Ράνω Μεριάσ εξυπθρετείται από τρεισ 
υδρογεωτριςεισ κι επικουρικά από τθ μονάδα αφαλάτωςθσ του Κινίου. Θ θμεριςια κατανάλωςθ 
κυμαίνεται από 120 (χειμϊνασ) ζωσ 320 (κζροσ) κυβικά θμερθςίωσ, θ δε υδροδότθςθ γίνεται 
μζςω βαρυτικϊν δικτφων, διαμζτρων από Ψ150 ζωσ Ψ60 από αμιαντοτςιμεντοςωλινεσ (εντόσ 
του Μεςαιωνικοφ οικιςμοφ τθσ Άνω Σφρου) και από PVC ςτθν περίμετρο του οικιςμοφ και τθν 
Ράνω Μεριά. Το δίκτυο από αμιαντοτςιμεντοςωλινεσ ζχει καταςκευαςτεί το 1973-74 ενϊ τα 
δίκτυα από PVC μεταξφ των ετϊν 1982 ζωσ το 2000. Ραρουςιάηει διαρροζσ που κυμαίνονται 
γφρω ςτο 35%. 

Το δίκτυο του Κινίου, του Επιςκοπείου και τθσ Αλθκινισ υδροδοτείται από τθν μονάδα 
αφαλάτωςθσ Κινίου, δυναμι-κότθτασ 750 κυβικϊν και επικουρικά το χειμϊνα (οςάκισ υπάρχουν 
υψθλζσ βροχοπτϊςεισ) από το πθγάδι του Επιςκοπείου. Πλα τα επιμζρουσ δίκτυα είναι βαρυτικά 
και το μεν δίκτυο του Επιςκοπείου ζχει καταςκευαςτεί τθν ίδια περίοδο (1973-74) με εκείνο του 
οικιςμοφ τθσ Άνω Σφρου από αμιαντοτςιμεντοςωλινεσ (διαμζτρων Ψ100 ζωσ Ψ60), τα δε 
υπόλοιπα από πλαςτικοφσ ςωλινεσ PVC και πολυαικυλενίου (διαμζτρων Ψ125 ζωσ Ψ63) τθν 
περίοδο 1990 ζωσ 2002. Ραρουςιάηει διαρροζσ τθσ τάξθσ του 45% και άνω. 

Το δίκτυο του Γαλθςςά, του Ράγου και τθσ Ραρακοπισ υδροδοτείται από τθν μονάδα 
αφαλάτωςθσ Γαλθςςά, δυναμικότθτασ 1.000 κυβικϊν. Είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ PVC και πολυαικυλενίου (διαμζτρων Ψ125 ζωσ Ψ63), ενϊ υπάρχουν και τμιματα του 
δικτφου που αποτελοφνται από παλιοφσ μεταλλικοφσ ςωλινεσ επιφανείασ, οι οποίοι ακόμα και 
ςτισ μζρεσ μασ αντικακίςτανται από πλαςτικοφσ. Το μεγαλφτερο μζροσ του δικτφου ζχει 
καταςκευαςτεί τθν περίοδο 1995 ζωσ και το 2002, οι δε διαρροζσ του εγγίηουν το 40%. 

Το δίκτυο των Ωρουςςϊν εξυπθρετείται ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν ομϊνυμθ υδρογεϊτρθςθ 
που υπάρχει ςτθν περιοχι και επικουρικά από τθν αφαλάτωςθ Γαλθςςά μζςω του δίκτυο Ράγου 
– Γαλθςςά. Θ θμεριςια κατανάλωςθ κυμαίνεται από 120 (χειμϊνασ) ζωσ 220 (κζροσ) κυβικά 
θμερθςίωσ, θ δε υδροδότθςθ γίνεται μζςω βαρυτικϊν δικτφων, διαμζτρων από Ψ100 ζωσ Ψ60. 
Αποτελείται από πλαςτικοφσ ςωλινεσ πολυαικυλενίου οι οποίοι ςυμπλθρϊνονται από 
ςιδθροςωλινεσ επιφανείασ που αντιακίςτανται. Οι διαρροζσ είναι τθσ τάξθσ του 30%. 

Τα δίκτυα των οικιςμϊν του πρϊθν Διμου Άνω Σφρου  υποςτθρίηονται μερικϊσ από ανεξάρτθτο 
κι αυτόνομο ςφςτθμα τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ. Το δίκτυο αυτό, ελζγχει τισ ςτάκμεσ των 
δεξαμενϊν και ανάλογα με τθ ηιτθςθ τθ λειτουργία των αντλιϊν για τθ μεταφορά νεροφ από μια 
δεξαμενι ςε άλλθ. Στερείται οργάνων μζτρθςθσ παροχϊν και πιζςεων και ζχει περιοριςμζνθ 
δυνατότθτα προγραμματιςμοφ, εναλλακτικϊν ρυκμίςεων.  Αποτελείται από Κεντρικι Μονάδα 
Ελζγχου και 11 Τοπικοφσ Στακμοφσ ελζγχου. 

 

Το δίκτυο τθσ Ρεριφερειακισ Κοινότθτασ του πρϊθν Διμου Ροςειδωνίασ περιλαμβάνει τθν 
υδροδότθςθ των οικιςμϊν Βάρθσ, Μζγα Γιαλοφ, Ροςειδωνίασ, Ψοίνικα και Βιςςα. Αποτελείται 
από δφο ξεχωριςτά δίκτυα φδρευςθσ ςυνολικοφ μικουσ 60 χιλιομζτρων, που ςυνδζονται ζτςι 
μεταξφ τουσ ϊςτε να αλλθλοκαλφπτονται.  
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Το δίκτυο τθσ Βάρθσ και του Μζγα Γιαλοφ υδροδοτείται από τθν μονάδα αφαλάτωςθσ Βάρθσ, 
δυναμικότθτασ 750 κυβικϊν. Το νερό από τθ μονάδα αφαλάτωςθσ φκάνει ςε υδατοδεξαμενι 
(500 κυβικά) από όπου βαρυτικά τροφο-δοτείται όλο το δίκτυο διανομισ, ενϊ ενδιάμεςα 
υπάρχει και δεξαμενι αποκικευςθσ (1.000 κυβικά). Είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ VC και πολυαικυλενίου (διαμζτρων Ψ250 ζωσ Ψ63). Αποτελεί το πιο καινοφργιο δίκτυο 
του νθςιοφ αφοφ τα μεν δίκτυα από PVC (ποςοςτό) 30% ζχει καταςκευα-ςτεί το 1997-1998 και τα 
δίκτυα πολυαικυλενίου τθν περίοδο 2013-2014. Οι διαρροζσ δεν υπερβαίνουν το 20%. 

Το δίκτυο των οικιςμϊν Ροςειδωνίασ, Ψοίνικα, Βιςςα και Αδειάτων υδροδοτείται από τθν 
μονάδα αφαλάτωςθσ Ροςειδωνίασ, δυναμικότθτασ 1.000 κυβικϊν. Το νερό από τθ μονάδα 
αφαλάτωςθσ φκάνει ςε δφο υδατοδεξαμενζσ ςτο Ψοίνικα και τθν Ροςειδωνία (Κονιηωπι) απ’ 
όπου επίςθσ μζροσ αυτοφ αντλείται ςτθν δεξαμενι των Αδειάτων. Από τισ δεξαμενζσ αυτζσ 
ξεκινοφν βαρυτικά δίκτυα διανομισ που εξυπθρετοφν όλουσ τουσ παραπάνω οικιςμοφσ. Είναι 
κατά-ςκευαςμζνα από πλαςτικοφσ ςωλινεσ VC και πολυαικυλενίου (διαμζτρων Ψ160 ζωσ Ψ63), 
ενϊ υπάρχουν και μεταλλικά δίκτυα επιφανείασ που αντικακίςτανται. Το δίκτυο από πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ PVC είναι το παλαιότερο που ζχει εγκαταςτακεί ςτο νθςί, ιδθ από τισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 1980 και προγραμματίηεται θ πλιρθσ αντικατάςταςι του. Οι διαρροζσ ςτο ςφνολο 
αυτοφ του δικτφου ξεπερνοφν το 45%. 

 

Τα δίκτυα των οικιςμϊν του πρϊθν Διμου Ροςειδωνίασ  υποςτθρίηονται μερικϊσ από τοπικοφσ 
ςτακμοφσ ελζγχου ςτάκμθσ δεξαμενϊν που πρόςκαιρα ζχουν επιφορτιςκεί είτε ςτο ςφςτθμα 
τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ τθσ Ερμοφπολθσ, είτε ςτο ςφςτθμα τθσ Άνω Σφρου.  

 

Τα δφο παραπάνω ςυςτιματα Ερμοφπολθσ και Άνω Σφρου, ζχουν τθν ίδια λειτουργικι βάςθ και 
δομι. Οι παράμετροι από τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου, αςφρματα μεταφζρονται ςτο 
Κεντρικό Στακμό Ελζγχου όπου επεξεργάηονται βάςει λειτουργικοφ προγράμματοσ, 
καταγράφονται και επιςτρζφουν ωσ εντολζσ προσ τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ, διαςφαλίηοντασ τθν 
αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία των Θ/Μ εγκαταςτάςεων. Οι 20 Τοπικοί Στακμοί τθσ Ερμοφπολθσ 
και του Μάννα είναι πλιρεισ δθλαδι διακζτουν και καταχωροφν όλεσ τισ αναγκαίεσ 
παραμζτρουσ λειτουργίασ, δθλαδι ςτάκμθ, πίεςθ, παροχι, τάςθ ρεφματοσ, δεν ςυμβαίνει το ίδιο 
όμωσ με τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ του πρϊθν Διμου Άνω Σφρου. 

 Στεροφνται διαςφνδεςθσ μεταξφ τουσ και υπάρχει ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ και επζκταςισ 
τουσ ϊςτε να λειτουργοφν κάτω από ενιαίο ςφςτθμα με Κεντρικι Μονάδα Ελζγχου και ςτον ίδιο 
χϊρο. Σκόπιμο επίςθσ είναι να ςυμπλθρωκοφν με πρόςκετουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ και 
καταγραφισ πίεςθσ – παροχισ ςε επίκαιρα ςθμεία του δικτφου διανομισ, ϊςτε να επιτυγχάνεται 
θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ παρακολοφκθςθ των παραμζτρων αυτϊν, θ ρφκμιςθ των πιζςεων για 
τον εντοπιςμό και τθ μείωςθ των διαρροϊν, ιδιαίτερα ςτα αφανι ςθμεία.        
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Εργαςία Συμπεριλαμβανόμενθ 

Θ εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι τμιματα και εργαςίεσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται 
ςτισ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν:  

 Λεπτομερισ ςχεδίαςθ του νζου ςυςτιματοσ, ςε επίπεδο λογικισ και φυςικισ 
αρχιτεκτονικισ (δικτφωςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων) και ςτο επίπεδο τθσ 
ςυνεργαςίασ του µε τα υφιςτάμενα ςυςτιματα. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνει:. 
 εξοπλιςμό επζκταςθσ του υφιςτάμενου Ρρογραμματιηόμενου Λογικοφ Ελεγκτι 

(PLC), που αποτελεί τον Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν, για να ςυμπεριλάβει του 
νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου  

 εξοπλιςμό τθλεπικοινωνιϊν για τθν επικοινωνία του ΚΕΛ με τουσ νζουσ ςτακμοφσ 
ελζγχου  

 αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμό των κεντρικϊν υπολογιςτϊν  
 Αναβάκμιςθ του λογιςμικϊν ΚΣΕ 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του τοπικοφ εξοπλιςμοφ ςυλλογισ ςχετικϊν δεδομζνων 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του λογιςµικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν που 
περιλαµβάνει:  

 λογιςμικό επικοινωνιϊν των νζων ςτακμϊν ελζγχου 
 επζκταςθ του λογιςμικοφ εφαρμογισ Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ SCADA για να 

ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου 
 επζκταςθ του λογιςμικοφ ςυντιρθςθσ για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ 

ελζγχου 
 λογιςμικό ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 
 λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου 
 λογιςμικό Διαχείριςθσ Δεδομζνων Καταγραφικϊν Ραροχομζτρων 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των όποιων αναμεταδοτϊν απαιτθκοφν για τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία 
του ςυςτιματοσ.  

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των οργάνων των τοπικϊν ςτακμϊν (μετρθτζσ παροχισ, 
μετρθτζσ πίεςθσ, μετρθτζσ ςτάκμθσ, όργανα χλωρίωςθσ, δοςομετρικζσ αντλίεσ, 
θλεκτροβάνεσ, ρυκμιςτζσ πίεςθσ κλπ)  

 Ρροςαρμογζσ και μετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ και υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, όπου 
απαιτείται, για τθν πραγματοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςε ζνα ενιαίο ολοκλθρωμζνο 
ςφνολο.  

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν (καλωδιϊςεισ, κ.λ.π.) παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ για 
όλα τα τμιματα του εξοπλιςμοφ. 

 Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου του ζργου που 
περιλαμβάνουν, ιδίωσ επαλικευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ ςε ςφγκριςθ με ιςτορικά δεδομζνα και ςε ςυνδυαςμό με τθ διακζςιμθ 
εμπειρία και γνϊςθ τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ.  

 Ραράδοςθ ςχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (τεκμθρίωςθ). 

 Eγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.  

Εργαςία μθ ςυμπεριλαμβανόμενθ 

 

Στο παρόν ζργο δεν περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 
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 Εργαςίεσ για τθν παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ ςε ςθμεία εγκατάςταςθσ που αυτι δεν 
υπάρχει και απαιτείται για τισ ανάγκεσ του νζου ςυςτιματοσ. 

 Υλικά και εργαςίεσ για τθν καταςκευι φρεατίων ςε ςθμεία που απαιτοφνται βάςει των 
προδιαγραφϊν τθσ προμικειασ. 

Γενικι Ρεριγραφι Συςτιματοσ 

 Το ςφςτθμα διακρίνεται ςτα μζρθ που αναφζρονται κατωτζρω:  

Εγκατάςταςθ δεκαζξι Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου (ΤΣΕ)  

Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου (ΤΣΕ), τοποκετθμζνουσ ςε δεκαζξι (16)  κζςεισ ελζγχου (Γεϊτρθςθ, 
Αντλιοςτάςιο, Δεξαμενι κλπ) και απϋ όπου κα παρζχεται τοπικόσ ζλεγχοσ, τθλεχειριςμόσ και 
αυτόνομοσ τοπικόσ αυτοματιςμόσ. Οι ΤΣΕ αποτελοφνται από : 

Το απαραίτθτο θλεκτρονικό υλικό και λογιςμικό των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου  

Διάταξθ τροφοδοτικοφ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ ανωμαλιϊν ςτο δίκτυο 
τθσ κφριασ τροφοδοςίασ και αντικεραυνικι προςταςία. 

Δίκτυα καλωδιϊςεων και ςωλθνϊςεων προςταςίασ τουσ για τθν ςφνδεςθ με τα εγκακιςτάμενα 
όργανα 

Αιςκθτιρια όργανα (παροχόμετρα, πιεςόμετρα, ςτακμιμετρα, κλπ) που τοποκετοφνται και 
ςυνδζονται με τισ προςφερόμενεσ θλεκτρονικζσ διατάξεισ αυτοματιςμοφ. 

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και λοιπζσ εργαςίεσ κζςθσ ςε λειτουργία των δοςομετρικϊν αντλιϊν 
χλωρίωςθσ και των μετρθτϊν υπολειμματικοφ χλωρίου, θλεκτροβανϊν απομόνωςθσ 

Εγκατάςταςθ τριϊν Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Μζτρθςθσ και φκμιςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ 

Στουσ τρεισ (3) ΤΣΕ κα γίνεται μζτρθςθ τθσ πίεςθσ και τθσ παροχισ ςε κάποιον κεντρικό αγωγό 
διανομισ νεροφ. Θα είναι εξοπλιςμζνοι με θλεκτρικά ελεγχόμενθ βελονοειδι δικλείδα με ςτόχο 
να μποροφν να πραγματοποιιςουν ρφκμιςθ τόςο τθσ πίεςθσ, όςο και τθσ παροχισ. Θ 
χρθςιμότθτα τθσ ρφκμιςθσ πίεςθσ είναι φανερι από το γεγονόσ πωσ μειϊνοντασ τθν πίεςθ ςε ζνα 
τμιμα του δικτφου, μειϊνονται ταυτόχρονα και οι διαρροζσ ςτο τμιμα αυτό. Κάτι τζτοιο μπορεί 
να γίνεται κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ που ςυνικωσ θ κατανάλωςθ νεροφ είναι πολφ μικρι, ενϊ 
αντίκετα οι διαρροζσ αυξάνονται. 

 

Εγκατάςταςθ ζξι  Τοπικϊν Στακμϊν ΤΣΜΡ (Μζτρθςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ) 

 

Σε ζξι (6) ςθμεία του δικτφου φδρευςθσ,  κα γίνεται μζτρθςθ μόνο τθσ πίεςθσ και παροχισ ςτο 
ςθμείο τοποκζτθςθσ. Μια μεγάλθ πτϊςθ ςτθν πίεςθ, κατά κανόνα ςυνδζεται με κραφςθ του 
αγωγοφ. Τα δεδομζνα τθσ πίεςθσ κα αξιολογοφνται ςε κακθμερινι βάςθ και κα φανερϊςουν μια 
ενδεχόμενθ δυςλειτουργία του δικτφου.  

Αναβάκμιςθ δζκα υπαρχόντων Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου (ΤΣΕ)  

Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου (ΤΣΕ), τοποκετθμζνουσ ςε δζκα (10)  κζςεισ ελζγχου (Γεϊτρθςθ, 
Αντλιοςτάςιο, Δεξαμενι κλπ) και όπου κα αναβακμιςτοφν με τθν προςκικθ νζων οργάνων και 
θλεκτροβανϊν.  

Επζκταςθ και αναβάκμιςθ του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΚΕΛ)  

Το υφιςτάμενο Κζντρο Ελζγχου, κα εκςυγχρονιςκεί ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηει τθ λειτουργία και 
εκμετάλλευςθ του νζου ςυςτιματοσ. Θ επζκταςθ και αναβάκμιςθ του ΚΣΕ αποτελείται από: 
Εξοπλιςμόεπζκταςθσ του υφιςτάμενου Ρρογραμματιηόμενου Λογικοφ Ελεγκτι (PLC), που 
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αποτελεί τον Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν, για να ςυμπεριλάβει του νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου  
τθλεπικοινωνιϊν για τθν επικοινωνία του ΚΕΛ με τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου και αναβάκμιςθ 
και εκςυγχρονιςμό των κεντρικϊν υπολογιςτϊν  

Λογιςμικά Συςτιματοσ 

Λογιςμικό επικοινωνιϊν των νζων ςτακμϊν ελζγχου 

λογιςμικό διαςφνδεςθσ με υφιςτάμενο ςφςτθμα Εποπτικοφ Ελζγχου και Συλλογισ Δεδομζνων 
(SCADA) 

Λογιςμικό ςυντιρθςθσ 

Λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου 

Λογιςμικό ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δεδομζνων Καταγραφικϊν Ραροχομζτρων 

Λογιςμικά Εφαρμογϊν 

Το λογιςμικά εφαρμογϊν κα αναπτυχκοφν ςτα λογιςμικά ςυςτιματοσ που αναφζρκθκαν 
παραπάνω και κα διαςυνδεκοφν με το υφιςτάμενο ςφςτθμα Εποπτικοφ Ελζγχου και Συλλογισ 
Δεδομζνων (SCADA). Ρεριλαμβάνουν: 

επζκταςθ του λογιςμικοφ εφαρμογισ SCADA για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου 

λογιςμικό εφαρμογισ επικοινωνιϊν των νζων ςτακμϊν ελζγχου 

Επικοινωνίεσ 

Το δίκτυο εξαςφαλίηει τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των Τοπικϊν Στακµϊν Ελζγχου και του 
Κζντρου Ελζγχου. Το δίκτυο επικοινωνιϊν αποτελείται από το απαραίτθτο υλικό και λογιςμικό 
επικοινωνίασ. 

 

Διαςφνδεςθ-Ενςωμάτωςθ υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ Διμου Ανω 
Σφρου 

Διαςφνδεςθ – Ενςωμάτωςθ με το υπάρχον Σφςτθμα Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου Άνω 
Σφρου που αποτελείται από τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ)  εγκατεςτθμζνο ςτο διμο Άνω 
Σφρου διαςυνδεδεμζνο, μζςω αςυρμάτων επικοινωνιακϊν διατάξεων με 12 Τοπικοφσ Στακμοφσ 
Ελζγχου (ΤΣΕ) ευριςκόμενουσ ςε ιςάρικμεσ κζςεισ του Δικτφου Φδρευςθσ (γεωτριςεισ, 
αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ), 

Δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων ολοκλιρου 
τθσ νιςου 

 

ΟΦΕΛΘ – ΣΤΟΧΟΙ 

 Άμεςθ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ παραγωγισ, μεταφοράσ αποκικευςθσ και διανομισ 
του πόςιμου νεροφ, 

 Διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ παραγωγισ, μεταφοράσ αποκικευςθσ και διανομισ του 
πόςιμου νεροφ 

 Συγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για µεςοπρόκεςµο και µακροπρόκεςµο ςχεδιαςµό 
και προγραµµατιςµό τθσ λειτουργίασ του δικτφου  

 Αποτελεςματικότερθ εποπτεία και διαχείριςθ δικτφου φδρευςθσ 
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 Μείωςθ των ετιςιων απωλειϊν πόςιµου φδατοσ και τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ςτα 
µζςω τθσ αποτελεςµατικισ αντιµετϊπιςθσ των διαρροϊν και τθσ  αποφυγισ 
υπερχειλίςεων  

 Εντοπιςμόσ πικανόν διαρροϊν και αποφυγι ςπατάλθσ υδάτινων πόρων 

 Ελαχιςτοποίθςθ απαιτιςεων ςε ανκρωποϊρεσ για ςυλλογι πλθροφορίεσ παραγωγισ-
κατανάλωςθσ φδατοσ 

 Μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

 Μείωςθ των ετιςιων απωλειϊν νεροφ 

 Ζγκαιροσ εντοπιςμόσ τθσ προζλευςθσ των απωλειϊν νεροφ 

 Δραςτικι μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων 

 Συµβολι ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των αποκεµάτων και τθν ορκολογικι διαχείριςθ 
των υδάτινων πόρων τθσ περιοχισ  

 Αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ ηωτικισ ςθμαςίασ φυςικϊν πόρων 

 Βιϊςιμθ (αειφόροσ) διαχείριςθ των υδάτινων πόρων τθσ νιςου 

 Ραροχι υπθρεςιϊν με βζλτιςτο περιβαλλοντικά τρόπο ελαχιςτοποιϊντασ τθ ςπατάλθ 
τόςο των υδατικϊν όςο και των ενεργειακϊν πόρων 

 Ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν αιχμισ με δυνατότθτα ςυνεχοφσ βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ, 
βαςιηόμενθ πάνω ςτισ ίδιεσ περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ αρχζσ 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ-πλθροφόρθςθ ευαιςκθτοποίθςθ για περιβαλλοντικά ηθτιματα 
διαχείριςθσ υδάτων. 

Θ ΔΕΥΑΣ φιλοδοξεί να καταςτεί κεντρικόσ πόλοσ ανάπτυξθσ αλλά και διάχυςθσ τθσ τεχνογνωςίασ 
που κατζχει ςε πολλοφσ τομείσ. Συνεπϊσ το προτεινόμενο ςφςτθμα μπορεί και πρζπει να γίνει 
πιλότοσ για τθν ευρφτερθ περιοχι των Κυκλάδων πζραν των προφανϊν οφελϊν που κα 
προςφζρει ςτο νθςί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Τα δίκτυα φδρευςθσ τθσ νιςου Σφρου αποτελοφν επιμζρουσ δίκτυα των τριϊν πρϊθν Διμων, 
Ερμουπόλεωσ, Άνω Σφρου και Ροςειδωνίασ. Εξυπθρετοφν το ςφνολο των χωριϊν και οικιςμϊν 
του νθςιοφ και λόγω τθσ ζκταςισ τουσ είναι δφςκολθ και χρονοβόρα θ παρακολοφκθςι τουσ. Τα 
δίκτυα αυτά των πρϊθν Διμων, μετά τθν ςυνζνωςι τουσ λειτουργοφν ςε νζα δομι με διάφορουσ 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ που παρζχουν αλλθλοκάλυψθ δεδομζνου ότι όλα εξυπθρετοφνται με 
νερό που προζρχεται από μονάδεσ αφαλάτωςθσ. Τθν ευκφνθ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ ζχει θ ΔΕΥΑΣ. 

 Το δίκτυο τθσ Ερμοφπολθσ και του Μάννα που αποτελοφςαν τθν διοικθτικι περιφζρεια 
του πρϊθν Διμου Ερμοφπολθσ, υποςτθρίηεται από ςφςτθμα τθλεελζγχου- τθλεχειριςμοφ των 
αντλιοςταςίων και υδατοδεξαμενϊν που αποτελείται από τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου, Δφο 
Ρεριφερειακοφσ και 20 Τοπικοφσ Στακμοφσ ελζγχου παραμζτρων λειτουργίασ των 
Θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. Ζχει καταςκευαςτεί από τθ ΔΕΥΑΣ το 2007 ςτα πλαίςια 
ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου του Ταμείου Συνοχισ 2000-2006. 

 Ομοίωσ το δίκτυο τθσ Ρεριφερειακισ Κοινότθτασ του πρϊθν Διμου Άνω Σφρου 
υποςτθρίηεται από ςφςτθμα τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ που μερικϊσ 

καλφπτει τισ ανάγκεσ του δικτφου. Αποτελείται από Κεντρικι Μονάδα Ελζγχου και 11 Τοπικοφσ 
Στακμοφσ ελζγχου παραμζτρων λειτουργίασ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων. 

 Το δίκτυο τθσ Ρεριφερειακισ Κοινότθτασ του πρϊθν Διμου Ροςειδωνίασ διακζτει ζνα 
υποτυπϊδεσ ςφςτθμα τθλεελζγχου που εξυπθρετεί μερικϊσ κάποιεσ από τισ υδατοδεξαμενζσ του 
δικτφου φδρευςθσ. Τα δφο παραπάνω ςυςτιματα Ερμοφπολθσ και Άνω Σφρου, ζχουν τθν ίδια 
λειτουργικι βάςθ και δομι. Οι παράμετρεσ από τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου, αςφρματα 
μεταφζρονται ςτο Κεντρικό Στακμό Ελζγχου όπου επεξεργάηονται βάςει λειτουργικοφ 
προγράμματοσ, καταγράφονται και επιςτρζφουν ωσ εντολζσ προσ τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ, 
διαςφαλίηοντασ τθσ αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία των Θ/Μ εγκαταςτάςεων. Οι 20 Τοπικοί 
Στακμοί τθσ Ερμοφπολθσ και του Μάννα είναι πλιρεισ δθλαδι διακζτουν και καταχωροφν όλεσ 
τισ αναγκαίεσ παραμζτρουσ λειτουργίασ, δθλαδι ςτάκμθ, πίεςθ, παροχι, τάςθ ρεφματοσ, δεν 
ςυμβαίνει το ίδιο όμωσ με τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ του πρϊθν Διμου Άνω Σφρου. 

 Τα ςυςτιματα αυτά ςτεροφνται διαςφνδεςθσ μεταξφ τουσ και υπάρχει ανάγκθ 
ςυμπλιρωςθσ και επζκταςισ τουσ ϊςτε να λειτουργοφν κάτω από ενιαίο ςφςτθμα με Κεντρικι 
Μονάδα Ελζγχου ςτον ίδιο χϊρο. Σκόπιμο επίςθσ είναι να ςυμπλθρωκοφν με πρόςκετουσ 
τοπικοφσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ και καταγραφισ πίεςθσ – παροχισ ςε επίκαιρα ςθμεία του δικτφου 
διανομισ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ παρακολοφκθςθ των παραμζτρων 
αυτϊν, που αποτελοφν χριςιμα ςτοιχεία για τον εντοπιςμό των διαρροϊν, ιδιαίτερα ςτα αφανι 
ςθμεία.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.      ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει, κα εγκαταςτιςει και κα κζςει ςε λειτουργία, δεκαζξι (16) νζουσ 
τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου ςε δεξαμενζσ και γεωτριςεισ και αντλιοςτάςια τθσ νιςου Σφρου. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τοπικοί ςτακμοί ελζγχου που κα πρζπει να εγκαταςτιςει ο 
ανάδοχοσ: 

Α/Α 
ΚΫΔΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΡΕΙΓΑΨΘ 

1 ΤΣΕΥ1 ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΛΙΫΝΑ 

2 ΤΣΕΥ2 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΔΕΙΑΤΫΝ 

3 ΤΣΕΥ3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΕΤΟΥ 

4 ΤΣΕΥ4 ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο1 

5 ΤΣΕΥ5 ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο2 

6 ΤΣΕΥ6 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΜΡΟΥΝΑΣ 

7 ΤΣΕΥ7 ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΞΥΛΟΤΕΩΝΙΚΘΣ 

8 ΤΣΕΥ8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΙΑΣ 

9 ΤΣΕΥ9 
ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΡΟΤΑΑΣ Α. 
ΣΥΟΥ 

10 ΤΣΕΥ10 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

11 ΤΣΕΥ11 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΫ ΣΥΟΥ 

12 ΤΣΕΥ12 ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΜΕΤΙΕΣ Νο1,2 

13 ΤΣΕΥ13 ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΡΑΡΟΥΙ 

14 ΤΣΕΥ14 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. 
ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑ 

15 ΤΣΕΥ15 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΘΩΫΡΟ 

16 ΤΣΕΥ16 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

 

Επιπλζον, ο προμθκευτισ κα αναβακμίςει δζκα (10) υπάρχοντεσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου 
Φδρευςθσ. Οι εν λόγω ςτακμοί παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Α/Α 
ΚΫΔΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΡΕΙΓΑΨΘ 

1 ΤΣΕΥ17 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΔΑΝΑΚΟΥ 

2 ΤΣΕΥ18 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΒΟΛΑΚΑ 

3 ΤΣΕΥ19 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΣΤΟΓΓΥΛΘ 
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4 ΤΣΕΥ20 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΓΫΝΘ 

5 ΤΣΕΥ21 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ 
ΣΤΟΓΓ. 

6 ΤΣΕ22 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΛΘΘΙΝΘΣ 

7 ΤΣΕ23 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΟΥΣΣΫΝ 

8 ΤΣΕΥ24 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΩΟΛΕΙΟ 
ΡΟΣΕΙΔΫΝΙΑΣ 

9 ΤΣΕΥ25 ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΟΝΙΗΟΡΘΣ 

10 ΤΣΕΥ26 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΓΫΝΘ 

 

Τζλοσ, ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει, κα εγκαταςτιςει και κα κζςει ςε λειτουργία: 

Ζξι (6) Τοπικοφσ Στακμοφσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ – Ραροχισ. 

Τρεισ (3) Τοπικοφσ Στακμοφσ Μζτρθςθσ φκμιςθσ Ρίεςθσ – Ραροχισ. 

Θ κζςθ των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου παρουςιάηεται ςτο κεφάλαιο 1 του τεφχουσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ.  

Οι τοπικοί ςτακμοί κα ςυνδεκοφν µε τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ) διαμζςου κατάλλθλου 
τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ (Κεφάλαιο 4 – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ). Κάκε ΤΣΕ κα μπορεί να 
λειτουργεί και ωσ αυτόνομθ μονάδα, παρζχοντασ τοπικό ζλεγχο και αυτόνομο αυτοματιςμό, 
ανεξάρτθτα από τον ΚΣΕ.  

Ο ανάδοχοσ κα εκτελζςει, ςτουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου, τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:  

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και λοιπζσ εργαςίεσ κζςθσ ςε λειτουργία των τοπικϊν ςτακμϊν και των 
αντίςτοιχων Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC).  

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και λοιπζσ εργαςίεσ κζςθσ ςε λειτουργία των οργάνων (παροχόμετρα, 
ροόμετρα, μετρθτζσ πίεςθσ, μετρθτζσ ςτάκμθσ κλπ.) που προδιαγράφονται (τα ςθμεία 
τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ των οργάνων κα κακοριςκοφν ςε ςυνεργαςία µε τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΣ).  

Μετατροπζσ ςτουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ ϊςτε να γίνει θ ηεφξθ µε τουσ πίνακεσ αυτοματιςμοφ.  

Τοποκζτθςθ και διαςφνδεςθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτοιχιϊν, όπου αυτζσ απαιτοφνται. 

Διαςφνδεςθ όλων των ανωτζρω μεταξφ τουσ και µε τισ θλεκτρικζσ παροχζσ, εξοπλιςμό και 
όργανα.  

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και δοκιμζσ του λογιςμικοφ και των επικοινωνιϊν  

Δοκιμζσ κατά τθν ολοκλιρωςθ και κζςθ ςε λειτουργία. 

 

Κάκε ΤΣΕ ζχει τθν ευκφνθ χειριςμοφ ψθφιακϊν και αναλογικϊν ςθμάτων, ειςόδου  και εξόδου. Ο 
διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να περιγράψει ςτθν προςφορά του, τισ αυτοματοποιθμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ για κάκε ΤΣΕ, με τθ μορφι πίνακα, ςτον οποίο παρουςιάηονται οι ελάχιςτεσ 
ςθμάνςεισ που πρζπει να εμφανίηονται ςτον ΚΣΕ και τα αντίςτοιχα ελάχιςτα ψθφιακά και 
αναλογικά ςιματα που απαιτοφνται, ο αρικμόσ των οποίων κακορίηει τισ προδιαγραφζσ του 
απαιτοφμενου PLC.  
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Επίςθσ κα πρζπει ςτον υπολογιςμό του να λάβει υπόψθ και αρικμό εφεδρικϊν ςθμάτων ςε 
ποςοςτό 20%.  

Σε κάκε ΤΣΕ ο ανάδοχοσ κα τοποκετιςει, κα εγκαταςτιςει, κα ςυνδζςει και κα κζςει ςε 
λειτουργία τον ακόλουκο εξοπλιςμό:  

 Εξοπλιςμό αυτοματιςμοφ (όργανα, κ.λ.π.)  
 Θλεκτρολογικό πίνακα αυτοματιςμοφ και όπου απαιτείται Pillar 
 Ρρογραμματιηόμενο Λογικό Ελεγκτι (PLC)  
 Επικοινωνιακό εξοπλιςμό (RADIOMODEM, ΚΕΑΙΑ)  
 Τροφοδοτικό Αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS)  
 Συςτιματα αντικεραυνικισ προςταςίασ  
 Καλϊδια διαςφνδεςθσ  

Οι προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροί ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και το τθλεπικοινωνιακό 
υλικό αναλφονται παρακάτω. Ο διαγωνιηόμενοσ κα περιγράψει ςτθν προςφορά του αναλυτικά 
τθν αρχιτεκτονικι (configuration) των προςφερόμενων μονάδων ελζγχου (PLC) για κάκε ΤΣΕ, 
αναφζροντασ ςαφϊσ τον αρικμό των προςφερόμενων ειςόδων/ εξόδων.  

Ο ανάδοχοσ απαιτείται να κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ του προςφερόμενου και  
υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ µε το ςφνολο του εξοπλιςμοφ του PLC, θλεκτρονόμων, αςφαλειϊν, 
κλεμμϊν κλπ, για τθ ςφνδεςθ κάκε ΤΣΕ µε το ςφςτθμα τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ. Ο ανάδοχοσ κα 
πρζπει να παραδϊςει ςχζδια καλωδίωςθσ, όπωσ αυτι υλοποιικθκε, τα οποία κα 
ςυμπεριλαμβάνουν αρικμοφσ καλωδίων, μζγεκοσ, τφπο και τυχόν λεπτομζρειεσ προςαρμογισ 
και πιςτοποιθτικά δοκιμισ. 

 

Ρεριγραφι Σθμάτων Αυτοματιςμοφ  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ενδεικτικά θ περιγραφι των αυτοματοποιθμζνων εγκαταςτάςεων 
ενόσ  ΤΣΕ  με τθ μορφι πίνακα ςτον οποίο φαίνονται οι ςθμάνςεισ που πρζπει να εμφανίηονται 
ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου και τα αντίςτοιχα ψθφιακά και αναλογικά ςιματα που 
απαιτοφνται ςε κάκε ςτακμό, ο αρικμόσ των οποίων κακορίηει τισ προδιαγραφζσ του 
απαιτοφμενου PLC.  

 

Στον πίνακα που ακολουκεί, ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν διλωςθ των ειςόδων και εξόδων ςτο  
PLC,  θ εξισ ςθμειολογία: 

DI : Ϊθφιακι είςοδοσ 

DO: Ϊθφιακι ζξοδοσ 

AI:   Αναλογικι είςοδοσ 

AO: Αναλογικι ζξοδοσ 

Απαιτείται από τον υποψιφιο να υποβάλλει αντίςτοιχο πίνακα για όλουσ τουσ Τοπικοφσ 
Στακμοφσ Ελζγχου (ΤΣΕ) 

ΤΣΕ  ΓΕΩΤΘΣΘ  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ DI DO AI AO ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Ι. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ             

1. ΓΕΝΙΚΑ             

Γενικόσ διακόπτθσ επιλογισ 1        
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λειτουργίασ  

 - Θζςθ "Τοπικά"  1       

 - Θζςθ "Τθλεχειριςμόσ"  1       

- Αναγνϊριςθ βλάβθσ επικοινωνίασ   1    Ενδεικτικι λυχνία 

- Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο  1       

2. ΣΥΣΤΘΜΑ 24 VDC - UPS 1        

 - Απϊλεια κφρια τάςθσ  1       

- Ωαμθλι ςτάκμθ μπαταρίασ  1       

- UPS Alarm  1       

ΙI. ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ         

1. ΡΙΕΣΘ ΑΓΫΓΟΥ 1        

- Μζτρθςθ πίεςθσ    1     

2. ΡΑΟΩΘ ΑΓΫΓΫΝ 1        

- Μζτρθςθ παροχισ    1     

- Άκροιςθ όγκου  1       

-Βλάβθ οργάνου  1       

ΙII. ΑΝΤΛΙΑ 1        

-Αυτόματθ λειτουργία  1       

-Ωειροκίνθτθ λειτουργία  1       

-Λειτουργία αντλίασ  1       

- Βλάβθ αντλίασ  1 1    από κερμικό 

-Εντολι εκκίνθςθσ αντλίασ   1      

-Ξθρά λειτουργία  1     

ΙV. Θλεκτρικι Δικλείδα 1      

Εντολι    2   Ωειριςμόσ 

φκμιςθ ποςοςτοφ     1 Ωειριςμόσ 

Θζςθ δικλείδασ    1  Ζνδειξθ 

Δικλείδα ανοιχτι  1    Ζνδειξθ 

Δικλείδα κλειςτι  1    Ζνδειξθ 

Δικλείδα ανοιχτι (λυχνία)   1   Ζνδειξθ 

Δικλείδα κλειςτι (λυχνία)   1   Ζνδειξθ 

Βλάβθ  1    Alarm 

Βλάβθ (λυχνία)   1   Ζνδειξθ 

IV. Επικοινωνία       
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Βλάβθ   1   Alarm 

V. Lamp test       

Θζςθ  1    Ζνδειξθ 

VΙ. Reset       

Θζςθ  1    Ζνδειξθ 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνεται ο ελάχιςτοσ απαιτθτόσ αρικμόσ ςθμάτων ειςόδου και 
εξόδου που κα πρζπει να ζχει το PLC του αντίςτοιχου ςτακμοφ ελζγχου. 

Α/Α ΤΣΕ ΡΕΙΓΑΦΘ DI DO AI ΑΟ 

1 ΤΣΕΥ1 Υδρογεϊτρθςθ Λιϊνα 20 16 4 1 

2 ΤΣΕΥ2 Δεξαμενι Αδειατϊν 20 16 4 1 

3 ΤΣΕΥ3 Αντλιοςτάςιο Τερζτου 32 16 6 1 

4 ΤΣΕΥ4 Υδρογεϊτρθςθ Τερζτου Νο1 20 16 4 1 

5 ΤΣΕΥ5 Υδρογεϊτρθςθ Τερζτου Νο2 20 16 4 1 

6 ΤΣΕΥ6 Δεξαμενι Μπαμποφνασ 20 16 4 1 

7 ΤΣΕΥ7 Υδρογεϊτρθςθ Ξυλοτεχνικισ 20 16 4 1 

8 ΤΣΕΥ8 Αντλιοςτάςιο Μεςςαρίασ 20 16 4 1 

9 ΤΣΕΥ9 Υδρογεϊτρθςθ Ρορτάρασ Α. Σφρου 20 
16 

4 1 

10 ΤΣΕΥ10 Δεξαμενι Αγ. Ακαναςίου 20 
16 

4 1 

11 ΤΣΕΥ11 Δεξαμενι Άνω Σφρου 20 
16 

4 1 

12 ΤΣΕΥ12 Υδρογεϊτρθςθ Μερτιζσ Νο1,2 20 
16 

4 1 

13 ΤΣΕΥ13 Υδρογεϊτρθςθ Ραποφρι 20 
16 

4 1 

14 ΤΣΕΥ14 Αντλιοςτάςιο Αγ. Ραντελειμονα 32 
16 

6 1 

15 ΤΣΕΥ15 Δεξαμενι θχωπό 20 
16 

4 1 

16 ΤΣΕΥ16 Δεξαμενι Ανεμογεννιτριεσ 20 
16 

4 1 

17 ΤΣΕΥ17 Δεξαμενι Δανακοφ 32 
16 

4  

18 ΤΣΕΥ18 Δεξαμενι Βόλακα 32 
16 

4  

19 ΤΣΕΥ19 Δεξαμενι Κινίου Στρογγυλι 8 
8 

4  
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20 ΤΣΕΥ20 Δεξαμενι Κινίου Τετράγωνθ 16 
8 

4  

21 ΤΣΕΥ21 Δεξαμενι Επιςκοπείου Στρόγγ. 16 
8 

4  

22 ΤΣΕΥ22 Δεξαμενι Αλθκινισ 16 
8 

4  

23 ΤΣΕΥ23 Δεξαμενι Ωρουςςϊν 16 
8 

4  

24 ΤΣΕΥ24 Δεξαμενι Σχολείο Ροςειδωνίασ 16 
8 

4  

25 ΤΣΕΥ25 Δεξαμενι Κονιηοπισ 16 
8 

4  

26 ΤΣΕΥ26 Δεξαμενι Επιςκοπείου Τετράγωνθ 16 
8 

4  

24 ΤΣΜΔ1 
Στακμόσ Μζτρθςθσ φκμιςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ1 

16 8 4 1 

25 ΤΣΜΔ2 
Στακμόσ Μζτρθςθσ φκμιςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ2 

16 8 4 1 

26 ΤΣΜΔ3 
Στακμόσ Μζτρθςθσ φκμιςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ3 

16 8 4 1 

27 ΤΣΜΔ1 
Στακμόσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

16 8 4  

27 ΤΣΜΔ2 
Στακμόσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

16 8 4  

27 ΤΣΜΔ3 
Στακμόσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

16 8 4  

27 ΤΣΜΔ4 
Στακμόσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

16 8 4  

27 ΤΣΜΔ5 
Στακμόσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

16 8 4  

27 ΤΣΜΔ6 
Στακμόσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

16 8 4  

 

Αυτοματοποιθμζνθ Λειτουργία ΤΣΕ 

 Το λογιςμικό των PLC, που κα είναι αποκθκευμζνο ςτθ μνιμθ του κάκε τοπικοφ PLC, κα 
πρζπει να αναπτυχκεί μετά από λεπτομερι ανάλυςθ των απαιτιςεων του ζργου που κα γίνει ςε 
ςυνεργαςία με τουσ μθχανικοφσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 Θα πρζπει να παραδοκεί ελεφκερα ο πθγαίοσ κϊδικασ με πλιρθ ςχόλια ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

 Οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν, πρζπει να περιλαμβάνουν κατάλλθλεσ ρουτίνεσ 
ελζγχου για όλα τα εξαρτιματα των επιμζρουσ μονάδων. 

 Ενδεικτικά αναφζρεται ότι κα πρζπει να αναπτυχκοφν ρουτίνεσ για: 
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Ζλεγχο  Επικοινωνιϊν 

Θ ρουτίνα αυτι κα ελζγχει ςυνεχϊσ τθν επικοινωνία των ΤΣΕ με τον ΚΣΕ και κα ςθμαίνει τον 
αρικμό των αποτυχθμζνων προςπακειϊν ι τθν διακοπι τθσ. 

Ζλεγχο και Επεξεργαςία Αναλογικϊν Σθμάτων  

 Θ ρουτίνα αυτι κα αςχολείται με τθν λιψθ και επεξεργαςία των αναλογικϊν ςθμάτων. 
Αναλυτικότερα κα λαμβάνει τθν τιμι, κα τθν μετατρζπει ςε φυςικό μζγεκοσ, κα ελζγχει τθν  
φπαρξθ κομμζνου καλωδίου, κα ςθμαίνει και κα καταγράφει άνω και κάτω υπερβάςεισ των 
αναλογικϊν τιμϊν. Ππου απαιτείται επίςθσ κα εξομαλφνει τα μεγζκθ και κα υπολογίηει μζςεσ 
τιμζσ. Ραράλλθλα κα γίνεται καταγραφι όλων των διακυμάνςεων των αναλογικϊν μεγεκϊν που 
μετροφνται από τον κάκε ςτακμό. 

Σενάρια Λειτουργίασ 

 Αυτι θ ρουτίνα κα είναι και θ καρδιά του προγράμματοσ, αφοφ κα αποφαςίηει για τθν 
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ με βάςθ τθν προκακοριςμζνθ επικυμθτι από τον χριςτθ 
ςυμπεριφορά αυτισ. 

 Ειδικότερα, κα είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία και τθν ςτάςθ των αντλιϊν. Ζτςι θ 
ρουτίνα μπορεί να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ςτάκμεσ των Δεξαμενϊν, τθν ανάγκθ διατιρθςθσ του 
υδατικοφ ιςοηυγίου, τισ ςυνκικεσ ηιτθςθσ, τθν διακεςιμότθτα νερϊν, τθν διακεςιμότθτα των 
αντλιϊν, τουσ ενεργειακοφσ περιοριςμοφσ, τθν επιβαλλόμενθ κυκλικι εναλλαγι ι χρονικι 
λειτουργία, τουσ τθλεχειριςμοφσ από τον ΚΣΕ και κα αποφαςίηει ποιεσ αντλίεσ κα πρζπει να 
λειτουργοφν. 

3.5.4 Ζλεγχο Αντλιϊν 

 Θ ρουτίνα αυτι κα ελζγχει τθν λειτουργία των αντλιϊν, αν απαιτείται. Αναλυτικότερα κα 
λαμβάνει εντολι εκκίνθςθσ τθσ αντλίασ και αφοφ διαπιςτϊςει ότι υπάρχουν οι προχποκζςεισ 
εκκίνθςθσ (δεν ζχει ςθμανκεί θ αντλία με βλάβθ, δεν εκκινεί ταυτόχρονα άλλθ αντλία, ο 
διακόπτθσ αυτόματο / χειροκίνθτο βρίςκεται ςτθν ςωςτι κζςθ, υπάρχει επαρκισ ποςότθτα 
νεροφ για προςταςία από τθν εν ξθρϊ λειτουργία, επιτρζπεται από ενεργειακισ άποψθσ θ 
λειτουργία τθσ αντλίασ, δεν ζχει τεκεί εκτόσ με εντολι του ΚΣΕ κ.λπ.) κα εκκινεί τθν αντλία. 

 Μετά τθν εντολι εκκίνθςθσ κα ελζγχει ότι όντωσ εκκίνθςε ςωςτά ελζγχοντασ επαφζσ 
κυρίωσ ρελζ και τριγϊνου, μεταβολζσ παροχισ και πίεςθσ και αν απαιτείται κα τθν ςταματά. 
Επιπλζον κα παρατθρεί διαρκϊσ τθν αντλία για τθν φπαρξθ ανωμάλων καταςτάςεων, κα 
καταγράφει ϊρεσ λειτουργίασ (ςε περιπτϊςεισ πολλαπλϊν αντλιϊν κα εκκινεί τθν αντλία με τισ 
λιγότερεσ ϊρεσ λειτουργίασ)  κακϊσ και αρικμό επιτυχθμζνων και αποτυχθμζνων εκκινιςεων. 

3.6 Ανάλυςθ Λειτουργίασ αντλίασ 

3.6.1 Γενικι Ρεριγραφι λειτουργίασ  

 Θ λειτουργία των αντλιϊν ελζγχεται από τθ ςτάκμθ τθσ δεξαμενισ τθν οποία 
τροφοδοτοφν, ενϊ  απαραίτθτθ  προχπόκεςθ  εκκίνθςθσ  των  αντλιϊν  είναι  θ  ςτάκμθ  τθσ  
δεξαμενισ  (ι πθγισ) από τθν οποία αναρροφοφν να είναι εντόσ επιτρεπτοφ ορίου και :  

  α)   Ο διακόπτθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αντλίασ να είναι ςε κζςθ Auto 

  β)  Να µθν ζχει ςθμανκεί βλάβθ ι άλλθ δυςλειτουργία τθσ αντλίασ  

  γ)  Να µθν ζχει τεκεί θ αντλία εκτόσ λειτουργίασ µε εντολι του ΚΣΕ  

Θ εντολι εκκίνθςθσ των αντλιϊν,  αν  ιςχφουν οι παραπάνω προχποκζςεισ  δίνεται όταν θ 
ςτάκμθ τθσ Δεξαμενισ που κατακλίβουν, φτάςει ςτο κάτω επιτρεπτό όριο και διαρκεί ϊςπου το 
νερό να ανζβει ςτο πάνω όριο. Το πόςεσ και ποιζσ αντλίεσ κα λειτουργιςουν εξαρτάται από τθν 
κατάςταςθ των  αντλιϊν και από τισ ςτάκμεσ των δεξαμενϊν, τισ παροχζσ ειςόδου-εξόδου και   
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από τθν πίεςθ νεροφ ςτθν κατάκλιψθ των αντλιϊν. Θ εκκίνθςθ και ςτάςθ των αντλιϊν κα γίνεται 
κλιμακωτά για τθν αποφυγι πλθγμάτων. Οι αντλίεσ κα  εναλλάςςονται αυτόματα κυκλικά για 
ομοιόμορφθ φκορά και ιςοκατανομι  χρόνου λειτουργίασ. Εάν ςτα αντλιοςτάςια µε δφο ι τρεισ 
αντλίεσ, µία αντλία δεν λειτουργεί για οποιοδιποτε λόγο, τίκεται ςε λειτουργία αυτόματα θ 
εφεδρικι. 

Τα ςιματα από τα αιςκθτιρια καταλιγουν ςτον τοπικό θλεκτρικό πίνακα. 

3.6.2 Τρόποι λειτουργίασ  

Κάκε ΤΣΕ πρζπει να επιτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:  

Α.  Λειτουργία εγκατάςταςθσ µε τοπικοφσ χειριςμοφσ  

 

 O διακόπτθσ επιλογζασ REMOTE-OFF-LOCAL (R-O-L) του Ρίνακα  Αυτοματιςμοφ τίκεται 
επιτοπίωσ ςτθν κζςθ  -L-, οπότε θ εγκατάςταςθ  ςτο  ςφνολό τθσ τίκεται ςτθν κατάςταςθ - 
ΩΕΙΟΚΙΝΘΤΘ – για επιτόπιουσ χειριςμοφσ.  

 Ανεξάρτθτα όμωσ από τθν κζςθ του επιλογζα (R-O-L) του Ρίνακα Αυτοματιςμοφ κάκε 
αντλία ι δικλείδα μπορεί να λειτουργιςει µε τοπικοφσ χειριςμοφσ κζτοντασ τον επιλογζα τθσ 
AUTO-OFF-MANUAL (A-O-M) ςτθν κζςθ -M-: XEΙΟΚΙΝΘΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ.  

Β.  Λειτουργία εγκατάςταςθσ µε τοπικό αυτοματιςμό µζςω PLC 

Θ εγκατάςταςθ μεταπίπτει ςε κατάςταςθ λειτουργίασ µε τοπικό αυτοματιςμό ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ:  

O διακόπτθσ επιλογζασ (R-O-L) του Βοθκθτικοφ Ρίνακα Αυτοματιςμοφ τίκεται επιτοπίωσ  

ςτθν κζςθ -L-: ΤΟΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ι  

Ο διακόπτθσ επιλογζασ (R-O-L) βρίςκεται ςτθ κζςθ -R-  και  

α)  δίδεται ςχετικι εντολι από τον ΚΣΕ ι  

β)  παρουςιάηεται βλάβθ ςτον ΚΣΕ ι τθν γραµµι επικοινωνίασ και ο υπόψθ ΤΣE είναι αποδζκτθσ, 
οπότε θ μετάπτωςθ γίνεται αυτόματα  

Ο προμθκευτισ απαιτείται να επιςυνάψει ςτθν προςφορά του περιγραφι αυτοματοποιθμζνθσ 
λειτουργίασ κάκε τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου. 

 

Γ.  Λειτουργία εγκατάςταςθσ µζςω Τθλεχειριςμϊν ΚΣΕ  

Ρροχπόκεςθ για τθν τθλεχειριηόμενθ κατάςταςθ λειτουργίασ είναι να βρίςκεται ο διακόπτθσ 
επιλογζασ (R-O-L)  ςτθν  κζςθ  -  R-. Ο  χειριςτισ  του ΚΣΕ  δίδει  τισ προβλεπόμενεσ  εντολζσ 
τθλεχειριςμϊν.  

 

3.6.3 Ρεριγραφι καταςτάςεων λειτουργίασ  

Α.  Ρεριγραφι Καταςτάςεων λειτουργίασ αντλιϊν  

Α1.  Ο διακόπτθσ επιλογζασ τθσ αντλίασ Α-Ο-Μ του Ρίνακα Αυτοματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ 
βρίςκεται  ςτθν  κζςθ  - ΩΕΙΟΚΙΝΘΤΘ-.  Με επιτόπιο χειριςμό ι αντλία βρίςκεται ςτισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ:  

α) Κατάςταςθ -XOFF-:  ςε ςτάςθ  

β) Κατάςταςθ-ΩΛΕΙΤΟΥΓΕΙ-:  ςε λειτουργία  
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Α2.  Ο διακόπτθσ επιλογζασ τθσ αντλίασ Α-Ο-Μ βρίςκεται ςτθν κζςθ -ΑΥΤΟΜΑΤΘ-:  

α)   Κατάςταςθ  -OFF-  Θ  αντλία  βρίςκεται  ςε  ςτάςθ  φςτερα  από  τθλεχειριςμό  ι εντολι ΤΣΕ.  

β)  Κατάςταςθ -ΛΕΙΤΟΥΓΕΙ :  Θ αντλία βρίςκεται ςε λειτουργία  φςτερα  από τθλεχειριςμό ι 
εντολι ΤΣΕ.  

γ)   Κατάςταςθ - ΕΚΤΟΣ -: Θ αντλία βρίςκεται μόνιμα ςε ςτάςθ κατόπιν εντολισ ΚΣΕ. 

δ)  Κατάςταςθ -ΒΛΑΒΘ-:Θ αντλία βρίςκεται μόνιμα ςε ςτάςθ λόγω βλάβθσ 

Γενικι Ρεριγραφι λειτουργίασ δικλείδασ κοίλθσ φλζβασ 

Θ λειτουργία των δικλείδων ελζγχεται για τισ δικλείδεσ κοίλθσ φλζβασ από τισ μετριςεισ είτε τθσ 
πίεςθσ του αγωγοφ κατάντθ, είτε τθσ παροχισ. Ρροαπαιτοφμενα για τθν λειτουργία των 
δικλείδων αποτελοφν τα εξισ  

  α)   Ο διακόπτθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δικλείδασ να είναι ςε κζςθ Auto 

  β)  Να µθν ζχει ςθμανκεί βλάβθ ι άλλθ δυςλειτουργία τθσ δικλείδασ  

  γ)  Να µθν ζχει τεκεί θ δικλείδα εκτόσ λειτουργίασ µε εντολι του ΚΣΕ  

 

Τρόποι λειτουργίασ  

Κάκε ΤΣΕ πρζπει να επιτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:  

Α.  Λειτουργία εγκατάςταςθσ µε τοπικοφσ χειριςμοφσ  

O  διακόπτθσ  επιλογζασ REMOTE-OFF-LOCAL  (R-O-L)  του  Ρίνακα  Αυτοµατιςµοφ  τίκεται 
επιτοπίωσ  ςτθν  κζςθ  -L-,  οπότε  θ  εγκατάςταςθ  ςτο  ςφνολό  τθσ  τίκεται  ςτθν  κατάςταςθ  - 
ΩΕΙΟΚΙΝΘΤΘ - για επιτόπιουσ χειριςμοφσ.  

Ανεξάρτθτα όμωσ από τθν κζςθ του επιλογζα (R-O-L) του Ρίνακα Αυτοµατιςµοφ κάκε δικλείδα 
μπορεί να λειτουργιςει µε τοπικοφσ χειριςμοφσ κζτοντασ τον επιλογζα τθσ AUTO-OFF-MANUAL 
(A-O-M) ςτθν κζςθ -M-: XEΙΟΚΙΝΘΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ.  

Β.  Λειτουργία εγκατάςταςθσ µε τοπικό αυτοµατιςµό µζςω PLC 

 Θ εγκατάςταςθ μεταπίπτει ςε κατάςταςθ λειτουργίασ µε τοπικό αυτοµατιςµό ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 O διακόπτθσ επιλογζασ (R-O-L) του Ρίνακα Αυτοµατιςµοφ τίκεται επιτοπίωσ ςτθν κζςθ -L-
: ΤΟΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ι Ο διακόπτθσ επιλογζασ (R-O-L) βρίςκεται ςτθ κζςθ -R-  και  

α)  δίδεται ςχετικι εντολι από το ΚΣΕ ι  

β)  παρουςιάηεται βλάβθ ςτο ΚΣΕ ι τθν γραµµι επικοινωνίασ και ο υπ' όψθ ΤΣΕ είναι αποδζκτθσ, 
οπότε θ μετάπτωςθ γίνεται αυτόματα  

Ο προμθκευτισ απαιτείται να επιςυνάψει ςτθν προςφορά του περιγραφι αυτοµατοποιθµζνθσ 
λειτουργίασ κάκε ΤΣΕ. 

Γ.  Λειτουργία εγκατάςταςθσ µζςω Σθλεχειριςμϊν ΚΕ  

 Ρροχπόκεςθ για τθν τθλεχειριηόμενθ κατάςταςθ λειτουργίασ είναι να βρίςκεται ο 
διακόπτθσ επιλογζασ (R-O-L)  ςτθν  κζςθ - R-. Ο χειριςτισ του ΚΣΕ δίδει τισ προβλεπόμενεσ  
εντολζσ τθλεχειριςμϊν.  

Ρεριγραφι καταςτάςεων λειτουργίασ  

Α.  Περιγραφι Καταςτάςεων λειτουργίασ δικλείδων 
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Α1.  Ο διακόπτθσ επιλογζασ τθσ δικλείδασ Α-Ο-Μ του Ρίνακα Αυτοµατιςµοφ τθσ εγκατάςταςθσ  
βρίςκεται  ςτθν  κζςθ  - ΩΕΙΟΚΙΝΘΤΘ-.  Με επιτόπιο χειριςμό ι αντλία βρίςκεται ςτισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ:  

α) Κατάςταςθ -XOFF-:  ςε ςτάςθ  

β) Κατάςταςθ-ΩΛΕΙΤΟΥΓΕΙ-:  ςε λειτουργία  

Α2.  Ο διακόπτθσ επιλογζασ τθσ δικλείδασ Α-Ο-Μ βρίςκεται ςτθν κζςθ -ΑΥΤΟΜΑΤΘ-:  

α)   Κατάςταςθ  -OFF-  Θ  δικλείδα βρίςκεται  ςε  ςτάςθ  φςτερα  από  τθλεχειριςμό  ι εντολι ΤΣΕ.  

β)  Κατάςταςθ -ΛΕΙΤΟΥΓΕΙ : Θ δικλείδα βρίςκεται ςε λειτουργία φςτερα από τθλεχειριςμό ι 
εντολι ΤΣΕ.  

γ)   Κατάςταςθ - ΕΚΤΟΣ -:Θ δικλείδα βρίςκεται μόνιμα ςε ςτάςθ κατόπιν εντολισ ΚΣΕ. 

δ)  Κατάςταςθ -ΒΛΑΒΘ-:Θ δικλείδα βρίςκεται μόνιμα ςε ςτάςθ λόγω βλάβθσ.  

3.8   Ελάχιςτεσ Απαιτθτζσ Ρλθροφορίεσ και Εντολζσ 

Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να ςυλλζγονται από τθν τοπικι μονάδα αυτοματιςμοφ (PLC), αλλά 
και οι εντολζσ που πρζπει να είναι δυνατόν να δίδονται από αυτιν είναι κατ’ ελάχιςτο:  

 

Λειτουργικι κατάςταςθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και των κινθτιρων γενικότερα  (ON/ 
OFF). 

Εντολι εκκίνθςθσ/ ςτάςθσ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και των κινθτιρων γενικότερα 
(START/ STOP). 

Θζςθ του επιλογικοφ διακόπτθ του τρόπου λειτουργίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και των 
κινθτιρων γενικότερα, δθλαδι ςτάςθ/ αυτόματθ λειτουργία/ χειροκίνθτθ λειτουργία (OFF/ 
AUTO/ MANUAL). 

Βλάβθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και των κινθτιρων γενικότερα (βοθκθτικι επαφι του 
κερμικοφ). 

Ζλεγχοσ για μθ εξουςιοδοτθμζνθ είςοδο ςτο χϊρο. 

Συλλογι των αναλογικϊν και ψθφιακϊν ςθμάτων από τα όργανα του πεδίου, ιτοι: 

 Διατάξεισ μζτρθςθσ τθσ παροχισ ςε αγωγό. 
 Διατάξεισ μζτρθςθσ τθσ ςτάκμθσ. 
 Διατάξεισ μζτρθςθσ πίεςθσ. 
 Διατάξεισ μζτρθςθσ υπολ. Ωλωρίου 
 Διατάξεισ μζτρθςθσ ενζργειασ 

 

Σιματα εξόδου για ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ ι καταςτάςεισ ςυναγερμοφ (alarms). 

 Επίςθσ, πρζπει να είναι διακζςιμθ ςτον χριςτθ πλθροφόρθςθ που να αφορά ςτισ ϊρεσ 
λειτουργίασ των αντλιϊν και των κινθτιρων γενικότερα, αλλά και ςτισ χρονικζσ ‘’ταμπζλεσ’’ (λ.χ. 
θμερομθνία) που αφοροφν εντολζσ που δίδει ο χριςτθσ, όποτε και για όςεσ αυτόσ το επικυμεί. 

 Θ χρθςιμότθτα των διατάξεων μζτρθςθσ πίεςθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ πλθροφόρθςθ 
που παρζχουν δίνει τθν δυνατότθτα να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τυχόν διαρροι ςε αγωγό 
ςτον οποίον τοποκετοφνται, ι όταν τοποκετοφνται μετά από αντλθτικά ςυγκροτιματα για το εάν 
ι όχι το αντλθτικό ςυγκρότθμα λειτουργεί ορκά (επιτυγχάνεται θ επικυμθτι πίεςθ λειτουργίασ), 
ϊςτε να αξιολογθκεί ο βακμόσ απόδοςισ του, θ πικανι μεγάλθ κατανάλωςθ ενζργειασ  κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.    ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Για τθν επικοινωνία μεταξφ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλο 
πρωτόκολλο. 

Το παραπάνω πρωτόκολλο πρζπει να είναι ςυμβατό με τα ιςχφοντα πρότυπα, όςον αφορά τθν 
αςφάλεια επικοινωνίασ και να είναι δοκιμαςμζνο για πάρα πολλά χρόνια ςε εγκαταςτάςεισ 
αυτοματιςμοφ. 

 Οι απαιτιςεισ από το ςφςτθμα επικοινωνίασ είναι να μεταφζρει τα δεδομζνα αξιόπιςτα 
και ςε όςον το δυνατόν μικρότερουσ χρόνουσ. Τθν αξιοπιςτία αυτι πρζπει να εγγυάται το 
πρωτόκολλο επικοινωνίασ με εκτεταμζνα errorcheck και retransmission. 

 Θ ταχφτθτα μεταφοράσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ, ϊςτε να γίνεται βελτιςτοποίθςθ 
τθσ ποςότθτασ πλθροφορίασ που απαιτείται για μεταφορά. 

 Θ αςφρματθ επικοινωνία πρζπει να γίνεται ςε περιοχζσ ςυχνοτιτων ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία.  

 Εάν για τθν επικοινωνία μεταξφ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ απαιτείται θ τοποκζτθςθ 
αναμεταδοτϊν, τότε αυτι είναι ευκφνθ του προμθκευτι και δεν δικαιοφται πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

 Ο  προµθκευτισ  απαιτείται  να  επιςυνάψει  ςτθν  προςφορά  του  διλωςθ, ςτθν οποία 
κα αναφζρει ότι, ςε περίπτωςθ που για τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία του 
τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ απαιτείται θ προμικεια και εγκατάςταςθ αναμεταδοτϊν, κα 
εγκαταςτιςει αυτοφσ χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου.  

 Πςον αφορά ςτον τφπο του, πρζπει να είναι πολυπαραμετρικό πρωτόκολλο για multidrop 
ςειριακι επικοινωνία. 

 Οι παράμετροι που κακορίηουν τθν ςυμπεριφορά του πρωτοκόλλου πρζπει να είναι 
δυνατόν να επιλζγονται από τον χριςτθ. 

Ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω: 

α. Baudrate, parity, startbit, stopbit . 

β. Errorcheck με αλγόρικμο BCC ι CRC. 

γ. Επιλογι τθσ μεκόδου του FLOWCONTROL. 

δ. Αρικμόσ προςπακειϊν  επαναςφνδεςθσ. 

ε.        Εκπομπι μθνυμάτων ςτακμϊν μετά από POLL αλλά και ζκτακτα αν απαιτείται. 

Αναλυτικότερα,  

το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα πρζπει να υλοποιθκεί µε τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηει τθ 
μζγιςτθ δυνατι αξιοπιςτία κατά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ Τοπικοφσ 
Στακμοφσ ελζγχου των δικτφων Φδρευςθσ και του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου. 

 Ταυτόχρονα, το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό µε το ιδθ 
εγκαταςτθμζνο και ςε λειτουργία ςφςτθμα, µε τρόπο που να διαςφαλίηει άρτια ςυvλειτουργία 
ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ και γενικότερα ορκι εκμετάλλευςθ  του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ.  

 Το επικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο ςχθματικά παρουςιάηεται ςτο τεφχοσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ (Κεφάλαιο 2), βαςίηεται ςε ραδιοηεφξεισ για τθν επικοινωνία μεταξφ των ΤΣΕ και 
του ΚΣΕ. Ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό τθλεπικοινωνιϊν  που κα ςυνδζουν τον ΚΣΕ µε τουσ 
άλλουσ ςτακμοφσ ελζγχου κα ανταποκρίνεται ςτισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ:  
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α)  Θα διαςφαλίηει ςυνεχι επικοινωνία μεταξφ των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου (ΤΣΕ) και  του  
Κεντρικοφ  Στακμοφ  Ελζγχου  (ΚΣΕ)  

β)  Θα  προςφζρει αςφρματθ ηεφξθ μεταξφ των ΤΣΕ και του ΚΣΕ  µζςω  κατάλλθλου ςυςτιματοσ 
αςφρματθσ επικοινωνίασ εγκατεςτθμζνου ςε κάκε ςτακμό. 

 Ακόμθ, το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ςυνεχϊσ αναλυτικι 
πλθροφόρθςθ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ των τθλεπικοινωνιακϊν ςυνδζςεων μεταξφ όλων των 
ςθμείων που ανταλλάςουν δεδομζνα.  

 Ο  χρόνοσ  κφκλου  ςάρωςθσ  του  ςυνόλου  των  απαιτοφμενων  ςθμάτων  ειςόδου  κάκε 
ΤΣΕ, δθλαδι ο χρόνοσ μεταξφ δφο διαδοχικϊν καταγραφϊν του ιδίου οργάνου (ψθφιακι είςοδοσ 
ι αναλογικι είςοδοσ), ζχοντασ παρεμβλθκεί οι αντίςτοιχεσ καταγραφζσ όλων των άλλων 
οργάνων του ΤΣΕ, κα είναι μικρότεροσ των 90 δευτερολζπτων.  

Ειδικότερα, ςτισ προςφορζσ των προμθκευτϊν πρζπει να αναφζρονται µε ςαφινεια τα εξισ:  

 α)  ο κεωρθτικόσ χρόνοσ κφκλου ςάρωςθσ του ςυνόλου των ΤΣΕ, δθλαδι ο χρόνοσ μεταξφ 
δφο διαδοχικϊν ςυνομιλιϊν του ΚΣΕ µε τον ίδιο ΤΣE, ζχοντασ παρεμβλθκεί οι αντίςτοιχεσ 
ςυνομιλίεσ του προσ όλουσ τουσ άλλουσ ΤΣΕ, µε βάςθ τισ κεωρθτικζσ επιδόςεισ του εξοπλιςμοφ, 
χωρίσ να λαμβάνονται υπ' όψθ  κακυςτεριςεισ λόγω ςφαλμάτων επικοινωνίασ,  

 β) το πρωτόκολλο επικοινωνίασ που κα χρθςιμοποιθκεί για το αςφρματο δίκτυο 
(ςφντομεσ  περιγραφζσ)  κακϊσ και  οι  μζκοδοι  ανίχνευςθσ  και  διόρκωςθσ ςφαλμάτων κατά τθ 
μετάδοςθ οι οποίεσ κα εφαρμοςκοφν.  

 Ο μζγιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ςάρωςθσ του ςυνόλου των ΤΣΕ απαιτείται να είναι το 
πολφ 90 δευτερόλεπτα. Θ μζγιςτθ αυτι τιμι κα πρζπει να μζνει ανεπθρζαςτθ εάν ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ των ΤΣΕ που είναι ενταγμζνοι ςτο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αυξθκεί κατά 50%. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.     ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΚΣΕ) και εποπτείασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κα δθμιουργθκεί 
με τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ και αναβακμίςεισ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ του 
ΚΣΕ ςτο χϊρο του BIOKA τθσ Ερμοφπολθσ.  

 

Ειδικότερα, ο νζοσ κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου κα αποτελείται από δίδυμο  ςφςτθμα κεντρικϊν 
υπολογιςτϊν - εξυπθρετθτϊν (Servers) εντόσ αερόψυκτου ερμαρίου για τθν προςταςία τουσ, ςτο 
οποίο και κα εγκαταςτακοφν - αναβακμιςτοφν οι απαραίτθτεσ εφαρμογζσ και λογιςμικά. Για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ αυτό κα πρζπει να βαςίηεται ςε 
ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν ςε διάταξθ πλιρουσ εφεδρείασ με χαρακτθριςτικά υψθλισ 
διακεςιμότθτασ όπωσ διπλά τροφοδοτικά, δίςκουσ ςε μορφολογία RAID κλπ. 

 

Επίςθσ ο υπάρχων διαχειριςτισ επικοινωνιϊν ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των δεδομζνων 
από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ κα πρζπει να αναβακμιςτεί κατάλλθλα προκειμζνου να 
ζχει υπό τθν εποπτεία του τουσ υπάρχοντεσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου, 
κακϊσ και τουσ προσ εγκατάςταςθ νζουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου κα αποτελείται από τα ακόλουκα μζρθ υλικοφ 
(hardware) και λογιςμικοφ (software): 
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Δφο κεντρικοφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ - εξυπθρετθτζσ (servers) τθσ εφαρμογισ εποπτείασ 
και ελζγχου ςε διάταξθ hotstandby εντόσ αερόψυκτου ερμαρίου. 

Τον αναβακμιςμζνο κεντρικό διαχειριςτι επικοινωνιϊν με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό 
επικοινωνίασ. 

Ζναν εκτυπωτι αναφορϊν – ςυμβάντων. 

Ζναν δρομολογθτι (router) με ενςωματωμζνο τείχοσ προςταςίασ (firewall) για τθν εςωτερικι 
δικτφωςθ servers, client, διαχειριςτι επικοινωνιϊν και εκτυπωτι αλλά και τθ δρομολόγθςθ των 
εφαρμογϊν προσ το διαδίκτυο (internet) και τθ διαςφνδεςθ του υφιςτάμενων ΚΣΕ τθσ Άνω Σφρου 
με χριςθ ADSLVPN. 

Μία μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ (UPS) για τθν προςταςία του προαναφερκζντοσ εξοπλιςμοφ 
εγκατεςτθμζνθ εντόσ του ερμαρίου. 

Μια μονάδα τθλεειδοποίθςθσ μζςω SMS κρίςιμων ςυναγερμϊν. 

Ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι (client) για τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ τθλεελζγχου – 
τθλεχειριςμοφ μζςω δικτφου. 

Ζνα φορθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι (laptop) για προγραμματιςμό και εποπτεία του ςυςτιματοσ. 

Οκόνθ προβολισ του ςυνόλου τθσ εγκατάςταςθσ. 

Το αναβακμιςμζνο λογιςμικό και τθν εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου (SCADA). 

Το αναβακμιςμζνο λογιςμικό επικοινωνιϊν ΚΣΕ – ΤΣΕ. 

Τθν αναβακμιςμζνθ βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν. 

Tο λογιςμικό ςυντιρθςθσ PM-MAINT του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ ΔΕΥΑΣ, κα 
αναβακμιςτεί με νζα άδεια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ των νζων 
ΤΣΕ. 

Το λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου. 

Τθν εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 

 

Γενικι λειτουργία  

Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ του ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ, τθλεμετρίασ και ρφκμιςθσ πιζςεων δικτφων φδρευςθσ 
τθσ νιςου Σφρου, και θ βαςικι του αποςτολι είναι θ πλιρθσ  διαχείριςθ του ςυςτιματοσ τόςο 
από τθν άποψθ  εξαςφάλιςθσ  ομαλισ  και ςυνεχοφσ  ροισ  πλθροφοριϊν,  από  και  προσ  τουσ  
τοπικοφσ  ςτακμοφσ,  όςο  και  από  τθν πλευρά τθσ υποςτιριξθσ όλων των απαιτοφμενων 
λειτουργιϊν ςε επίπεδο εφαρμογϊν. Από αυτό το ςθμείο οι χριςτεσ του ΚΣΕ κα μποροφν να 
ελζγχουν και να τθλεχειρίηονται όλουσ τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ του δικτφου φδρευςθσ. Ο  ΚΣΕ 
είναι ζνα τοπικό δίκτυο, ςφμφωνα µε τα  πρότυπα  κατανεμθμζνων  και ανοικτισ αρχιτεκτονικισ 
ςυςτθμάτων. Θ διαμόρφωςθ του ΚΣΕ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα του κεφαλαίου 4 του τεφχουσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  Στα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ο υπάρχων ΚΣΕ τθσ 
υπθρεςίασ, κα επεκτακεί για να ςυμπεριλάβει και τουσ νζουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου. 
Ειδικότερα, ο νζοσ αναβακμιςμζνοσ – ενοποιθμζνοσ ΚΣΕ, κα υποςτθρίηει τα παρακάτω:  

Διαςφνδεςθ με το υπάρχον ςφςτθμα εποπτείασ SCADA. 

Διαχείριςθ των επικοινωνιϊν για τθν αδιάλειπτθ ςυλλογι και αποςτολι ςτοιχείων από και προσ 
τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ. 

Εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου SCADA των νζων τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου. 
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Επεξεργαςία και αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν και μετριςεων ςε πραγματικό 
χρόνο ςτθ ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων. 

Τθν παρουςίαςθ όλων των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ μζςω 
εφχρθςτου παρακυρικοφ γραφικοφ περιβάλλοντοσ και αναφορϊν. 

Εφαρμογι θλεκτρομθχανολογικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ των νζων ΤΣΕ. 

Εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 

Εφαρμογι ποιοτικοφ ελζγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.      ΑΝΑΡΤΥΞΕΙΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

6.1 Εφαρμογι Λογιςμικοφ PLC 

Θ μεκοδολογία ανάπτυξθσ τθσ Εφαρμογισ Λογιςμικοφ των PLC πρζπει να εξαςφαλίηει ότι το 
ςφνολο των προγραμμάτων και ειδικά αυτά των επικοινωνιϊν µε τον ΚΣΕ είναι  πλιρωσ 
παραμετροποιιςιμα και εναλλάξιμα.   

 Ιδιαίτερθ μνεία κα πρζπει να δοκεί ςτθν ςυμβατότθτα και ςτθν, κατά το δυνατόν, 
ομοιότθτα τθσ γλϊςςασ και τθσ λογικισ του προγραμματιςμοφ των νζων ςτακμϊν με τουσ 
υφιςτάμενουσ κακϊσ και με αυτοφσ που τροποποιοφνται ι επεκτείνονται ςτα πλαίςια τθσ 
προμικειασ.   

Το πρόγραμμα των PLC πρζπει να ζχει απαραίτθτα τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

Θα καλφπτει το ςφνολο των  λειτουργικϊν απαιτιςεων µε επεξεργαςία πραγματικοφ χρόνου 
(REALTIME).  

Θα είναι κατά τον δυνατόν ενιαίο για όλα τα PLC µε υψθλό βακμό προτεραιότθτασ.  

Οι  τιμζσ των απαιτοφμενων μεγεκϊν κακϊσ και τα προγράμματα εφαρμογισ που εξειδικεφουν 
το πρόγραμμα ςε κάκε PLC (CUSTOMIZATION) κα ορίηονται µζςω του αςφρματου δικτφου 
επικοινωνίασ είτε από τον ΚΣΕ είτε τοπικά (ςτθν τελευταία περίπτωςθ  κα  γίνεται χριςθ 
φορθτοφ Θ/Υ).  Θ  διαδικαςία  δθμιουργίασ,  προςαρμογισ,  φόρτωςθσ  και  ενθμζρωςθσ  του  
προγράμματοσ πρζπει:  

να είναι απλοφςτατθ, δεδομζνου ότι κα επιτελείται από προςωπικό µθ ειδικευμζνο  ι 
εκπαιδευμζνο ςτθν πλθροφορικι.  

να  ακολουκεί  τθν  μζκοδο  των  ερωταποκρίςεων  προβλζποντασ  τθν  καλφτερθ  δυνατι 
κακοδιγθςθ του   χριςτθ  µζςω  καταλόγων  επιλογϊν  και  προτεινόμενων ενεργειϊν/τιμϊν.  

 να  μθν  απαιτεί  ςε  καμιά  περίπτωςθ χειριςμό  διακοπτϊν καρτϊν  ι  άλλων DΙPSWITCHES ι 
γενικά επζμβαςθ ςτο HARDWARE του PLC.  

 To πρόγραμμα και τα αρχεία παραμετρικϊν τιμϊν πρζπει να διαφυλάςςονται, ϊςτε να 
είναι διακζςιμα ςε περίπτωςθ επανεκκίνθςθσ (RESTART) χωρίσ να απαιτείται  επαναφόρτιςθ ι 
επανειςαγωγι τιμϊν.  

 Θ προςκικθ ψθφιακϊν ι αναλογικϊν ειςόδων, μνιμθσ RAM, ι άλλων  ςτοιχείων 
HARDWARE  πρζπει να αναγνωρίηεται αυτόματα και να ενεργοποιείται   

Ο  προγραμματιςμόσ  των PLC  πρζπει  να  παρζχει  τθν  απαιτοφμενθ  ευελιξία  και  πλθρότθτα 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται τόςο θ παραμετρικότθτα των ςτακερϊν τιμϊν µζςω αρχείων, όςο και θ 
δθμιουργία ςφνκετων προγραμμάτων τα οποία κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτο PLC και ςε 
περίπτωςθ απϊλειασ τθσ επικοινωνίασ µε τον ΚΣΕ (STANDALONEMODE) να καλφπτει τισ δυνατζσ 
λειτουργικζσ απαιτιςεισ και κατά περίπτωςθ να επιλζγει και να εκτελεί διαφορετικά, 
προκακοριςμζνα υποπρογράμματα λειτουργίασ (αυτόνομθ λειτουργία).  

6.2 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου 

 Οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν, πρζπει να επιτελοφν τθν λειτουργία Τθλεελζγχου και 
Τθλεχειριςµοφ του Συςτιματοσ ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ εποπτικοφ ελζγχου που 
διακζτει θ ΔΕΥΑΣ.  

 Θ εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου κα πρζπει να  αποτελεί ζνα εφχρθςτο  γραφικό  
περιβάλλον  εργαςίασ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να οδθγείται µζςω ςαφϊν πινάκων επιλογϊν 
(menus και sub-menus) ςτισ επί μζρουσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, χωρίσ να απαιτείται θ από 
μζρουσ  του απομνθμόνευςθ κωδικϊν προγραμμάτων ι εντολϊν του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ.  
Θ δόμθςθ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων, θ προςκικθ ι αφαίρεςθ ΤΣΕ, ο κακοριςμόσ των διαφόρων 
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παραμζτρων, θ καταχϊρθςθ των πλθροφοριϊν (processvariables), ο  ςυςχετιςμόσ μεγεκϊν, θ 
αλλαγι τιμϊν και γενικά θ όλθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ  πρζπει να γίνεται µζςω ςαφϊν 
διαλογικϊν προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ εντολϊν του 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ι του RDBMS.  

Βαςικι αρχι  κατά  τθν  ανάπτυξθ  του  Λογιςμικοφ  Εφαρμογισ των Στακμϊν Ελζγχου  πρζπει  να  
είναι  θ  αποφυγι ςτακερϊν τιμϊν  µεγεκϊν ςτον πθγαίο κϊδικα. Αντί των ςτακερϊν πρζπει να 
προβλεφκεί θ ανάγνωςθ των τιμϊν από αρχεία, ϊςτε το  ςφςτθμα  να  καταςτεί  ευπροςάρμοςτο  
και  ευζλικτο  ανάλογα  µε  τισ  ανάγκεσ  και  τθν εμπειρία τθσ ΔΕΥΑ (δθλ. παραμετρικι ειςαγωγι 
τιμϊν).    

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων, ςυναγερμοί, διαγνωςτικά 
μθνφματα, κλπ) κα γνωςτοποιοφνται  ςτον  χειριςτι  και  κα  καταχωροφνται αυτόματα ςτον 
ςκλθρό δίςκο για περαιτζρω επεξεργαςία.  Το λογιςμικό εφαρμογισ κα ζχει τθν δυνατότθτα 
αρχειοκζτθςθσ των προσ επεξεργαςία πλθροφοριϊν, τόςο για ςφντομο, όςο και για μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα (π.χ. ζτοσ).  

Ειδικότερα, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια τθσ 
προμικειασ κα ακολουκοφν τθν φιλοςοφία που ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςτο υφιςτάμενο 
ςφςτθμα και τα οποία αποτελοφν κτιμα τθσ υπθρεςίασ. 

 

6.3 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδοµζνων (RDBMS)  

 

Πλεσ  οι  μετριςεισ  και  οι  πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ 
τοπικοφσ  ςτακμοφσ ελζγχου φδρευςθσ τθσ ΔΕΥΑΣ, αποκθκεφονται ςτο ςφςτθμα  διαχείριςθσ  
ςχεςιακϊν βάςεων  δεδομζνων  (RDBMS – MicrosoftSQLServer)  που  είναι εγκατεςτθμζνο ςε 
κάκε ζναν από τουσ δφο  Κεντρικοφσ  Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ  (Server) οι οποίοι κα 
αντικαταςτακοφν με νζουσ.  

 

6.4 Λογιςμικό Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ  

 

Ππωσ αναλφκθκε ςτο Κεφάλαιο 5, ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου είναι εγκατεςτθμζνοι 2 
Κεντρικοί Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ SERVER, οι οποίοι κα αντικαταςτακοφν, αποτελϊντασ τουσ 
κεντρικοφσ υπολογιςτζσ και του νζου ςυςτιματοσ. Από πλευράσ λογιςμικοφ εποπτικοφ ελζγχου 
(SCADA) και των επιπλζον πακζτων που ςυνοδεφουν αυτό (options), ο κάκε SERVERζχει 
εγκατεςτθμζνα τα ακόλουκα: SiemensSimaticWinCC,  WebNavigator, Redundancy 

 

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ προμικειασ, κα επεκτακοφν και τροποποιθκοφν οι εφαρμογζσ του 
υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ϊςτε να ςυμπεριλάβουν τουσ νζουσ ςτακμοφσ τθσ παροφςασ 
προμικειασ.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι αναπτφξεισ εφαρμογϊν λογιςμικοφ περιλαμβάνουν, τθν ανάπτυξθ του 
λογιςμικοφ επικοινωνιϊν μεταξφ του ΚΣΕ και των νζων ΤΣΕ κακϊσ και  τθν επζκταςθ τθσ 
εφαρμογισ SCADA για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου. Θ ανάπτυξθ και 
λειτουργία τόςο τθσ εφαρμογισ επικοινωνιϊν όςο και τθσ εφαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου SCADA 
κα γίνει με τα υπάρχοντα λογιςμικά εποπτικοφ ελζγχου που διακζτει θ υπθρεςία και τα οποία κα 
πρζπει να αναβακμιςτοφν (upgrade)  ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλάβουν τουσ νζουσ ςτακμοφσ. 
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Επικοινωνία Χειριςτοφ - Συςτιµατοσ (ΜΜΙ)  

 

Θ κατάςταςθ του Συςτιματοσ κα απεικονίηεται ςτον Θλεκτρονικό  Υπολογιςτι του ΚΣΕ και 
καταχωρείται ςτθ Βάςθ δεδομζνων του ΚΣΕ.  

Θ ενςωμάτωςθ των νζων τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου και θ γραφικι απεικόνιςι τουσ ςτο ςφςτθμα 
κα ακολουκεί τα πρότυπα και τθν φιλοςοφία των υφιςτάμενου ςυςτιματοσ τόςο για 
λειτουργικοφσ λόγουσ όςο και για λόγουσ ομοιογζνειασ.  

Οκόνεσ γραφικισ απεικόνιςθσ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ παρουςιάηονται ςτο τεφχοσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ. 

Γενικά, θ φιλοςοφία του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ που κα διατθρθκεί και ςτισ επεκτάςεισ και 
προςκικεσ με τθν παροφςα προμικεια είναι θ εξισ: 

 

Γραφικι Οκόνθ  

Τα προγράμματα εφαρμογισ κα ζχουν δυνατότθτα απεικονίςεωσ ςε οκόνθ  γραφικϊν 
ςχθματικοφ διαγράμματοσ, ςτο οποίο κα απεικονίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται 
από τα Αντλιοςτάςια / Δεξαμενζσ / Γεωτριςεισ κακϊσ επίςθσ και όλεσ οι εντολζσ χειριςμοφ που 
δίδονται από τα Αντλιοςτάςια / Δεξαμενζσ / Γεωτριςεισ, όπωσ π.χ.:  

Φπαρξθ επικοινωνίασ µε τον ΤΣΕ   

Μθ φπαρξθ επικοινωνίασ µε ΤΣΕ αφοφ ζχει προθγθκεί αναγνϊριςθ.  

Λειτουργία ζςτω και μιασ τουλάχιςτον αντλίασ  

Μθ λειτουργία καμιάσ αντλίασ 

Βλάβθ ςε αντλία, όπωσ π.χ. χαμθλι ι υψθλι πίεςθ, βλάβθ οργάνων, διακοπι τθσ ΔΕΘ, βλάβθ ςε 
όλεσ τισ αντλίεσ που λειτουργοφν κλπ.  

Στάκμθ του νεροφ δεξαμενισ μεταξφ ορίων  

Γεμάτθ δεξαμενι  

Βλάβθ ςε δεξαμενι, όπωσ π.χ. διακοπι τθσ ΔΕΘ, υπερχείλιςθ, άδεια δεξαμενι κλπ.  

Ρροβλζπεται µία λογικι ειςαγωγικι οκόνθ που περιλαμβάνει ςχθματικό μιμικό διάγραμμα του 
αντίςτοιχου ςυςτιματοσ.  

Για  κάκε  ΤΣΕ  προβλζπονται  οκόνεσ  ςχθματικοφ  διαγράμματοσ  οι  οποίεσ  περιζχουν 
τουλάχιςτον  τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  

γραφικά ςφμβολα όλων των τθλελεγχόµενων - τθλεχειριηόμενων μονάδων και τθσ 
ςυνδεςμολογίασ τουσ κακϊσ και λοιπϊν βαςικϊν  ςτοιχείων.  

κωδικζσ ονομαςίεσ μονάδων  

ςτακερό κείμενο (ςχόλια, επεξθγιςεισ κλπ).  

πεδία ςτακερϊν τιμϊν  (παραμζτρων ΤΣΕ)  

πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμϊν (μετριςεισ, καταςτάςεισ γεωτριςεων κλπ).  

Σιμανςθ Τθλεχειριςμϊν  

Σε  ενιαία  βάςθ  όλων  των  προβλεπόμενων  λογικϊν  οκόνων  προβλζπεται  θ  ζνδειξθ  των 
ςυναγερμϊν  λειτουργίασ  και  ςε  άλλθ  κζςθ  θ  ζνδειξθ  ςυναγερμϊν  αυτοελζγχου  του 
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Συςτιματοσ.  Οι  ενδείξεισ  αυτζσ  παραμζνουν  ενεργζσ  άςχετα  µε  το  περιεχόμενο  τθσ 
υπόλοιπθσ οκόνθσ. Οι ςυναγερμοί ιεραρχοφνται µε το χρϊμα τουσ.  

Ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ λειτουργίασ γραφικισ οκόνθσ είναι θ  δυνατότθτα  κακοριςμοφ 
παρακφρων που να  παρζχεται από το  SOFTWARE. Με τα παράκυρα αυτά, τα οποία 
ενεργοποιοφνται, απενεργοποιοφνται κατά  βοφλθςθ  του  χειριςτι  επικάκονται  τθσ  λογικισ 
οκόνθσ ςε ςθμεία που κακορίηει ο ίδιοσ, ενϊ είναι δυνατόν να ανακλθκοφν οι παρακάτω 
πλθροφορίεσ:  

-  Ρίνακασ των ενεργϊν ςυναγερμϊν και ςχετικά μθνφματα.  

- Ρίνακασ του ιςτορικοφ των ςυναγερμϊν µε χρονικό όριο που ορίηει ο χριςτθσ.  

- Ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ περιςςοτζρων του ενόσ ΤΣΕ µε παράλλθλθ απεικόνιςθ πολλϊν 
παρακφρων.  

Για  τθν  απεικόνιςθ  των  διαφόρων  ςτοιχείων  του  ςυςτιματοσ  ςτθ  γραφικι  οκόνθ  κα 
χρθςιμοποιθκοφν  διάφορα  ζγχρωμα  ςφμβολα.  Θ  αλλαγι  χρϊματοσ  των  ςυμβόλων  κα 
υποδθλϊνει  τθν κατάςταςθ  λειτουργίασ του  αντίςτοιχου  ςτοιχείου ςυςτιματοσ. Τα  ςτοιχεία 
που κα ςυνδεκοφν μελλοντικά ςτο ςφςτθμα κα παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ ωσ ανενεργά και όλα 
µε τον  ίδιο χρωματιςμό, ο οποίοσ κα μπορεί να αλλάξει από τθ ΔΕΥΑΣ µε εφκολο και κατανοθτό  
τρόπο.  Ρρζπει  να  ςθμειωκεί  ότι  θ  επιλογι  χρωμάτων  κα  πρζπει  να  γίνει  ςε ςυνεργαςία  µε  
τθν  ΔΕΥΑΣ.  ϊςτε  να  χρθςιμοποιθκοφν  οι  χρωματιςμοί  ςτοιχείων  που κρίνονται πιο 
λειτουργικοί.   

Γενικά θ διαμόρφωςθ των γραφικϊν οκονϊν κα είναι ωσ εξισ:  

Παράκυρο υμβάντων  

Το παράκυρο αυτό κα είναι χωριςμζνο ςε μικρζσ περιοχζσ οι οποίεσ κα  χρωματίηονται ανάλογα  
µε τθν  κατάςταςθ λειτουργίασ του ςτακμοφ.  Ρρζπει  να ςθμειωκεί ότι θ επιλογι χρωμάτων κα 
πρζπει να γίνει ςε ςυνεργαςία µε  τθν ΔΕΥΑΣ ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν οι χρωματιςμοί 
ςτοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί, αν και εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ κα μποροφν να τουσ 
αλλάξουν ανά πάςα ςτιγμι αυτό απαιτθκεί.  

Θ αναγνϊριςθ ςυμβάντων κα γίνεται µε κατάλλθλθ επιλογι µόνο από  εξουςιοδοτθμζνουσ 
χριςτεσ. Το ςφςτθμα επιτρζπει να γίνονται τθλεχειριςμοί  ςτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ µόνο από 
μια κζςθ εργαςίασ. Θ ενζργεια αυτι είναι διαβακμιςμζνθ και για να εκτελεςτεί πρζπει ο χριςτθσ 
να είναι εξουςιοδοτθµζνοσ.  

Παράθυρο Ψηφιακών Αναλογικών Τιμών  

Στο Ραράκυρο αυτό κα εµφανίηονται οι ψθφιακζσ και αναλογικζσ τιµζσ ενόσ ΤΣΕ µε βάςθ τισ 
απαιτιςεισ ςθµάνςεων του αντίςτοιχου τοπικοφ ςτακµοφ.  

Τρόποι Λειτουργίασ  

Ζνασ τοπικόσ ςτακμόσ μπορεί να λειτουργιςει µε διάφορουσ τρόπουσ. Σ’ ζνα παράκυρο ςτο 
οποίο κα δθλϊνονται οι τρόποι λειτουργίασ του ςτακµοφ, ο εξουςιοδοτθµζνοσ χριςτθσ κα 
μπορεί να επιλζξει τον τρόπο λειτουργίασ του ςτακµοφ.  

Γενικό Σχζδιο δικτφου φδρευςησ.  

Σε ςυνζχεια των όςων αναφζρκθκαν παραπάνω προβλζπεται µια αρχικι ειςαγωγικι οκόνθ που 
κα  απεικονίηει το δίκτυο φδρευςθσ, µε απεικόνιςθ των  πολφ βαςικϊν μεγεκϊν και ςιμανςθ 
καταςτάςεων ςυναγερµοφ ζτςι ϊςτε να μπορεί ο χριςτθσ να ζχει ςυνολικι άποψθ για το 
ςφςτθµα. Από τθν οκόνθ αυτι κα πρζπει να μπορεί να επιλζξει οποιονδιποτε ΤΣΕ και να 
μεταπθδά ςτθν οκόνθ του.  

Διαγράμματα  
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Σε  οποιαδιποτε οκόνθ κρικεί απαραίτθτο κα πρζπει να υπάρχουν διαγράµµατα  (trend) τα 
οποία  κα  απεικονίηουν τθν εξζλιξθ διαφόρων  αναλογικϊν  μεγεκϊν. Πλα τα χαρακτθριςτικά 
των διαγραμμάτων  (κλίμακεσ, χρϊματα, τφποι απεικόνιςθσ) κα πρζπει να είναι πλιρωσ 
παραµετρικά και ςε κάκε περίπτωςθ να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ (εφόςον ζχει 
εξουςιοδότθςθ) να τα μεταβάλλει. Θα υπάρχει, επίςθσ και ειδικι οκόνθ ςτθν  οποία  κα  
παρουςιάηονται  διαγράµµατα  από  τα  μεγζκθ  που  ζχουν  αποκθκευτεί  ςτθν βάςθ δεδοµζνων 
µε κακοριηόμενο από τον χριςτθ το εφροσ προσ επεξεργαςία, τον τφπο του διαγράµµατοσ και τα 
δεδοµζνα που κα απεικονιςτοφν.  

Αναφορζσ  

Θα πρζπει να υποςτθρίηονται τουλάχιςτον οι παρακάτω ζτοιµεσ αναφορζσ από το ςφςτθµα.  

α.   Αναφορά ενεργϊν ςυναγερµϊν.  

β.  Αναφορά ιςτορικοφ ςυναγερμϊν. Ο χριςτθσ ορίηει το θμερολογιακό εφροσ προσ επεξεργαςία  

γ.   Εκτφπωςθ οποιουδιποτε διαγράµµατοσ από τα ιδθ υπάρχοντα.  

δ.   Αναλογικζσ τιµζσ οργάνων  

ε.   Αρικµόσ εκκινιςεων κινθτιρων  

ςτ. άρεσ λειτουργίασ κινθτιρων  

 

Καταχϊρθςθ πλθροφοριϊν-Ιςτορικι/ Στατιςτικι επεξεργαςία  

 

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ (μετριςεισ, μεταβολζσ καταςτάςεων,  ςυναγερμοί, διαγνωςτικά 
μθνφματα κλπ) κα γνωςτοποιοφνται αμζςωσ ςτον χειριςτι και κα αποκθκεφονται ςτο νζο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων που κα προςφζρει ο ανάδοχοσ. Το εν λόγω 
ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ςυμβατό με το υπάρχον ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων 
δεδομζνων (MicrosoftSQLServer) που διακζτει ιδθ θ ΔΕΥΑΣ. 

 

Τθλεζλεγχοσ Συςτιματοσ  

Ο Τθλεζλεγχοσ του Συςτιµατοσ αποτελείται από τισ παρακάτω λειτουργίεσ:  

Αυτόματθ ςυλλογι πλθροφοριϊν από τουσ ΤΣΕ  

Ενθμζρωςθ του χειριςτι µζςω των Οκονϊν του Μιμικοφ  Διαγράμματοσ και των εκτυπωτϊν.  

 

Συλλογι Ρλθροφοριϊν  

Ο  ΚΣΕ αποςτζλλει εντολζσ προσ τουσ ΤΣΕ για τθν μετάδοςθ των  προβλεπόμενων πλθροφοριϊν 
(ςχζςθ MASTER-SLAVE) ακολουκϊντασ  µία  προκακοριςμζνθ κυκλικι ςάρωςθ. Στθ διάρκεια 
αυτισ κα πρζπει να επιτελοφνται οι εξισ βαςικζσ λειτουργίεσ όπωσ:  

Το ςφνολο των ΤΣΕ είναι ενεργό δθλ. δζχεται εντολι για μετάδοςθ και ανταποκρίνεται 
(ςυνομιλία).  

Κάκε ΤΣΕ αποςτζλλει προσ τον ΚΣΕ το ςφνολο των προβλεπόμενων πλθροφοριϊν.  

Ενθμερϊνονται οι Θζςεισ Εργαςίασ και  καταχωροφνται οι πλθροφορίεσ. 

Κάκε ΤΣΕ - απαντά - αποςτζλλοντασ τισ ςυλλεχκείςεσ από αυτόν πλθροφορίεσ εφόςον ερωτθκεί 
από τον ΚΣΕ.  
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Εάν κατά τθν κυκλικι ςάρωςθ κάποιοσ ΤΣΕ βρεκεί ςε αδυναμία αποκρίςεωσ, τότε θ ςάρωςθ 
ςυνεχίηεται ςτον επόμενο ΤΣΕ και ο χειριςτισ ενθμερϊνεται για τθν ζλλειψθ επικοινωνίασ.  

Οι  τοπικοί ςτακμοί μποροφν να αποςυνδεκοφν και να επαναςυνδεκοφν από / ςτθν  κυκλικι 
ςάρωςθ µε χειριςμοφσ ςτθν κζςθ εργαςίασ. Ο χειριςτισ κα μπορεί να  πλθροφορείται για τουσ 
ΤΣΕ που βρίςκονται εντόσ και εκτόσ τθσ κυκλικισ ςάρωςθσ.  

Ο  χειριςτισ κα μπορεί ανά  πάςα ςτιγμι και ζξω από τθν κυκλικι ςάρωςθ  (θ  οποία  δεν 
διακόπτεται) να ηθτιςει ςτοιχεία ςυγκεκριμζνου ΤΣΕ.  

 

Ενθμζρωςθ Θζςθσ Εργαςίασ  

Οι  ςυλλεγόµενεσ  πλθροφορίεσ  γνωςτοποιοφνται  ςτον χειριςτι  όπωσ ζχει  περιγραφεί 
προθγουμζνωσ. Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ πρζπει να είναι  πάντα  διακζςιμεσ  ςτουσ χριςτεσ 
ςε οποιαδιποτε κζςθ και αν βρίςκονται.   

 

6.4.3 Τθλεχειριςμόσ Συςτιματοσ  

Θ  αποςτολι εντολϊν τθλεχειριςμοφ πρζπει να είναι δυνατι μζςα από µία  διαδικαςία που 
προςτατεφεται από µθ εξουςιοδοτθμζνθ προςπζλαςθ.  Εφ' όςον το Σφςτθμα αποδεχκεί τον 
χειριςτι ςαν εξουςιοδοτθμζνο για  Τθλεχειριςμοφσ, θ εξουςιοδότθςθ κα παραμείνει ςε ιςχφ 
μζχρι απενεργοποιιςεωσ τθσ από τον χειριςτι, ι παρζλευςθσ χρονικοφ διαςτιματοσ χωρίσ 
χειριςμό το οποίο είναι παράμετροσ του ςυςτιματοσ.  

Οι  τθλεχειριςμοί γίνονται αποδεκτοί  από  το Σφςτθμα εφόςον πλθροφνται  οι  παρακάτω 
προχποκζςεισ:  

O  χειριςτισ ζχει ηθτιςει και  ςτθν  οκόνθ του παρουςιάηεται  θ  εικόνα του  προσ τθλεχειριςµοφ 
ΤΣΕ.  

Εμφανίηονται οι ζπειτα από λογικι επεξεργαςία τθσ τρζχουςασ  κατάςταςθσ  του  ΤΣΕ 
επιτρεπόμενοι τθλεχειριςμοί.  

Θ  επιλογι εκ μζρουσ του χειριςτι  τθσ  προσ Τθλεχειριςμοφ μονάδοσ  γίνεται  µε τοποκζτθςθ του 
γραφικοφ δρομζα ςτο ςφμβολό τθσ.  

Το ςφμβολο τθσ επιλεγείςασ μονάδασ αναβοςβινει και µε κατάλλθλο χειριςμό ο χειριςτισ 
επιβεβαιϊνει τθν ςωςτι επιλογι και δίνει τα επιπλζον απαιτοφμενα ςτοιχεία.  

Στθν  προκακοριςμζνθ  κζςθ τθσ  εικόνασ του ΤΣΕ αναβοςβινει θ  ζνδειξθ  ότι  ο ΤΣΕ λειτουργεί 
υπό τθλεχειριςμό.  

 

6.4.4 Αναγγελία και Επεξεργαςία Συναγερμϊν 

Οι ςυναγερμοί μπορεί να ενεργοποιοφνται από αναλογικζσ ειςόδουσ, ψθφιακζσ ειςόδουσ, το 
ςφςτθμα επικοινωνιϊν και εςωτερικά µε το  υπολογιςτικό ςφςτθμα. Οι χειριςτζσ κα 
ειδοποιοφνται για τθν εμφάνιςθ  ι  τθν  ανάκλθςθ  ενόσ  ςυναγερµοφ,  µε  τθν  επιςτροφι  ςτθν 
κανονικι  κατάςταςθ,  µζςω τθσ οκόνθσ και του εκτυπωτι. Ακουςτικοί ςυναγερμοί κα 
πραγματοποιοφνται µε τθν λιψθ ενόσ ςυναγερμοφ και κα ςιωποφν  µε  τθν  αποδοχι του 
ςυναγερμοφ. Θα είναι επίςθσ δυνατό να ακυρωκοφν εκτυπϊςεισ επιλεγμζνων ςυναγερµϊν. 

Κάκε ειδοποίθςθ κα περιλαμβάνει:  

Ωρόνο εμφάνιςθσ τουλάχιςτον ςτο κοντινότερο λεπτό  

Πνομα τοπικοφ ςτακµοφ  
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Ρεριγραφι ςθμείου  

Κατάςταςθ ςυναγερµοφ, π.χ. υψθλι, χαμθλι, ανοικτι, on, κλπ.  

Διαμορφωτζο κείμενο μθνφματοσ να δείχνει ςτον χειριςτι, περαιτζρω ηθτοφμενθ ενζργεια.  

Μία ςειρά από λίςτεσ ςυναγερµϊν κα είναι διακζςιμθ ςτον χειριςτι ςυμπεριλαμβάνοντασ:  

Μία περίλθψθ τρεχουςϊν ςυναγερµϊν κατά χρονολογικι ςειρά  

Λίςτα ςυναγερµϊν κατά ομάδα τοπικϊν ςτακμϊν  

Λίςτα µθ αποδεχόμενων ςυναγερµϊν  

Θα είναι δυνατόν για τον χειριςτι να αναγνωρίηει ςυναγερμοφσ είτε  μεμονωμζνουσ είτε 
ςυνολικοφσ ςε τοπικοφσ ςτακμοφσ. Πλοι οι ςυναγερµοί κα καταχωροφνται επίςθσ ςτο δίςκο.  

Θα  είναι δυνατό να διακρίνονται εφκολα γνωςτοί (αναγνωριςμζνοι)  ςυναγερμοί από άγνωςτουσ  
ςυναγερμοφσ, π.χ. από µία  αλλαγι  χρϊματοσ.    Γνωςτοί ςυναγερμοί που επιςτρζφουν ςε 
κανονικζσ ςυνκικεσ κα ςβινονται  από  τθν  λίςτα  ςυναγερµϊν.  Θ οκόνθ ςυναγερμϊν κα 
ενθμερϊνεται µε τισ τιµζσ ςυναγερµοφ.  

Οι ςυλλεγόµενοι ςυναγερµοί κα επεξεργάηονται ϊςτε να επιτυγχάνονται οι εξισ ςτόχοι :  

Γριγορθ ειδοποίθςθ κατάςταςθσ ςυναγερµοφ για ενζργεια χειριςτι  

Εφκολθ είςοδοσ ςε πλθροφορία ςυναγερµοφ  

Ζντυπα ςτοιχεία (hardcopy) αυτόματα και μετά από αίτθςθ του χειριςτι  για ανάλυςθ εκ των 
υςτζρων (ex-post)  

Ανακοίνωςθ και/ ι ζντυπθ αναφορά κατόπιν ηθτιςεωσ ςυναγερµϊν ςτον Κεντρικό Στακμό 
Ελζγχου. 

 

6.4.5 Ρροςπζλαςθ ςτο Σφςτθμα    

Θ προςπζλαςθ ςτισ εφαρμογζσ του  ςυςτιματοσ από τισ κζςεισ  εργαςίασ  πάνω  ςτο 
πλθροφοριακό δίκτυο κα επιτρζπεται µόνο ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ µζςω κατάλλθλου 
μθχανιςμοφ πολλαπλϊν επιπζδων αςφάλειασ.  

Θ εξουςιοδότθςθ κα  είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα µε το είδοσ και τθν  κριςιμότθτα  τθσ 
εφαρμογισ  και  τθσ  ενζργειασ  που  επιχειρείται (αποςτολι  τθλεχειριςμϊν,  τροποποίθςθ 
παραμζτρων  κλπ.)  και τθν ομάδα  που  ανικει  ο  ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ  που επιχειρεί  τθν 
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθµα.  

Θα διαςφαλίηεται επίςθσ ο µζςω SOFTWARE κακοριςμόσ χρθςτϊν µε εξουςιοδοτθμζνου ι µθ για 
τθλεχειριςμοφσ  του ςυνόλου  του  ΤΣΕ  ι μζρουσ  αυτϊν  ι  των τθλεχειριηόμενων ςτοιχείων 
τουσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.   ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ 

 

 Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει τθν ΔΕΥΑΣ με εγχειρίδια Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ. 
Τα εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά και κα είναι κατ’ 
ελάχιςτο τα εξισ : 

 α) Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Στακμϊν Ελζγχου. Το εγχειρίδιο αυτό κα περιγράφει 
αναλυτικά τισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ που είναι διακζςιμεσ ςτον χειριςτι/ χριςτθ κάκε 
τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου. 

Θα περιγράφει όλεσ τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ, όπωσ θ κζςθ του ςυςτιματοσ 
ςε λειτουργία και ο τρόποσ να πραγματοποιείται βοθκθτικι αποκικευςθ (backup) δεδομζνων 
για λόγουσ αςφαλείασ. 

Επίςθσ το εγχειρίδιο αυτό κα περιγράφει όλεσ τισ λειτουργίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτο μθχανικό 
ςυςτθμάτων τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 β) Εγχειρίδια εξοπλιςμοφ. Τα εγχειρίδια του εξοπλιςμοφ κα περιζχουν πλιρθ 
ζντυπα όπωσ παρζχονται από τουσ καταςκευαςτζσ, ωσ εξισ: 

 - Εξοπλιςμόσ τοπικϊν ςτακμϊν 

 - Συςτιματα τθλεπικοινωνιϊν 

Τα εγχειρίδια κα περιλαμβάνουν πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι των ςυςκευϊν και τθσ 
κεωρίασ λειτουργίασ τουσ, των διαδικαςιϊν δοκιμϊν, επιςκευϊν και ρυκμίςεων μζχρι επιπζδου 
ςτοιχείου, κακϊσ και πλιρθ κατάλογο όλων των χρθςιμοποιουμζνων θλεκτρονικϊν, θλεκτρικϊν 
και μθχανολογικϊν ςτοιχείων.  

 γ) Εγχειρίδια τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου. Σε κάκε κζςθ εγκατάςταςθσ πρζπει να 
υπάρχει ζνα τουλάχιςτον πλιρεσ ςετ τεχνικϊν εγχειριδίων χριςεωσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, 
εντοπιςμοφ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν και παροχισ οδθγιϊν εκτελζςεωσ δοκιμϊν και 
ρυκμίςεων των ςυςκευϊν ι ςυςτθμάτων που βρίςκονται ςτθ κζςθ αυτι.  

 δ) Πλοι οι κϊδικεσ των προγραμμάτων (source&object) κα παραδοκοφν ςε οπτικό 
μζςο. 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ –ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ--ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ/ ςυντιρθςθ (εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ), διάρκειασ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που 
απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ.Εγγυθμζνθ 
λειτουργίαίδιασ διάρκειασ απαιτείται και για τισ ςυςκευζσ του ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να παρζχει δωρεάν ςυντιρθςθ όλων των ςυςκευϊν (hardware&software), 
μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων που αποτελοφν τισ εγκαταςτάςεισ. Κατά τον χρόνο τθσ περιόδου 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασο ανάδοχοσ οφείλει να επικεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαςτιματα τισ 
εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι’ αυτά. 

Στισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ κατά τθν διάρκεια του χρόνου 
εγγφθςθσ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κακϊσ και θ αξία των αναλωςίμων υλικϊν που κα 
απαιτθκοφν κατά τθν υλοποίθςι τθσ.  

 Ο ανάδοχοσ του ζργου φζρει τθν ευκφνθ τθσ αποκατάςταςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ 
ικελε παρουςιαςκεί ςε οποιαδιποτε υπό προμικεια ςυςκευι. Σαν βλάβθ ςυςκευισ νοείται 
οποιαδιποτε βλάβθ μπορεί να παρουςιαςκεί από αςτοχία τθσ ςυςκευισ και όχι από βίαια 
παρζμβαςθ ι χειριςτικό ςφάλμα. Σε περίπτωςθ που δεν αποκαταςτακεί θ βλάβθ, ο προμθκευτισ 
είναι υποχρεωμζνοσ να αντικακιςτά τισ επιμζρουσ μονάδεσ με καινοφργιεσ, οι οποίεσ κα 
ςυνοδεφονται από εγγφθςθ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο.  

Θα αναφζρονται αναλυτικά ςτοιχεία για τθν περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ςε ότι αφορά:         

- Στθν περιοδικότθτα και διάρκεια τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και το ωράριο 
μζςα ςτο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται. Οι θμερομθνίεσ και ϊρεσ κα κακορίηονται 
μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. 

- Στο μζςο χρόνο απόκριςθσ μεταξφ τθλεφωνικισ κλιςθσ και άφιξθσ του 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν και το προβλεπόμενο ωράριο 
απόκριςθσ κακϊσ και οι όροι για αντιμετϊπιςθ βλαβϊν εκτόσ του παραπάνω ωραρίου. 

- Στθ δυνατότθτα διάκεςθσ των απαραίτθτων για τθν ςυντιρθςθ του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ ανταλλακτικϊν. 

- Στθ διαδικαςία που κα ακολουκεί για τθν περίπτωςθ που απαιτοφμενα 
ανταλλακτικά δεν υπάρχουν ςτο απόκεμα, κακϊσ και ο μζγιςτοσ και ο ελάχιςτοσ πικανόσ 
χρόνοσ αναμονισ μζχρι τθν άφιξι τουσ. 

 

Ερμοφπολθ Σφρου, Ιοφνιοσ  2016 

 

      Ο Συντάξασ 

 

 

Ωαλαβαηισ Γιϊργοσ 

 

                             ΕΘΕΫΘΘΘ 

                  Ο Γεν. Διεκυντισ ΔΕΥΑΣ 

 

 

 

                       Βακόνδιοσ Γιϊργοσ 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρροχπολογιςμόσ 

 

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΣΕΥ1: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΛΙΫΝΑ 20.300 € 

2 ΤΣΕΥ2: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΔΕΙΑΤΫΝ 26.100 € 

3 ΤΣΕΥ3: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΕΤΟΥ 20.300 € 

4 ΤΣΕΥ4: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο1 20.300 € 

5 ΤΣΕΥ5: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο2 20.300 € 

6 ΤΣΕΥ6: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΜΡΟΥΝΑΣ 26.100 € 

7 ΤΣΕΥ7: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΞΥΛΟΤΕΩΝΙΚΘΣ 20.300 € 

8 ΤΣΕΥ8: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΙΑΣ 18.851 € 

9 ΤΣΕΥ9: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΡΟΤΑΑΣ Α. ΣΥΟΥ 20.300 € 

10 ΤΣΕΥ10: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 27.500 € 

11 ΤΣΕΥ11: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΫ ΣΥΟΥ 27.500 € 

12 ΤΣΕΥ12 : ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΜΕΤΙΕΣ Νο1,2 20.300 € 

13 ΤΣΕΥ13: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ ΡΑΡΟΥΙ 20.300 € 

14 ΤΣΕΥ14: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑ 21.200 € 

15 ΤΣΕΥ15: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΘΩΫΡΟ 27.500 € 

16 ΤΣΕΥ16: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 19.500 € 

ΣΥΝΟΛΟ 356.651 € 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΣΕΥ17: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΔΑΝΑΚΟΥ 21.300 € 

2 ΤΣΕΥ18: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΒΟΛΑΚΑ 19.900 € 

3 ΤΣΕΥ19: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΣΤΟΓΓΥΛΘ 19.500 € 

4 ΤΣΕΥ20: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΓΫΝΘ 14.600 € 

5 ΤΣΕΥ21: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟΓΓ. 14.600 € 

6 ΤΣΕΥ22: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΛΘΘΙΝΘΣ 14.600 € 

7 ΤΣΕΥ23: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΟΥΣΣΫΝ 14.600 € 

8 ΤΣΕΥ24: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΩΟΛΕΙΟ ΡΟΣΕΙΔΫΝΙΑΣ 14.600 € 

9 ΤΣΕΥ25: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΟΝΙΗΟΡΘΣ 14.600 € 

10 ΤΣΕΥ26: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΤΕΤΑΓΫΝΘ 14.600 € 

ΣΥΝΟΛΟ 162.900 € 

 

 

 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

3. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ - ΡΑΟΧΘΣ 

 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 1 10.600 € 

2 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 2 10.600 € 

3 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 3 10.600 € 

4 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 4 10.600 € 

5 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 5 10.600 € 

6 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 6 10.600 € 

ΣΥΝΟΛΟ 63.600 € 

 

 

 

4. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 1 40.100 € 

2 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 2 40.100 € 

3 ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 3 40.100 € 

ΣΥΝΟΛΟ 120.300 € 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

5. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (HARDWARE, SOFTWARE) 90.000,61 € 

2 ΕΨΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΫΝ ΚΣΕ 190.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 280.000,61 € 

 

6. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ - ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ 
8.000 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 991.451,61 € 

ΦΡΑ 24% 237.948,39 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΡΑ 1.229.400,00€ 

 

                                                                                    Ερμοφπολθ Σφρου, Ιοφνιοσ 2016 

 

Ο Συντάξασ 

 

Ωαλαβαηισ Γιϊργοσ 

Ωθμικόσ Μθχανικόσ 

                                 ΕΘΕΫΘΘΘ 

                    Ο Γεν. Διευκυντισ ΔΕΥΑΣ 

 

                    Βακόνδιοσ Γιϊργοσ 

                  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

 

Στθν παροφςα διακιρυξθ επιςυνάπτεται τυποποιθμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ 3 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7. Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 
αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ, μαηί με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςισ 
του. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

Γενικοί όροι Τιμολογίου- Ρροχπολογιςμοφ 

 

1. Πλεσ οι προμικειεσ, εγκαταςτάςεισ και λοιπζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται με το παρόν 
τιμολόγιο υπερκαλφπτουν ςε όλα τουσ τα ςθμεία, τισ απαιτιςεισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

 

2. Με τα ακόλουκα άρκρα του τιμολογίου προχπολογιςμοφ καλφπτονται πλιρωσ όλεσ οι 
δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των προμθκειϊν, εργαςιϊν και υπθρεςιϊν που 
προδιαγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ δθμοπραςίασ και τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 
Τυχόν δαπάνεσ, προμικειεσ, εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ που δεν αναφζρονται ρθτά (όπωσ π.χ. 
καλωδιϊςεισ μεταξφ πινάκων και οργάνων) κεωροφνται ότι ζχουν περιλθφκεί ανθγμζνεσ ςτα 
υπόλοιπα άρκρα του τιμολογίου-προχπολογιςμοφ και ζτςι με τα άρκρα του τιμολογίου-
προχπολογιςμοφ αυτοφ καλφπτεται το ςφνολο των προμθκειϊν, εργαςιϊν, υπθρεςιϊν, δαπανϊν 
που απαιτοφνται με βάςθ τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και τθν προςφορά του προμθκευτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

1. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 1: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΛΙΩΝΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

9 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 2: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΔΕΙΑΤΩΝ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Θλεκτροβάνα 1   

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 3: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΕΤΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 4: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο1 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 5: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο2 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 6: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΜΡΟΥΝΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Θλεκτροβάνα 1   

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 7: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 8: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΙΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

8 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

9 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

10 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 9: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΡΟΤΑΑΣ Α. ΣΥΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 10: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Θλεκτροβάνα 1   

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1   

12 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

13 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 11: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΩ ΣΥΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Θλεκτροβάνα 1   

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1   

12 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

13 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 12: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΜΕΤΙΕΣ Νο1,2 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 13: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΡΑΡΟΥΙ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 14: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

9 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

10 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 15: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΘΧΩΡΟ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Θλεκτροβάνα 1   

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1   

12 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

13 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 16: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1   

7 Ραροχόμετρο 1   

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

9 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

10 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΤΟΡΙΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝΕΛΕΓΧΟΥΥΔΕΥΣΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 17: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΔΑΝΑΚΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 2   

3 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2   

4 Θλεκτροβάνα 2   

5 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

6 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

7 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 18: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΒΟΛΑΚΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 2   

3 Θλεκτροβάνα 2   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 19: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΣΤΟΓΓΥΛΘ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 4   

3 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 4   

4 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

5 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 20: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΓΩΝΘ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 21: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟΓΓ. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 22: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΛΘΘΙΝΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 23: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΧΟΥΣΣΩΝ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 24: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΩΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 25: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΟΝΙΗΟΡΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 26: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΤΕΤΑΓΩΝΘ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Επζκταςθ PLC 1   

2 Ραροχόμετρο 1   

3 Θλεκτροβάνα 1   

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1   

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

3. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 1 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ραροχόμετρο με DataLogger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 2 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ραροχόμετρο με DataLogger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 3 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ραροχόμετρο με DataLogger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 4 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ραροχόμετρο με DataLogger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 5 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ραροχόμετρο με DataLogger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 6 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ραροχόμετρο με DataLogger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

4. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 1 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσπίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2   

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 1   

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 2 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσπίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2   

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 1   

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 

 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 3 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA ΤΙΜΘΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Θλεκτρολογικόσπίνακασ 1   

2 PLC 1   

3 Radiomodem με κεραία 1   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1   

6 Ραροχόμετρο 1   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2   

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 1   

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

5. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

5.1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (Hardware, Software) 

 

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Διαχειριςτισ 
επικοινωνιϊν(αναβάκμιςθ-επζκταςθ) 

1   

2 Κεντρικόσ Θ/Υ Server 2   

3 Τερματικόσ Θ/Υ Client 1   

4 Ψορθτόσ Θ/Υ Client 1   

5 UPS 1   

6 Εκτυπωτισ αναφορϊν - ςυμβάντων 1   

7 Οκόνθ προβολισ 1   

8 Εξοπλιςμόσ δικτφωςθσ 1   

9 Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ 1   

10 Λειτουργικό ςφςτθμα για Server 2   

11 Λειτουργικό ςφςτθμα για Client 2   

12 
Λογιςμικό εποπτικοφ ελζγχου 
SCADA(αναβάκμιςθ-επζκταςθ) 

2   

13 
Λογιςμικό διαχείριςθσ ςχεςιακισ 
βάςθσ δεδομζνων (αναβάκμιςθ-
επζκταςθ) 

2   

14 Λογιςμικό Ροιοτικοφ Ελζγχου 1   

15 
Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δεδομζνων 
Καταγραφικϊν Ραροχομζτρων 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΣΕ (αρικμθτικά)  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΣΕ (ολογράφωσ) 

5.2 ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΣΕ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΕΜ. ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Εφαρμογιδιαχειριςτι επικοινωνιϊν 1   

2 
Εφαρμογι Τθλεελζγχου - 
Τθλεχειριςμοφ 

1   

3 
Εφαρμογι ςχεςιακισ βάςθσ 
δεδομζνων 

1   

4 
Εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και 
υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ 
διαχείριςθσ 

1   

5 
Εφαρμογι διαςφνδεςθσ 
υποςυςτθμάτων και ενοποίθςθσ 
ςυςτθμάτων 

1   

6 
Εφαρμογι λογιςμικοφ ποιοτικοφ 
ελζγχου 

1   

7 Εγκατάςταςθ λογιςμικϊν 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΣΕ (αρικμθτικά)  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΣΕ (ολογράφωσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

6. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΕΜ. ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Εκπαίδευςθ - Τεκμθρίωςθ 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΡΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (αρικμθτικά)  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΡΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ολογράφωσ) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ (αρικμθτικά)  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ (ολογράφωσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ   

1. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1 
ΤΣΕΥ1: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΛΙΫΝΑ 

    

2 
ΤΣΕΥ2: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΑΔΕΙΑΤΫΝ 

    

3 
ΤΣΕΥ3: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΤΕΕΤΟΥ 

  

4 
ΤΣΕΥ4: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΤΕΕΤΟΥ Νο1 

  

5 
ΤΣΕΥ5: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΤΕΕΤΟΥ Νο2 

  

6 
ΤΣΕΥ6: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΜΡΑΜΡΟΥΝΑΣ 

  

7 
ΤΣΕΥ7: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΞΥΛΟΤΕΩΝΙΚΘΣ 

  

8 
ΤΣΕΥ8: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΜΕΣΣΑΙΑΣ 

  

9 
ΤΣΕΥ9: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΡΟΤΑΑΣ Α. ΣΥΟΥ 

  

10 
ΤΣΕΥ10: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

  

11 
ΤΣΕΥ11: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΫ 
ΣΥΟΥ 

  

12 

 

ΤΣΕΥ12 : ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΜΕΤΙΕΣ Νο1,2 

  

13 
ΤΣΕΥ13: ΥΔΟΓΕΫΤΘΣΘ 
ΡΑΡΟΥΙ 

  

14 
ΤΣΕΥ14: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. 
ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑ 

  

15 
ΤΣΕΥ15: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΘΩΫΡΟ 

  

16 
ΤΣΕΥ16: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ     

Σε μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

Από μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 

 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1 ΤΣΕΥ17: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΔΑΝΑΚΟΥ 

    

2 ΤΣΕΥ18: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΒΟΛΑΚΑ 

    

3 ΤΣΕΥ19: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΚΙΝΙΟΥ ΣΤΟΓΓΥΛΘ 

  

4 
ΤΣΕΥ20: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΚΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΓΫΝΘ 

  

5 
ΤΣΕΥ21: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟΓΓ. 

  

6 
ΤΣΕΥ22: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΑΛΘΘΙΝΘΣ 

  

7 
ΤΣΕΥ23: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΩΟΥΣΣΫΝ 

  

8 
ΤΣΕΥ24: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΣΩΟΛΕΙΟ ΡΟΣΕΙΔΫΝΙΑΣ 

  

9 
ΤΣΕΥ25: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΚΟΝΙΗΟΡΘΣ 

  

10 
ΤΣΕΥ26: ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΓΫΝΘ 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

 

Σε μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Από μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 

 

3. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ - ΡΑΟΧΘΣ 

 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 1 

    

2 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 2 

    

3 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 3 

  

4 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 4 

  

5 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 5 

  

6 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΫΝ 6 

  

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 
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ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Από μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 

 

4. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

 

Α/Α ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ 
ΔΙΑΟΫΝ 1 

    

2 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ 
ΔΙΑΟΫΝ 2 

    

3 
ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ 
ΔΙΑΟΫΝ 3 

  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

Από μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 

 

5. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (HARDWARE, 
SOFTWARE) 

    

2 ΕΨΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΫΝ ΚΣΕ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά ...................................................................................Ευρϊ. 
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ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Από μεταφορά ...............................................................................Ευρϊ. 

 

 

6. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ - ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ     

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ (αρικμθτικά)  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ (ολογράφωσ) 

 

 

 

 

       

        

   Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V : Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                          ΣΥΟΣ : ... - .... -2020 

ΔΕΥΑ ΣΥΟΥ        Αρ. Ρρωτ. : .....  

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

 

Συμβατικοφ ποςοφ……………………….(ολογράφωσ) ……………. (αρικμθτικϊσ πλζον ΦΡΑ) 

 

ΡΑΞΘ: Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ, 
Μείωςθσ Διαρροϊν και Βελτίωςθσ  Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ Σφρου. 

 

Αρικμόσ πρωτ. Σφμβαςθσ:……………………………………………………………… 

Συμβατικό ποςό (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%):…………………… 

Ανακζτων Φορζασ-Κφριοσ του Ζργου : ΔΕΥΑ Σφρου  

Ανάδοχοσ:………………………………………………………………………………………… 

 

Στθ Λάριςα  ςιμερα τθν ………………… του ζτουσ …………….., θμζρα …………….. και ϊρα ………………., οι 
παρακάτω ςυμβαλλόμενοι : 

1. Αφενόσ το ΝΡΙΔ ΔΕΥΑ Σφρου που εδρεφει ςτθν Ερμοφπολθ, Σπερχειοφ 16ΤΚ 84100 και 
εκπροςωπείται νόμιμα από τον  κο………………………., Ρρόεδρο ΔΕΥΑ Σφρου και που κα 
καλείται ςτο εξισ «Ανακζτων Ψορζασ-Κφριοσ του Ζργου»  

2.   Αφετζρου θ εταιρεία………………………., με ζδρα , Α.Ψ.Μ. ………….  Δ.Ο.Υ. …………….. και κα 
καλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», λαμβάνοντασ υπόψθ: 

Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016  «Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
ςιμερα. 

Τθ με αρικ. πρωτ. οικ. 2652/30.03.2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια και 
Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και 
Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ Σφρου» με κωδικό MIS (Ο.Ρ.Σ).:  5001797 για 
χρθματοδότθςθ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 2014-2020»,  

Τθ με αρικ.............. Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ Σφρουπου αφορά τθν ζγκριςθ 
των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, τθν  ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ και  τθ 
διάκεςθ πίςτωςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ 
Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ 
Σφρου» με κωδικό MIS (Ο.Ρ.Σ).:  5001797για χρθματοδότθςθ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» (ΑΔΑ:..................) 

Τθ με αρικ.  ...../2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ Σφρου, με κζμα τθ 
ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων 
και τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ για  τθν Ρράξθ: «Ρρομικεια και 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και 
Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ Σφρου» με ΑΔΑ: ………………….. 

Τθ με αρικ. πρωτ. ../……..2019 Ρροζγκριςθ δθμοπράτθςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
2014-2020» 

Το υπ’ αρ.  …… Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ ,αξιολόγθςθ και βακμολογία των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -
Τεχνικι Ρροςφορά» 

Τθν υπ’ αρικμ. …… απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ Σφρου   με τθν οποία 
εγκρίκθκε το πρακτικό αξιολόγθςθσ και βακμολογίασ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά».  

Το υπ’ αρ.  …… Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ  και αξιολόγθςθ των  (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» και κατάταξθσ των 
προςφορϊν» 

Τθν υπ’ αρικμ. …… απόφαςθ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ Σφρου  με  τθν οποία 
εγκρίκθκε το πρακτικό αξιολόγθςθσ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» και κατάταξθσ 
των προςφορϊν».  

Το υπ’ αρ.  …… Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςχετικά με τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ  του αναδόχου και τθν ειςιγθςθ τθσ ςτο Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Σφρου για 
τθν κατακφρωςθ τθσ πράξθσ   

Το με αρικμ. πρωτ. …………….. ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ ςτον προςωρινό ανάδοχο για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

 Τθν υπ’ αρικμ. …… απόφαςθ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ Σφρου  με τθν οποία 
εγκρίνονται τα Ρρακτικάκαι ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ………………. 

Τθ με αρικ. πρωτ. ../…….. Ρροζγκριςθ  υπογραφισ ςφμβαςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
2014-2020» 

ςτοιχεία που κεωροφνται αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ  και αποτελοφν με αυτιν 
ενιαίο ςφνολο, ςυμφϊνθςαν και απεδζχκθςαν ότι ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων με τθν 
παραπάνω ιδιότθτα του, ανακζτει ςτον δεφτερο  τθν εν λόγω  προμικεια, με τουσ κατωτζρω 
όρουσ και ςυμφωνίεσ , τουσ οποίουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα : 

 

ΑΘΟ 1Ο ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΑΞΙΑ-ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

Οι κατθγορίεσ , τα είδθ , και θ Υπθρεςία(ο Ψορζασ) για τθν  οποία προορίηονται ορίηονται ωσ 
κατωτζρω:  

A1. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

A2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

A3. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

A4. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

A5. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

A6 ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Οι τιμζσ που αναλογοφν ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ , υπάρχουν αναλυτικά ςτο Ζντυπο Οικονομικισ  
Ρροςφοράσ – Τιμολόγιο του  Αναδόχου . 

Το ςυμβατικό ποςό που κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, ανζρχεται ςτο ποςό 
των…………………………………… πλζον………………… για ΨΡΑ(24%) Συνολικά δθλαδι 
ςε…………………….(αρικμθτικϊσ). 

Το ωσ άνω ποςό περιλαμβάνει τθν ςυνολικι αξία για τθν  λεπτομερισ ςχεδίαςθ του νζου 
ςυςτιματοσ, ςε επίπεδο λογικισ και φυςικισ αρχιτεκτονικισ (δικτφωςθσ και επεξεργαςίασ 
δεδομζνων) και ςτο επίπεδο τθσ ςυνεργαςίασ του µε τα υφιςτάμενα ςυςτιματα. Το ςφςτθμα 
περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ δεκαζξι τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ (Δεξαμενζσ-
Υδρογεωτριςεισ), τριϊν νζων Στακμϊν φκμιςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ ζξι νζων Στακμϊν Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ-Ραροχισ, τθν αναβάκμιςθ δζκα υπαρχόντων τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ , τθν 
αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμό υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου 
Ερμοφπολθσ και δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου και Διαχείριςθσ Υδατικϊν 
Ρόρων ολοκλιρου τθσ νιςου, και τθν διαςφνδεςθ-ενςωμάτωςθ υπάρχοντοσ Συςτιματοσ 
Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου Άνω Σφρου.  Ρεριλαμβάνει και τθν παράδοςθ και 
εγκατάςταςθ του λογιςµικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν που περιλαμβάνει το λογιςμικό 
επικοινωνιϊν των νζων ςτακμϊν ελζγχου, τθν αναβάκμιςθ επζκταςθ του λογιςμικοφ εφαρμογισ 
Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ     (SCADA) για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου, τθν 
αναβάκμιςθ - επζκταςθ του λογιςμικοφ ςυντιρθςθσ για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ 
ελζγχου, τθν εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 
και τθν εφαρμογι ποιοτικοφ ελζγχου. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του 
εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των όποιων αναμεταδοτϊν απαιτθκοφν για 
τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 
των οργάνων των τοπικϊν ςτακμϊν (μετρθτζσ παροχισ, μετρθτζσ πίεςθσ, μετρθτζσ ςτάκμθσ, 
όργανα χλωρίωςθσ, δοςομετρικζσ αντλίεσ, θλεκτροβάνεσ, ρυκμιςτζσ πίεςθσ κλπ), τισ 
προςαρμογζσ και μετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ και υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, όπου απαιτείται, για 
τθν πραγματοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςε ζνα ενιαίο ολοκλθρωμζνο ςφνολο.  Ρεριλαμβάνει τθν 
προμικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν (καλωδιϊςεισ, κ.λ.π.) παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ για όλα τα 
τμιματα του εξοπλιςμοφ, τισ εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου 
του ζργου που περιλαμβάνουν, ιδίωσ επαλικευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ ςε ςφγκριςθ με ιςτορικά δεδομζνα και ςε ςυνδυαςμό με τθ διακζςιμθ εμπειρία και 
γνϊςθ τθσ ΔΕΥΑΣ, τισ δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ, τθν 
παράδοςθ ςχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (τεκμθρίωςθ) και τθν εγγφθςθ 
/ςυντιρθςθ καλισ λειτουργίασ για διάςτθμα μετά τθν Οριςτικι Ροςοτικι και Ροιοτικι Ραραλαβι 
τθσ προμικειασ (Συςτιματοσ) ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα Τεφχθ  και ότι άλλο 
προδιαγράφονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ. 

 

ΑΘΟ 2ο  ΡΟΙΟΤΘΤΑ-ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Οι προμικειεσ  που αναφζρονται ςτο άρκρο 1, κα είναι απόλυτα ςφμφωνεσ με τα δθλωκζντα 
ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου  και τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των 
όρων τθσ διακιρυξθσ , βάςει των οποίων διενεργικθκε ο διαγωνιςμόσ, ςτοιχεία  τα οποία 
επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

ΑΘΟ 3ο ΡΑΑΔΟΣΘ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ-ΡΑΑΛΑΒΘ 
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3.1 Ο τόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ είναι οι εγκαταςτάςεισ  τθσ ΔΕΥΑ Σφρου, ςτα ςθμεία 
που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

 Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) 
μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ. 

 

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Θ εγκατάςταςθ κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Τεχνικι περιγραφι και τα άλλα 
Συμβατικά τεφχθ τθσ προμικειασ. 

 

3.3 ΡΑΑΛΑΒΘ 

 

Θ παραλαβι (προςωρινι και οριςτικι) κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ , που κα 
ςυγκροτθκεί από υπαλλιλουσ του Ανακζτοντα Ψορζα, ςτον τόπο των εγκαταςτάςεων , ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ και ιδίωσ το άρκρο  6.2 τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 4ο  ΡΛΘΩΜΕΣ-ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

4.1 Το ςυμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω προμικειασ αναφζρεται ςτο άρκρο 1 τθσ 
παροφςασ. 

 

Θ πλθρωμι κα γίνει  όπωσ ορίηεται  ςτα Συμβατικά Τεφχθ και ιδίωσ του άρκρου 5 τθσ Διακιρυξθ 
και ςυγκεκριμζνα: 

 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται κατά ςτάδια  με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων  παραλαβισ. 
Αντίςτοιχα μετά από αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου  μποροφν να 
αποδεςμεφονται τα αντίςτοιχα ποςά τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

 

Τα ςτάδια παραλαβισ-πλθρωμισ είναι : 

 1ο τάδιο 

 Με τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν διαςφνδεςι του με τον υφιςτάμενο 
Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ) και τθ ςφνδεςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) Τοπικϊν Στακμϊν κα γίνει 
θ κατ’ αρχιν παραλαβι του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ εφαρμογισ των ςτακμϊν που 
εγκαταςτάκθκαν, κακϊσ και του εξοπλιςμοφ και των λογιςμικϊν επικοινωνιϊν και εφαρμογισ 
του ΚΣΕ ωσ εξισ  

Μζςω ειδικισ διαδικαςίασ (Software ι/και Hardware) προςομοίωςθσ του υπολειπόμενου 
ςυνόλου των ΤΣ και του ςυνολικά αναμενόμενου φόρτου εργαςίασ, τθν οποία κα διακζςει και 
εγκαταςτιςει με ευκφνθ του ο προμθκευτισ, κα διαπιςτωκοφν οι λειτουργίεσ και επιδόςεισ όλων 
των μερϊν του ΚΣΕ κακϊσ και θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και λειτουργία ςαν ςφνολο. 

 Θα ςυνταχκεί πρωτόκολλο κατ’ αρχιν παραλαβισ του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και 
του λογιςμικοφ εφαρμογισ. 

 Θα ςυνταχκεί λογαριαςμόσ από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου 
του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 50% του ςυνόλου του λογιςμικοφ. 
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 2ο τάδιο 

 Με τθν εγκατάςταςθ κάκε επόμενων πζντε (5) Τοπικϊν Στακμϊν, τθ ςφνδεςι τουσ ςτο 
ςφςτθμα, τθν διαςφνδεςθ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν 
που προβλζπονται ςτθν υπ’ όψθ κζςθ τθν αναγνϊριςι τουσ από τουσ ΤΣΕ και τθ διαπίςτωςθ 
αποςτολισ πλθροφοριϊν και λιψθσ και εκτζλεςθσ εντολϊν κα γίνεται θ καταρχιν παραλαβι 
κάκε ΤΣ, κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο και κα ςυντάςςεται λογαριαςμόσ. 

 Ο λογαριαςμόσ κα ςυνταχκεί από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του 
ςυνόλου του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 50% του ςυνόλου του λογιςμικοφ. 

 3ο τάδιο 

 Μετά τθν εγκατάςταςθ και του τελευταίου ΤΣΕ και αφοφ διαπιςτωκεί θ επίτευξθ του 
προςφερκζντα πραγματικοφ χρόνου ςάρωςθσ του ςυνόλου των ΤΣΕ κα ςυνταχκεί ςχετικό 
πρωτόκολλο.  

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του πλιρουσ ςυςτιματοσ και τθ δοκιμαςτικι και επιτυχι 
λειτουργία αυτοφ επί ζναν ςυνεχόμενο μινα και αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ προβλεπόμενθ 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ (πζρασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ). Ο 
λογαριαςμόσ που κα το ςυνοδεφει κα είναι το ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Θ αποπλθρωμι του 
κα γίνει με τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ τθσ 
προμικειασ (του ςυςτιματοσ), οπότε και κα επιςτραφεί το υπόλοιπο τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και εφόςον ζχει ιδθ δοκεί θ αντίςτοιχθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.   

- Πλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι 
προθγοφμενεσ πλθρωμζσ. 

- Οι λογαριαςμοί κα υποβάλλονται ςτθν Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μαηί με τιμολόγιο και αποδεικτικά 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρ. 200, παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

 

Ο ανάδοχοσ , ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ , βαρφνεται με 
όλουσ τουσ φόρουσ , τζλθ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και κρατιςεισ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι 
άλλων οργανιςμϊν   που ιςχφουν. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οποιαδιποτε πλθρωμι δεν κα 
γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων 
και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεισ , πιςτοποιθτικά κτλ)που αφοροφν  ςτθν εξόφλθςθ των 
φόρων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν , ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ άνω διατάξεισ. Επίςθσ οι ειςφορζσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςιϊν 
Συμβάςεων , βαρφνουν τον Ανάδοχο. Ο  φόροσ προςτικζμενθσ Αξίασ (ΨΡΑ) βαρφνει τον 
Ανακζτοντα Ψορζα.. 

 

 Σφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ  προβλζπεται  χοριγθςθ  ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι 
ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ψ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία 
κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ 
καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72, §1, περ. δ του Ν. 
4412/2016, και τθν καταβολι του υπολοίπου: 

είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  
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είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ 
κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον 
ςυνολικό ΨΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου 
κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ 
διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο κατά 
0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ 
χορθγθκείςασ προκαταβολισ 

 

Θ εξόφλθςθ κα γίνεται από τον Ανακζτων Ψορζα , με τθν διαβίβαςθ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν και με ζκδοςθ ςτο όνομα του Αναδόχου, ιτοι………………., χρθματικοφ 
εντάλματοσ που κα βαρφνει τον προχπολογιςμό  του……….., ΚΑ…………….. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ Ρράξθσ χρθματοδοτείται μζςω του  Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 14 «Διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ – προαγωγι τθσ αποδοτικισ 
χριςθσ των πόρων». 

4.2 Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ Ρράξθσ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ , οι οποίεσ είναι 
οι ακόλουκεσ: 

Α)Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4, Ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Για τον  ΨΡΑ  ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2859/2000, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

δ)Θ Ανακζτουςα αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι 
απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι  ςτο προςωπικό του Αναδόχου  ι τρίτων 

 

ΑΘΟ 5ο  ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ-ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

 

5.1 Ο ανάδοχοσ για τθν εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι  
με αρικμό ……………     ΤΑΡΕΗΑΣ/ΤΜΕΔΕ ποςοφ………………. , θ οποία καλφπτει ςε ποςοςτό 5% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ , χωρίσ τον ΨΡΑ. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν 
πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 
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5.2 Ο ανάδοχοσ κα παράςχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ………………………από τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το 
προςφερόμενο ςφςτθμα όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ. 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ , ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι ΤΑΡΕΗΑΣ/ΤΜΕΔΕ, για τθν καλι λειτουργία τθσ προμικειασ ίςθ με 
το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΨΡΑ, θ οποία κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 

ΑΘΟ 6ο  ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ , ςφμφωνα  με τα προβλεπόμενα ςτα 
ςχετικά άρκρα τθσ Διακιρυξθσ , των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και τθσ Ρροςφοράσ του. 

 

ΑΘΟ 7ο  ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ το ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 
χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

 

ΑΘΟ 8ο  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ  

8.1 Θ  εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, Ν.4483/2017 και του  
Ν.1069/1980,των  όρων  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά του Αςτικοφ  Κϊδικα.  

 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν , που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ 
ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ  ι εξ αφορμισ τθσ , ο Ανακζτοντασ Ψορζασ και ο Ανάδοχοσ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια  για τθ φιλικι επίλυςθ τουσ , ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
καλισ πίςτθσ  και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν , πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του 
Δθμόςιου Συμφζροντοσ. 

8.2 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα 
Ελλθνικά Δικαςτιρια. 

ΑΘΟ 9ο  ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΘΟ 10ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν  οι διατάξεισ του Ν 4412/2016 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των μεταγενζςτερων επικαιροποιιςεων και διευκρινιςτικϊν 
διατάξεων , των οποίων ο ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ  και δζχτθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα ςε 
ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ.  
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ΑΘΟ 11Ο ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε , υπογράφεται νόμιμα από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ , ςε τρία όμοια  πρωτότυπα, ζνα εκ των οποίων παρζλαβε ο ανάδοχοσ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΩΟ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
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ΕΙΔΙΚΘ  ΣΥΓΓΑΦΘ  ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΘΟ 1ο : Αντικείμενο  Διαγωνιςμοφ 

 

Ο Διαγωνιςμόσ αφορά τθν  «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΤΘΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΡΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΟΥ ΣΥΟΥ» δοκιμαςμζνου και ζτοιμου για λειτουργικι χριςθ. 

Το υφιςτάμενο ςφςτθμα Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ τθσ ΔΕΥΑ  Σφρου, κα επεκτακεί ϊςτε να 
ςυμπεριλάβει ολόκλθρθ τθ νιςο, με τθ ΔΕΥΑ Σφρου και αποτελεί ουςιαςτικά ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων για τθ Σφρο. 

 Στόχοσ του ςυςτιματοσ είναι θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και επίβλεψθ ςθμαντικϊν 
παραμζτρων τθσ λειτουργίασ του Εξωτερικοφ Δικτφου Φδρευςθσ (αντλιοςτάςια και δεξαμενζσ), θ 
ςυλλογι, αποκικευςθ και επεξεργαςία των ςχετικϊν δεδομζνων ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου 
και θ εκτζλεςθ χειριςμϊν για τον ζλεγχο των ενεργϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ.  

Ρεριλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Αναλυτικι ςχεδίαςθ του νζου ςυςτιµατοσ, ςε επίπεδο λογικισ και φυςικισ 
αρχιτεκτονικισ (δικτφωςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων) και ςτο επίπεδο τθσ 
ςυνεργαςίασ του µε τα υφιςτάμενα ςυςτιματα. 

 Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : 
 Εγκατάςταςθ δεκαζξι τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ (Δεξαμενζσ-Υδρογεωτριςεισ). 
 Εγκατάςταςθ τριϊν νζων Στακμϊν φκμιςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ  
 Εγκατάςταςθ ζξι νζων Στακμϊν Μζτρθςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ 
 Αναβάκμιςθ δζκα υπαρχόντων τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ 
 Αναβάκμιςθ-Εκςυγχρονιςμό υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου 

Ερμοφπολθσ και δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου και Διαχείριςθσ 
Υδατικϊν Ρόρων ολοκλιρου τθσ νιςου  

 Διαςφνδεςθ-Ενςωμάτωςθ υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου 
Άνω Σφρου 

 Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του λογιςµικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν που 
περιλαμβάνει:  

 λογιςμικό επικοινωνιϊν των νζων ςτακμϊν ελζγχου 
 αναβάκμιςθ επζκταςθ του λογιςμικοφ εφαρμογισ Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ SCADA 

για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ ςτακμοφσ ελζγχου 
 αναβάκμιςθ - επζκταςθ του λογιςμικοφ ςυντιρθςθσ για να ςυμπεριλάβει τουσ νζουσ 

ςτακμοφσ ελζγχου 
 εφαρμογι ποιοτικοφ ελζγχου 
 εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 

Θ πράξθ περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό, τθν προμικεια και τθν καταςκευι του ςυςτιματοσ, 
ελζγχουσ λειτουργικότθτασ ςτο εργοςτάςιο, ελζγχουσ από τρίτουσ, τθν παράδοςθ ςτο χϊρο του 
ζργου, τθν εκφόρτωςθ και αποκικευςθ ςτο χϊρο του ζργου, τισ μετακινιςεισ και ανυψϊςεισ, τθν 
εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τθν προμικεια και τθ κζςθ ςε λειτουργία όλου του εξοπλιςμοφ, που 
ζχει περιγραφεί ςτο κείμενο και ςτα ςχζδια και ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με τθν 
υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ, όπωσ προδιαγράφονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τθν δοκιμαςτικι 
και επιτυχι λειτουργία επί 24ϊρου βάςεωσ για διάςτθμα (30) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ του 
ςυςτιματοσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΑΘΟ 2ο: Συνεννόθςθ - Αλλθλογραφία μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

 

Πλεσ οι μεταξφ τθσ ΔΕΥΑΣ και του Ρρομθκευτι ςυνεννοιςεισ, είτε αφοροφν ςτθν παροχι ι 
αίτθςθ οδθγιϊν ι προβολι διαφωνιϊν είτε κάκε άλλθ ενζργεια ι διλωςθ γίνονται οπωςδιποτε 
με ζγγραφο. Οι κάκε είδουσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ και δεν 
δικαιοφται κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να τισ επικαλεςκεί με οποιονδιποτε τρόπο.  

 

ΑΘΟ 3ο: Επεξθγιςεισ 

 

Πλεσ οι εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι να 
ζχουν διαβάςει και κατανοιςει τα Συμβατικά Τεφχθ. 

Με εξαίρεςθ τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν γραπτά από τθν ΔΕΥΑΣ, οφτε θ Υπθρεςία οφτε κάποιοσ 
υπάλλθλοσ τθσ ζχει τθν εξουςία να εξθγιςει ςε πρόςωπα ι εταιρίεσ που κα υποβάλλουν 
προςφορζσ ωσ προσ τθν ςθμαςία των όρων τθσ ςφμβαςθσ, προδιαγραφζσ, τιμζσ, ςχζδια κ.λ.π. ι 
τι πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει από τον προμθκευτι που κα κάνει αποδεκτι τθν προςφορά ι για 
οτιδιποτε άλλο κζμα το οποίο κα δεςμεφςει τθν ΔΕΥΑΣ ι κα επθρεάςει τθν κρίςθ του Αρμόδιου 
Μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ ωσ προσ τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν ςφμβαςθ. 

 

Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να επιςκεφκεί κάκε χϊρο που αναφζρεται ςτα ζγγραφα παρουςία 
υπαλλιλων τθσ ΔΕΥΑΣ, ϊςτε να βεβαιωκεί για τθν παροφςα κατάςταςθ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ 
πριν υποβάλλει τθν προςφορά του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.7 τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 4ο: Σφμβαςθ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ 

 

4.1 Θ Σφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τθν απόφαςθ για 
ζγκριςθ του διαγωνιςμοφ και για ςυνολικό χρθματικό ποςό αυτό που κα προκφψει από το 
διαγωνιςμό. 

 

4.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει ςτο ςχετικό πρακτικό του διαγωνιςμοφ. 
Ακόμα είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιαςτεί ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμζρα που κα 
ειδοποιθκεί εγγράφωσ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν, για να υπογράψει τθ 
ςχετικι ςφμβαςθ προςκομίηοντασ απαραίτθτα τθν εγγυθτικι επιςτολι που κα ιςχφει για τθν 
καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ προμικειασ που κα επιςτραφεί μόνο όταν ολοκλθρωκεί θ 
προμικεια, θ εγκατάςταςθ, θ εκπαίδευςθ και οι λοιποί όροι του ςυμφωνθτικοφ και κα γίνει θ 
οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

 

4.3 Στθν περίπτωςθ που μζςα ςε 20 θμζρεσ ο προμθκευτισ δε φζρει τθν εγγυθτικι επιςτολι 
ι δεν υπογράψει το ςυμφωνθτικό, κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ οπότε: 

α) ο ίδιοσ χάνει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό και το χρθματικό πόςο τθσ 
ωφελείται θ ΔΕΥΑΣ και 

β) είναι υποχρεωμζνοσ να αποηθμιϊςει τθ ΔΕΥΑΣ για κάκε ηθμιά που κα πάκει από τθ 
ματαίωςθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κυρίωσ από τθν ενδεχόμενθ διαφορά τιμισ από τθν 
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κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και αυτισ που κα ςυμφωνιςει θ ΔΕΥΑΣ για τθν προμικεια αυτοφ 
του είδουσ από άλλο προμθκευτι με διαγωνιςμό ι απ’ ευκείασ ανάκεςθ. 

 

ΑΘΟ 5ο: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αντικακίςταται με άλλθ για τθν καλι εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον τελευταίο μειοδότθ, μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, 
όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 4 και είναι πζντε  τοισ εκατό (5%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ το Ψ.Ρ.Α.  

 

ΑΘΟ 6ο: Χρόνοσ εκτζλεςθσ ζργου-Ροινικζσ ριτρεσ 

 

6.1 Το ςφςτθμα πρζπει να παραδοκεί όπωσ αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ. 

 

6.2 Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ του ζργου, με υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με ποινικι ριτρα κακυςτζρθςθσ, θ οποία ςυμφωνείται από 
τϊρα ςε μιςό τοισ εκατό (0,5%) τθσ αξίασ του ςυςτιματοσ που δεν ζχει παραδοκεί, κάκε 
εβδομάδα κακυςτζρθςθσ. Το ςφνολο τθσ ποινικισ ριτρασ δεν δφναται να υπερβαίνει το 4% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ των κακυςτερθμζνων ςυςτθμάτων.  Μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μθνόσ από τθ 
λιξθ του χρόνου παράδοςθσ ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ιςχφουν τα όςα αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 4.3 του άρκρου 4. 

 

 

ΑΘΟ 7ο: Εγκατάςταςθ Συςτιματοσ  

 

7.1 Εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
τθσ προμικειασ πρζπει να υποβάλλει ςτθν ΔΕΥΑΣ χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε 
λειτουργία και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Ραράλλθλα, κα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, 
υπόμνθμα ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και διαμόρφωςθ 
χϊρων από τθν ΔΕΥΑΣ κακϊσ και κάκε ενζργειασ που κα ικελε να κάνει θ ΔΕΥΑΣ προσ διάφορεσ 
κατευκφνςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτο 
ςφνολό του. 

 

7.2 Θ εγκατάςταςθ κάκε τοπικοφ ςτακμοφ κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι 
λειτουργία. 

 

ΑΘΟ 8ο: Ραραλαβι Συςτιματοσ - Ρλθρωμζσ 

 

8.1 Θ παραλαβι του ςυςτιματοσ κα γίνει κατά ςτάδια με τθν υπογραφι του αντίςτοιχου 
πρωτοκόλλου για κάκε ςτάδιο. Θ υπογραφι αυτοφ του πρωτοκόλλου αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν πλθρωμι του αντίςτοιχου ςταδίου τθσ εν λόγω προμικειασ. 
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8.2 Τα ςτάδια παραλαβισ-πλθρωμισ είναι : 

 1ο τάδιο 

 Με τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΚΣΕ) και τθ 
ςφνδεςθ τουλάχιςτον 5 Τοπικϊν Στακμϊν (οι ΤΣ κα υποδειχκοφν από τθν ΔΕΥΑΣ) κα γίνει θ κατ’ 
αρχιν παραλαβι του Hardware, του Software, του Λογιςμικοφ Εφαρμογισ και του υπόλοιπου 
εξοπλιςμοφ του ΚΣΕ ωσ εξισ : 

 Μζςω ειδικισ διαδικαςίασ (Software ι/και Hardware) προςομοίωςθσ του υπολειπόμενου 
ςυνόλου των ΤΣ και του ςυνολικά αναμενόμενου φόρτου εργαςίασ, τθν οποία κα διακζςει και 
εγκαταςτιςει με ευκφνθ του ο προμθκευτισ, κα διαπιςτωκοφν οι λειτουργίεσ και επιδόςεισ όλων 
των μερϊν του ΚΣΕ κακϊσ και θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και λειτουργία ςαν ςφνολο. 

 Θα ςυνταχκεί πρωτόκολλο κατ’ αρχιν παραλαβισ του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ 
εκτόσ του εγκαταςτακζντοσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ εφαρμογισ. 

 Θα ςυνταχκεί λογαριαςμόσ από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου 
του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 70% του ςυνόλου του λογιςμικοφ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του εγκαταςτακζντοσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ 
εφαρμογισ. 

 2ο τάδιο 

 Με τθν εγκατάςταςθ κάκε τουλάχιςτον επόμενων πζντε (5)  ΤΣ, τθ ςφνδεςι τουσ ςτο 
ςφςτθμα, τθν διαςφνδεςθ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν 
που προβλζπονται ςτθν υπ’ όψθ κζςθ τθν αναγνϊριςι τουσ από τουσ ΣΕ και τθ διαπίςτωςθ 
αποςτολισ πλθροφοριϊν και λιψθσ και εκτζλεςθσ εντολϊν κα γίνεται θ καταρχιν παραλαβι 
τουλάχιςτον επόμενων πζντε (5)  ΤΣ, κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο και κα ςυντάςςεται 
λογαριαςμόσ για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 
70% του ςυνόλου του αντίςτοιχου λογιςμικοφ ςυμπεριλαμβανομζνου του εγκαταςτακζντοσ 
τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ εφαρμογισ. 

 

3ο τάδιο 

 Μετά τθν κατ’ αρχιν παραλαβι και του τελευταίου ΤΣ κα γίνει θ κατ’ αρχιν παραλαβι 
του τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ( Modems, Software κ.λ.π.) αφοφ διαπιςτωκεί θ επίτευξθ του 
προςφερκζντα πραγματικοφ χρόνου ςάρωςθσ του ςυνόλου των ΤΣ και ςυνταχκεί ςχετικό 
πρωτόκολλο. Με τθν κατ’ αρχιν παραλαβι του Λογιςμικοφ Εφαρμογισ, όπωσ περιγράφεται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κα ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο.  

    Με τθν ολοκλιρωςθ του πλιρουσ ςυςτιματοσ και τθ δοκιμαςτικι και επιτυχι λειτουργία 
αυτοφ επί τριάντα (30) ςυνεχείσ θμζρεσ (επί 24ωρου βάςεωσ) ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ (πζρασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ). Ο λογαριαςμόσ 
που κα το ςυνοδεφει κα είναι το ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Θ αποπλθρωμι του κα γίνει με 
τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ τθσ προμικειασ 
(του ςυςτιματοσ), οπότε και κα επιςτραφεί θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εφόςον ζχει ιδθ 
δοκεί θ αντίςτοιχθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.   

 

 4ο τάδιο  

 Μετά το πζρασ του θμίςεωσ χρόνου καλισ λειτουργίασ (ςφμφωνα με τθν τεχνικι 
προςφορά)  και τθν βεβαιωμζνθ καλι λειτουργία και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου, κα ςυνταχκεί αντίςτοιχο πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το 
50% τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 
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 5ο τάδιο 

   Μετά τθν λιξθ και του υπόλοιπου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθν βεβαιωμζνθ 
καλι λειτουργία και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα ςυνταχκεί αντίςτοιχο 
πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το υπόλοιπο  50% τθσ Εγγφθςθσ Καλισ 
Λειτουργίασ, το οποίο αποτελεί και εξόφλθςθ του Αναδόχου. 

- Πλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι 
προθγοφμενεσ πλθρωμζσ. 

- Οι λογαριαςμοί κα υποβάλλονται ςτθν ΔΕΥΑΣ μαηί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικισ 
και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

 

8.3 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να χορθγιςει ςτθ ΔΕΥΑΣ κάκε ςτοιχείο ςχετικό με το 
ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυμβατότθτα του ςυςτιματοσ με τουσ όρουσ τθσ 
Διακιρυξθσ και τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 

 

8.4 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να χορθγιςει ςτθ ΔΕΥΑΣ βεβαίωςθ ότι το ςφςτθμα 
δοκιμάςτθκε ςτο εργοςτάςιο και πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τόςο ςτο ςφνολό του όςο και 
κάκε επιμζρουσ μονάδα χωριςτά. 

 

8.5 Ανεξάρτθτα από τισ δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο του προμθκευτι, θ ΔΕΥΑΣ επιφυλάςςεται να 
ελζγξει το ςφςτθμα κατά τα ςτάδια των παραλαβϊν με τθ βοικεια του προμθκευτι. Σε 
περίπτωςθ απόκλιςθσ από τισ προδιαγραφζσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ελζγξει το 
ςφςτθμα. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί και πάλι απόκλιςθ, απορρίπτεται είτε ολόκλθρο το 
ςφςτθμα είτε θ ςυςκευι εκείνθ που κατά τθ γνϊμθ του προμθκευτι προκαλεί απόκλιςθ. Ο 
προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει το ςφςτθμα ι τθ ςυςκευι με άλλθ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμερολογιακζσ εβδομάδεσ. Σε περίπτωςθ που αρνθκεί να το κάνει, δε γίνεται 
προςωρινι παραλαβι και καταπίπτει αυτοδίκαια υπζρ τθσ ΔΕΥΑΣ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ. 

 

 

ΑΘΟ 9ο: Εκπαίδευςθ 

 

Ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει και παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία πλιρεσ και λεπτομερζσ πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Θ 
εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα οποία κα 
εγκαταςτακοφν.  Επίςθσ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε κλθκεί, εκπαιδευτικι υποςτιριξθ κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ / ςυντιρθςθσ.  

 

Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ 
του ςυςτιματοσ, ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

ΑΘΟ 10ο:  Τεκμθρίωςθ και κυριότθτα Λογιςµικοφ  
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Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει τθν ΔΕΥΑ με εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Τα 
εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Ελλθνικά και κα είναι κατ’ ελάχιςτον 
αυτά που αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Θ Υπθρεςία μπορεί να χρθςιμοποιιςει ελεφκερα όλουσ τουσ πθγαίουσ (source) κϊδικεσ και όλο 
το λογιςμικό που κα δοκεί, για χριςθ τθσ και όχι για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Θ ιδιοκτθςία του 
λογιςμικοφ των εφαρμογϊν κα είναι και τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ θ οποία μπορεί να το 
χρθςιμοποιιςει ελεφκερα.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ επί ποινισ αποκλειςμοφ πρζπει να δθλϊνεται με 
διλωςθ του Ν1599/86 ότι κα παραδοκοφν οι πθγαίοι κϊδικεσ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςτον 
Διμο.  

 

ΑΘΟ 11ο: Εγγυθμζνθ Λειτουργία-Συντιρθςθ -Υποςτιριξθ του ζργου 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ/ ςυντιρθςθσ 
διάρκειασ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το 
προςφερόμενο ςφςτθμα, όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ.  

Στθν Τεχνικι του προςφορά περιγράφονται επίςθσ: 

Οι όροι εγγφθςθσ-ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κακϊσ και πρόγραμμα 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ για περίοδο τόςθ όςθ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά και αφορά 
το χρονικό διάςτθμα μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ (πζρασ 
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ) που περιλαμβάνει και διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ τουλάχιςτον 
160 ωρϊν.   

Σχζδιο για τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και άρςθσ βλαβϊν κακϊσ και 
οποιαδιποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτθκοφν για διάρκεια ςφμφωνα με τθν Τεχνικι του 
προςφορά (που προςφζρει, αξιολογείται και τον βαρφνει) μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ (ςυςτιματοσ) κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ εξαςφαλίηει και 
εγγυάται τθν πλιρθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
του ςυςτιματοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των 24 ωρϊν.  Ρροσ το ςκοπό αυτό ο 
προμθκευτισ επιβάλλεται και πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω Modem με τον 
κεντρικό ςτακμό ελζγχου του ςυςτιματοσ από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του. 

 

ΑΘΟ 12ο:  Αναπροςαρμογι τιμϊν 

 

Θ ΔΕΥΑΣ με κανζνα τρόπο ι και για οποιοδιποτε λόγο δε δζχεται αναπροςαρμογι των τιμϊν για 
τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ μζχρι και τθν τελικι παραλαβι εκτόσ από τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρκθκαν ςτθν Διακιρυξθ. Επίςθσ δε δζχεται αντιπροςφορζσ. 

 

ΑΘΟ 13ο: Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 

 

Ο Ρρομθκευτισ κα προνοιςει για δοκιμι του ςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται. Πλεσ οι 
διαδικαςίεσ δοκιμϊν κα ςυμφωνθκοφν ςε ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ, 
ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ.  
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Άρκρο 14. Υλοποίθςθ Ρρομικειασ 

 

14.1 Ο Ρρομθκευτισ κα ελζγχει τισ εργαςίεσ κατά τθν διάρκεια τθσ προμικειασ και κα ζχει 
ζναν ικανό επιβλζποντα που κα είναι ςυνεχϊσ ςτουσ χϊρουσ του ζργου, κα ζχει εμπειρία ςε 
παρόμοια ζργα και κα είναι εγκεκριμζνοσ από τθν Δ.Υ τθσ ΔΕΥΑΣ. Ο επιβλζπων αυτόσ δεν κα 
αλλάξει χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Δ.Υ ΔΕΥΑΣ. Ο επιβλζπων κα είναι υπό τον ςυνεχι ζλεγχο 
ενόσ ζμπειρου Μθχανικοφ του Ρρομθκευτι, ο οποίοσ κα επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ του ζργου 
όπωσ κα ςυμφωνθκεί με τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 
προμικειασ και κα ςυμμετζχει ς’ όλεσ τισ ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του ζργου. 

 

14.2 Ο Ρρομθκευτισ κα διακζτει όλθ τθν κατάλλθλθ εργατικι δφναμθ για τθν εγκατάςταςθ 
και ζλεγχο τθσ προμικειασ, ειδικευμζνθ και ανειδίκευτθ. 

 

14.3 Ο Ρρομθκευτισ κα ειδοποιεί γραπτϊσ τθν Δ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ όταν τελειϊνει κάκε μζροσ τθσ 
προμικειασ και όταν τελειϊςει όλθ θ προμικεια. Ο Ρρομθκευτισ κα εκτελζςει ελζγχουσ 
παρουςία του αρμόδιου μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ και προσ ικανοποίθςθ του, για κάκε μζροσ τθσ 
προμικειασ, κακϊσ και για όλθ τθν προμικεια και ο Ρρομθκευτισ κα διακζςει το προςωπικό και 
τα υλικά που χρειάηονται για τυχόν προςωρινζσ ςυνδζςεισ. 

 

14.4 Ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει κάκε απαραίτθτθ προςωρινι εργαςία που κα απαιτθκεί 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

14.5 Ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει με δικό του κόςτοσ κάκε υπερωρία που κα κρικεί αναγκαία 
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ 
οποίεσ κα εκτελζςει τθν προμικεια. 

 

Άρκρο 15. Ρρότυπα 

 

Ρρότυπα νοοφνται όςα γενικά δθμοςιεφονται από τον Βρετανικό Οργανιςμό Ρροτφπων (BSI) ι 
τθν διεκνι Θλεκτροτεχνικι Επιτροπι (IEC) ι το Ινςτιτοφτο Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΙΕΕ) ι τθν 
Διεκνι Τθλεγραφικι και Τθλεφωνικι Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCITT) ι τθν Διεκνι 
αδιοθλεκτρικι Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCIR) ι τον Διεκνι Οργανιςμό Ρροτφπων (ISO). Αν ο 
Ρρομθκευτισ κζλει να προμθκεφςει υλικά ι να εκτελζςει εργαςίεσ ακολουκϊντασ κάποιοσ 
άλλουσ κανονιςμοφσ πρζπει να ηθτείται ι ζγκριςθ τθσ Δ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ. Ο Ρρομθκευτισ κα δίνει, 
αν του ηθτθκεί, μεταφραηόμενο ςτα Ελλθνικά κάκε κανονιςμό που περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ 
που ζχει εγκρικεί εναλλακτικά δε ςτα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφραςι τουσ ςτα Ελλθνικά. 

 

Άρκρο 16. Νόμοι και ςχετικζσ Διατάξεισ 

 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να υπακοφει ςε όλουσ τουσ νόμουσ και να ειδοποιεί όλουσ τουσ 
ιδιοκτιτεσ θλεκτρικϊν καλωδίων ι οποιονδιποτε άλλων καλωδίων και ςωλινων που μπορεί να 
επθρεαςτοφν από τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Στθν προςφορά πρζπει να ζχει ςυμπεριλάβει 
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και προβλεφκεί το κόςτοσ του ελζγχου και τεςτ τθσ εγκατάςταςθσ ι των ειδικϊν μζτρων που 
πρζπει να παρκοφν όπωσ κα ηθτθκοφν από τθν ΔΕΥΑΣ. 

 

Άρκρο 17. Αίτθςθ για άδειεσ και εγκρίςεισ ςχεδιαςμοφ 

 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να υπολογίςει ςτθν προςφορά του το κόςτοσ για τθν παροχι όλων 
των αναγκαίων πλθροφοριϊν ςχεδίαςθσ ϊςτε θ ΔΕΥΑΣ να μπορεί να πάρει όλεσ τισ αναγκαίεσ 
εγκρίςεισ για τισ εργαςίεσ και το υλικό που κα εγκαταςτακεί ςε ςχζςθ με τθν εκτελοφμενθ 
προμικεια. 

 

Άρκρο 18. Εκτζλεςθ εργαςιϊν  

 

Επειδι οι διάφορεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΥΑΣ είναι ςε ςυνεχι λειτουργία, ο προμθκευτισ κα 
πρζπει να προγραμματίςει τισ επεμβάςεισ του ςτισ λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ ϊςτε να 
περιοριςτοφν οι διακοπζσ λειτουργίασ. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργαςίεσ που κα επιφζρουν 
διακοπι λειτουργουςϊν εγκαταςτάςεων κα γίνονται μζςα ςτο ωράριο λειτουργίασ των γραφείων 
τθσ ΔΕΥΑΣ με κατά μζγιςτο χρόνο διακοπισ ζξθ ωρϊν και μετά από προειδοποίθςθ τθσ ΔΕΥΑΣ μια 
εβδομάδα τουλάχιςτον πριν τθν επζμβαςθ.  

 

Άρκρο 19. Αςφάλεια κατά κλοπισ και τυχαίασ επζμβαςθσ  

 

Μζχρι να τεκεί ολόκλθρθ θ προμικεια ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει 
προςκομιςκεί ορίηεται ο προμθκευτισ. Τα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν ςε αποκικεσ 
τθσ ΔΕΥΑΣ μετά από αίτθμα του προμθκευτι, τθν ευκφνθ όμωσ κα εξακολουκιςει να ζχει ο 
προμθκευτισ. Πλα τα υλικά και εγκαταςτάςεισ τθσ προμικειασ κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από 
τον προμθκευτι κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, πυρκαγιά κ.λ.π.) ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι 
εταιρεία και μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ ςτθν ΔΕΥΑΣ. Το 
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα προςκομιςκεί ςτθν ΔΕΥΑΣ και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
προϊκθςθ των αντίςτοιχων πλθρωμϊν. 
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ΓΕΝΙΚΘ  ΣΥΓΓΑΦΘ  ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΘΟ 1ο: Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

1.1 Ο Ρρομθκευτισ κα ελζγχει τισ εργαςίεσ κατά τθ διάρκεια τουσ και κα ζχει ζναν ικανό 
τεχνικό που κα είναι ςυνεχϊσ ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςισ τουσ, ο οποίοσ κα ζχει εμπειρία ςε 
παρόμοια ζργα και κα είναι εγκεκριμζνοσ από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.) τθσ ΔΕΥΑΣ. Ο 
τεχνικόσ αυτόσ δεν κα αλλάξει χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και κα 
είναι υπό τον ςυνεχι ζλεγχο ενόσ ζμπειρου Μθχανικοφ του Ρρομθκευτι, ο οποίοσ κα 
επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ των εργαςιϊν όπωσ κα ςυμφωνθκεί με τθν (Δ.Υ.) τθσ ΔΕΥΑΣ κατά τθν 
διάρκεια υλοποίθςθσ τουσ και κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ επιτόπου ι ςτα γραφεία 
τθσ ΔΕΥΑΣ. 

1.2 Ο Ρρομθκευτισ κα διακζτει όλο το κατάλλθλο προςωπικό για τθν εγκατάςταςθ και 
ζλεγχο του εξοπλιςμοφ, ειδικευμζνο  και  ανειδίκευτο. 

1.3 Ο Ρρομθκευτισ κα ειδοποιεί γραπτϊσ τθ Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ όταν τελειϊνει κάκε μζροσ των 
εργαςιϊν και όταν τελειϊςουν ςτο ςφνολό τουσ. Ο Ρρομθκευτισ κα εκτελζςει ελζγχουσ 
παρουςία τθσ Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ και προσ ικανοποίθςθ τθσ, για κάκε μζροσ κακϊσ και για το ςφνολο 
του εξοπλιςμοφ και των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του, διακζτοντασ το προςωπικό 
και τα υλικά που χρειάηονται για τυχόν προςωρινζσ ςυνδζςεισ. 

1.4 Ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει κάκε απαραίτθτθ προςωρινι εργαςία που κα απαιτθκεί 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

1.5 Ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει με δικό του κόςτοσ κάκε υπερωρία που κα κρικεί αναγκαία 
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ κα 
υλοποιθκεί αυτι. 

 

ΑΘΟ 2ο: Δθμόςια Υγεία 

 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να πάρει όλα τα μζτρα ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ που εκτελοφνται να μθν 
κζτουν ςε κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία. Ρρζπει να απομακρφνει από τουσ χϊρουσ εργαςίασ αμζςωσ 
κάκε άτομο που απαςχολείται από αυτόν άμεςα ι ζμμεςα και δεν χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα 
μζςα υγιεινισ που διατίκενται ι που κατά τθν γνϊμθ του Αρμόδιου Μθχανικοφ (Επιβλζπων 
Μθχανικόσ τθσ Ρράξθσ) τθσ ΔΕΥΑΣ είναι αναγκαία και κζτει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία. 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να φροντίςει να προμθκεφςει όλουσ τουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ 
υγιεινισ για το προςωπικό και κα πρζπει να φροντίηει για τθν ςωςτι αποκομιδι άχρθςτων. Αυτά 
τα μζτρα κα πρζπει να είναι αρκετά ϊςτε να εμποδίηουν κάκε πικανι μόλυνςθ του χϊρου 
εργαςιϊν ι κάκε χϊρου που ανικει ςτθ ΔΕΥΑΣ ι των παρακείμενων ιδιοκτθςιϊν. 

 

ΑΘΟ 3ο: Ρίνακεσ  Ανακοινϊςεων 

Ο Ρρομθκευτισ δεν κα χρθςιμοποιεί κανζνα από τουσ χϊρουσ εργαςίασ ι μζροσ των 
εγκαταςτάςεων για τοποκζτθςθ διαφιμιςθσ ι επίδειξθ κάκε είδουσ, χωρίσ τθν άδεια τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 

ΑΘΟ 4ο: Ρροςωρινζσ  θλεκτρικζσ  εγκαταςτάςεισ 

Πλεσ οι προςωρινζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που γίνονται για καταςκευαςτικοφσ ι άλλουσ 
λόγουσ κα πρζπει να είναι ςε ςυμφωνία με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ του ΙΕΕ και τθσ ΔΕΘ. 
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ΑΘΟ 5ο: Χριςθ  φορθτϊν  εργαλείων 

Ο Ρρομθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια και τθν καταλλθλότθτα των 
χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορθτϊν εργαλείων. 

 

ΑΘΟ 6ο: Ροιότθτα  Εργαςιϊν - Σκαλωςιζσ 

Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να ακολουκοφν τισ καλφτερεσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνικισ και να 
εκτελοφνται από καλά εκπαιδευμζνουσ τεχνικοφσ. 

Πλα τα υλικά πρζπει να είναι ςε  αντιςτοιχία με αυτά που περιγράφονται ςτο κείμενο αυτό, ι τα 
αντίςτοιχα ςχζδια. 

Τα υλικά και οι ςυςκευζσ πρζπει να ακολουκοφν τισ αντίςτοιχεσ Ελλθνικζσ Ρροδιαγραφζσ εκτόσ 
αν περιγράφεται αλλιϊσ ςτο κείμενο αυτό ι τα αντίςτοιχα ςχζδια. 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να διακζτει κάκε ςκάλα ι ςκαλωςιά που κα χρειαςτεί για τισ 
εργαςίεσ. Πλα αυτά τα υλικά πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και να ακολουκοφν τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ. 

 

ΑΘΟ 7ο: Καταςτροφζσ  υλικϊν 

7.1 Ο Ρρομθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για όλα τα υλικά από τθν αρχι τθσ πράξθσ ωσ τθν 
υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ενϊ θ ΔΕΥΑΣ δεν είναι υπεφκυνθ για όποια καταςτροφι 
ςυμβεί ςτα υλικά που αποκθκεφονται ςτο φπαικρο χωρίσ τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ από 
ςκουριά, διάβρωςθ, ςκόνθ, κλπ. 

7.2 Πλα τα υλικά καλωδίωςθσ, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρζπει να 
παραδίδονται, αποκθκεφονται και διατθροφνται με τα ανοικτά τουσ άκρα ςφραγιςμζνα, Οι 
αγωγοί κα τοποκετοφνται ςε ειδικά καταςκευαςμζνα ράφια. Πλα τα εξαρτιματα κα πρζπει να 
αποκθκεφονται ςε  κιβϊτια ι ςάκουσ τοποκετθμζνουσ ςε ειδικά καταςκευαςμζνα ράφια. 

7.3 Πλα τα αποκθκευμζνα υλικά κα πρζπει να τοποκετοφνται κάτω από υδατοςτεγι 
καλφμματα μζχρι τθ χριςθ τουσ. 

7.4 Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ϊςτε τα θλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι 
κακαρά, ςτεγνά και ςε καλι κατάςταςθ. 

7.5 Ο Ρρομθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ προςταςίασ των υλικϊν και για τυχόν 
αντικατάςταςθ των υλικϊν προςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και των ποςοτιτων υλικοφ για 
απορρόφθςθ υγραςίασ (silicagel). 

7.6 Πτι υλικό παραδίδεται ςτθ ΔΕΥΑΣ κα πρζπει να επικεωρείται και κάκε ηθμιά ςε αυτό να 
αναφζρεται αμζςωσ γραπτά και να δείχνεται ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ. Υλικό που 
περιςςεφει κα πρζπει να παραδίδεται ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 

ΑΘΟ 8ο: Συμβατικά  Σχζδια 

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να δϊςει ςτθν Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ όλα τα ςχζδια και προδιαγραφζσ για 
ζγκριςθ πριν τθν αγορά, καταςκευι ι τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ. 

Πταν τα ςχζδια του Ρρομθκευτι δεν εγκρίνονται τότε αυτόσ κα πρζπει να υποβάλει καινοφργια 
μζςα ςε δφο εβδομάδεσ. 
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Αν είναι αναγκαίο τα ςχζδια αυτά κα διορκϊνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Αρμόδιου 
Μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ. Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να περιμζνει τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ για τθν 
ζγκριςθ των ςχεδίων. 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε ζγκριςθ που δίδεται από τον Αρμόδιο Μθχανικό δεν πρζπει να 
λαμβάνεται ωσ ζκφραςθ γνϊμθσ από αυτόν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα τθσ ςχεδίαςθσ, αντοχισ 
κλπ. του εξοπλιςμοφ και δεν απαλλάςςει τον Ρρομθκευτι από τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με 
τθ ςφμβαςθ. 

Μετά τθν ζγκριςθ ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να δίνει ςτο Μθχανικό τρία αντίτυπα των ςχεδίων 
για χριςθ ςαν ςυμβατικά ςχζδια, μζςα ςε 2 εβδομάδεσ. 

Πταν το ζργο παραδοκεί ο Ρρομθκευτισ πρζπει να παραδϊςει όλα τα ςχζδια που αναφζρονται 
ςτο κατάλογο Σχεδίων που κα δοκεί από τον Ρρομθκευτι και κα πρζπει να αντιπροςωπεφουν 
τθν πραγματικι εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 9ο: Ρροςταςία και πακετάριςμα αποςτολισ 

Ρριν τθν αποςτολι του υλικοφ από το εργοςτάςιο που καταςκευάςτθκαν προσ τον τόπο του 
ζργου, το υλικό πρζπει να προςτατεφεται επαρκϊσ από τυχόν διάβρωςθ, ςκουριά και άλλεσ 
φκορζσ. 

Ο Ρρομθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για το πακετάριςμα των υλικϊν ζτςι ϊςτε να φκάςουν ςτο 
χϊρο τοποκζτθςισ τουσ ςε καλι κατάςταςθ. Τα υλικά κα πρζπει να πακετάρονται ζτςι ϊςτε να 
αντζχουν τθν όποια κακι μεταχείριςθ ςτθ μεταφορά και να μποροφν να αποκθκευτοφν ςτθν 
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ. 

Κανζνα πακζτο δεν πρζπει να περιζχει μαηί υλικά που κα τοποκετθκοφν ςε διαφορετικά ςθμεία. 
Πλα τα πακζτα πρζπει να ζχουν πάνω τουσ, ςε υδατοςτεγι φάκελο, λίςτα με το τι περιζχουν και 
να ζχουν αρικμθκεί ζτςι ϊςτε να μποροφν να αναγνωριςκοφν με βάςθ μία γενικι λίςτα πακζτων. 

 

ΑΘΟ 10ο:  Ραράδοςθ υλικϊν 

Ο Ρρομθκευτισ δεν κα παραδϊςει υλικά πολφ πριν τθν θμερομθνία που αρχίηει το πρόγραμμα 
υλοποίθςθσ των εργαςιϊν. Κάκε υλικό  που παραδίδεται πριν από τθν ςτιγμι που ορίηει το 
πρόγραμμα, εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί με τθν ΔΕΥΑΣ, κα πρζπει να αποκθκεφεται εκτόσ των 
χϊρων των εργαςιϊν μζχρι που να ζρκει θ ϊρα τθσ χριςθσ τουσ. Τα ζξοδα αποκικευςθσ κα 
πλθρϊνονται από τον Ρρομθκευτι. Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να αναφζρει ςτθ ΔΕΥΑΣ τθν 
πρόκεςι του για παράδοςθ υλικϊν αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοςθσ. Το φόρτωμα και 
ξεφόρτωμα των υλικϊν είναι ευκφνθ του προμθκευτι. 

 

ΑΘΟ 11ο: Εργαςία  ςτουσ  χϊρουσ  του  ζργου 

Οι εργαςίεσ πρζπει να γίνονται ςτισ κακιερωμζνεσ ϊρεσ, εκτόσ αν γίνει διαφορετικι ςυμφωνία με 
τθν Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ. 

Πλα τα υλικά εξαρτιματα κλπ. πρζπει να είναι κακαρά και να μθν εμποδίηουν κατά κανζνα 
τρόπο. Τα άχρθςτα υλικά πρζπει να κακαρίηονται κάκε μζρα και με το πζρασ των εργαςιϊν, ο 
Ρρομθκευτισ πρζπει να απομακρφνει τα απορρίμματα και τα εργαλεία του. 

 

ΑΘΟ 12ο: Κωδικοποίθςθ  εξοπλιςμοφ 
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Κάκε υλικό πρζπει να ζχει πάνω του μία πινακίδα αδιάβροχθ που πρζπει να αναγράφει ςτα 
Ελλθνικά  (ι αγγλικά)  τουλάχιςτον τισ εξισ πλθροφορίεσ: 

- Πνομα και διεφκυνςθ καταςκευαςτι 

- Ρεριγραφι αντικειμζνου 

- Νοφμερο ςειράσ καταςκευαςτι 

- Βακμονόμθςθ 

- Κάκε άλλθ αναγκαία πλθροφορία ςε ςχζςθ με το αντικείμενο 

Πλα τα αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται για ενδείξεισ, ςυναγερμοφσ και ελζγχουσ πρζπει να 
ζχουν πινακίδα που να αναφζρει τθν χριςθ τουσ. Πλεσ οι καλωδιϊςεισ, κλπ. πρζπει να είναι 
κακαρά μαρκαριςμζνεσ για εφκολθ ςυντιρθςθ. 

 

ΑΘΟ 13ο: Τελειϊματα 

13.1 Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να προςζξει ϊςτε  όλα τα υλικά και όργανα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, να ζχουν επιφάνεια με ικανοποιθτικά τελειϊματα ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν ςτο 
περιβάλλον ςτο οποίο κα τοποκετθκοφν. 

13.2 Πλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ κα βάφονται ςτο τελικό τουσ χζρι ςτα εργοςτάςια των 
καταςκευαςτϊν και κα ζχουν τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεισ βαφισ, κα ζχουν περαςτεί με 
αντιςκωρικό υγρό και κα ζχουν ψεκαςτεί με άλλεσ δφο ςτρϊςεισ χρϊματοσ, ςε χρϊμα που κα 
ςυμφωνθκεί με το Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 Πλα τα χρϊματα ςτα δωμάτια ελζγχου και άλλουσ παρόμοιουσ χϊρουσ πρζπει να ζχουν 
μικρό δείκτθ ανάκλαςθσ. 

 Αν κάποιο μζροσ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ ενόσ οργάνου, μεταξφ τθσ θμζρασ ελζγχου 
και τθσ θμζρασ παραλαβισ, χαραχκεί τόςο ϊςτε κατά τθν γνϊμθ του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ 
ΔΕΥΑΣ να  μθν μπορεί να επιςκευαςκεί ικανοποιθτικά επί τόπου, τότε κα αφαιρεκεί και κα 
επιςκευαςκεί ςτο εργοςτάςιο ι κα αλλαχκεί με καινοφριο. 

 Μικρζσ χαραγματιζσ ςτθν βαμμζνθ εξωτερικι επιφάνεια κα επιςκευαςτοφν επί τόπου με 
τθν ςυμφωνία του Αρμοδίου Μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ. 

13.3 Ο Ρρομθκευτισ είναι υπεφκυνοσ να επιςκευάςει τοίχουσ, πατϊματα ι οροφζσ που 
χάλαςαν ςτθ διάρκεια των εργαςιϊν και με δικι του δαπάνθ. 

 

ΑΘΟ 14ο: Δοκιμζσ -  Ζλεγχοι  και  Αποδοχι 

14.1 Οι γενικοί όροι που αφοροφν τα εργοςταςιακά και επιτόπια τεςτ κα ιςχφουν εκτόσ αν 
ορίηεται διαφορετικά για ςυγκεκριμζνα όργανα ςτισ προδιαγραφζσ. 

 Ο Ρρομθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για ότι χρειάηεται για τα τεςτ και κα πρζπει να 
ειδοποιεί τθν Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ πριν τθν θμζρα που κα γίνουν τα 
εργοςταςιακά ι επιτόπια τεςτ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά. Ο Ρρομθκευτισ κα είναι 
υπεφκυνοσ για τθν χοριγθςθ όλων των υλικϊν και των τεχνικϊν που κα χρειαςτοφν για τα τεςτ. 

 Αν κάποιο μζροσ του υλικοφ δεν είναι ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ, τότε ο 
Ρρομθκευτισ κα πρζπει να το αντικαταςτιςει με άλλο που κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ι κα 
πρζπει να ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ που κα υποδειχκοφν από τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ. 
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 Πποιο αντικείμενο δεν περάςει τα τεςτ, κα ελεγχκεί ξανά μετά από λογικι χρονικι 
προκεςμία και ότι τυχόν ζξοδα ςυνεπάγεται θ επανάλθψθ αυτι κα αφαιρεκοφν από τα χριματα 
που πρζπει να πλθρωκοφν ςτο τζλοσ. 

 Αν ο επιβλζπων μθχανικόσ δεν παρίςταται ςε κάποιο τεςτ, ο Ρρομθκευτισ κα κάνει 
ζλεγχο ςε ςυνκικεσ που κα είναι ίδιεσ με αυτζσ που κα υπιρχαν αν παρίςτατο. 

 Πλα τα τεςτ που κα γίνουν από τον προμθκευτι ι τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ κα 
γίνουν με ευκφνθ και ζξοδα του Ρρομθκευτι. 

14.2 Ζλεγχοι κα γίνουν ςε όλα τα υλικά. Πταν  ο Αρμόδιοσ Μθχανικόσ τθσ ΔΕΥΑΣ κζλει να 
παρευρεκεί ςτουσ ελζγχουσ, κα ςυμφωνθκεί να γίνουν ςε μία θμερομθνία που βολεφει τον 
Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ και τον Ρρομθκευτι. 

Πλο το υλικό κα ςυνδεκεί και κα δουλζψει ςε ςυνκικεσ που να μοιάηουν όςο το δυνατόν με τισ 
τελικζσ ςυνκικεσ που κα επικρατιςουν ςτο χϊρο του ζργου. 

Ο Ρρομθκευτισ κα αποδείξει ότι οι δυνατότθτεσ του υλικοφ είναι ςε ςυμφωνία με τισ 
προδιαγραφζσ. Επίςθσ, κα αποδείξει ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ τθν αξιοπιςτία των 
υλικϊν. 

Ο Ρρομθκευτισ κα αποδείξει ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ τθν ακρίβεια των οργάνων 
μετριςεωσ και κα πρζπει να ζχει αποτελζςματα πρόςφατθσ βακμονόμθςθσ ι να οργανϊςει 
βακμονόμθςθ τουσ από ανεξάρτθτο εργαςτιριο με ζξοδα του. 

Αν όταν γίνονται τα τεςτ υπάρξει κάποια αμφιβολία για τθν ακρίβεια των οργάνων κα 
βακμονομθκοφν ξανά από τον Ρρομθκευτι ι κα πρζπει να υπολογιςτεί το εφροσ ςφάλματοσ του 
καταςκευαςτι ςτισ μετριςεισ. 

14.3 Πλα τα υλικά και οι ςυςκευζσ που ςυνκζτουν τα ςυςτιματα εξοπλιςμοφ κα ελεγχκοφν 
ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι. 

 Αν χρειαςκεί ο Ρρομθκευτισ κα κοινοποιιςει ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ 
ανάλογα πιςτοποιθτικά ελζγχου του εξοπλιςμοφ που κα περιλαμβάνουν τθν λεπτομερι 
διαδικαςία ελζγχου και πιςτοποίθςθσ του εξοπλιςμοφ. 

14.4  Στο χϊρο του ζργου κα γίνουν τεςτ από τον Ρρομθκευτι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
που ςυμφωνικθκαν με τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ.  Πλα τα υλικά εργαλεία και οι τεχνικοί 
που χρειάηονται, κα παραςχεκοφν από τον Ρρομθκευτι. 

 Πταν οι ςυςκευζσ ζχουν εγκαταςτακεί ςυνολικά και δουλεφουν ικανοποιθτικά και πριν 
τθν αρχι τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ, κάκε κφρια ςυςκευι κα ελεγχκεί παρουςία του Αρμόδιου 
Μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ για να αποδειχκεί ότι οι επιδόςεισ που μετρικθκαν ςτο εργοςτάςιο 
ιςχφουν και ςτο χϊρο του ζργου. 

 Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να παραδϊςει ζνα πρόγραμμα των τεςτ για να το εγκρίνει ο 
Αρμόδιοσ Μθχανικόσ τθσ ΔΕΥΑΣ. Το πρόγραμμα πρζπει να παραδοκεί τουλάχιςτον τρεισ 
εβδομάδεσ πριν τα τεςτ. Τα τεςτ δεν  κα προχωριςουν πριν εγκρικοφν από τον Αρμόδιο 
Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 Θα κρατθκοφν αρχεία για όλα τα τεςτ. Το αρχείο κα περιγράφει με λεπτομζρεια τα 
αποτελζςματα ςυμπεριλαμβανομζνθσ κάκε αποτυχίασ και διόρκωςισ τθσ.  Πταν ολοκλθρϊνεται 
κάκε τεςτ με τθ ςυμφωνία του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ, κα υπογράφεται από τον 
Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ και τον εκπρόςωπο του Ρρομθκευτι το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 
του τεςτ.  Σε τεςτ που δεν παρευρίςκεται ο Μθχανικόσ κα τα υπογράφει ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ 
δοκιμϊν μαηί με υπεφκυνο εκπρόςωπο του Ρρομθκευτι. 

 Μαηί με τα εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (ςτα Ελλθνικά) κα δοκοφν δεμζνα 
αντίγραφα των αποτελεςμάτων. 
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ΑΘΟ 15ο:    Ραραλαβι 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει υπόψθ του ςτθν προςφορά του, κάκε επιτάχυνςθ εργαςίασ ι 
εργαςία κατά τα Σαββατοκφριακα, αναγκαία ϊςτε να διαςφαλιςκεί ότι το όλο ςφςτθμα είναι 
τελείωσ ζτοιμο προσ λειτουργία τθν ςυμβατικι θμερομθνία. 

Ο αρμόδιοσ μθχανικόσ τθσ ΔΕΥΑΣ κα εκδϊςει ζνα πιςτοποιθτικό παραλαβισ για κάκε ζνα από τα 
τμιματα που κα τεκοφν ςε λειτουργία και ελεγχκοφν. 

 

ΑΘΟ 16ο:    Απαιτιςεισ Εγκατάςταςθσ 

Οι παρακάτω όροι για τουσ Ρρομθκευτζσ είναι πρόςκετοι ςτουσ Γενικοφσ Προυσ τθσ Σφμβαςθσ 
των οποίων κα αποτελοφν μζροσ: 

16.1 Υπεργολάβοσ 

Ο Ρρομθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ ενόσ αντιγράφου από τα Συμβατικά Τεφχθ 
για κάκε υπεργολάβο. Μθ εκπλιρωςθ του παραπάνω όρου μπορεί να οδθγιςει ςε 
κακυςτεριςεισ ζωσ ότου γίνει δεκτόσ ςτο χϊρο εργαςιϊν. Ο κφριοσ Ανάδοχοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ για όλουσ τουσ υπεργολάβουσ ςε όλα τα κζματα. 

16.2 Τοπικζσ Αρχζσ 

Οι απαιτιςεισ των αντίςτοιχων τοπικϊν Αρχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων του νεροφ, θλεκτρικοφ και 
αερίου πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για όλα τα κζματα και οποιεςδιποτε απαιτοφμενεσ αμοιβζσ 
κα πρζπει να πλθρωκοφν από τον Ρρομθκευτι. 

16.3 Διαςφνδεςθ με Υπάρχουςεσ Υπθρεςίεσ 

 Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να πάρει άδεια χριςθσ υπαρχουςϊν υπθρεςιϊν και να 
ςυμφωνιςει με τον υπεφκυνο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ το χρονοδιάγραμμα χριςθσ.  Εφ’ όςον ο 
υπεφκυνοσ μθχανικόσ ςυμφωνιςει, οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ κα γίνουν από τθν ΔΕΥΑΣ, ο 
Ρρομθκευτισ κα ελζγξει αυτζσ τισ ςυνδζςεισ πριν αυτζσ χρθςιμοποιθκοφν και κα είναι 
υπεφκυνοσ γι’ αυτζσ. 

 Ο Ρρομθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για κάκε καλωδίωςθ μεταξφ του ςτακμοφ και ενόσ 
ςθμείου τροφοδοςίασ ςτον ίδιο χϊρο και κα πραγματοποιιςει όλεσ τισ ςυνδζςεισ. Ρθγζσ 
προμικειασ νεροφ, θλεκτρικοφ, ςυμπιεςμζνου αζρα κλπ. για χριςθ από τον Ανάδοχο κα 
υποδειχκοφν από τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.4 Αςφάλεια 

 Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν υγεία των υπαλλιλων του ιδίου και των 
υπαλλιλων των υπεργολάβων του.  Θα είναι υπεφκυνοσ ότι οι παραπάνω υπάλλθλοι 
ςυμπεριφζρονται ςφμφωνα με ζνα λογικό και επαγγελματικό τρόπο ο οποίοσ κα ςυμβαδίηει με 
τθν αποφυγι ατυχιματοσ και πρόκλθςθ τραυματιςμοφ ςε άτομα ι ηθμία ςε ιδιοκτθςία. 

 Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να γνωρίηει και να εφαρμόηει όλεσ τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ και 
κϊδικεσ λειτουργίασ που ζχουν εφαρμογι ςτο προςωπικό που του ανικει και ςε εκείνο που 
ανικει ςτουσ υπεργολάβουσ του και το ζργο που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και επιπρόςκετα 
να γνωρίηει και να εφαρμόηει όλεσ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ που κα του υποδείξει ο 
Αρμόδιοσ Μθχανικόσ τθσ ΔΕΥΑΣ. Κατά τθν εργαςία του ςτουσ χϊρουσ τθσ ΔΕΥΑΣ ο Ρρομθκευτισ 
πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ που κα είναι αναρτθμζνοι ςτθν περιοχι. 

 Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να υποδείξει ζνα μζλοσ από το υπαλλθλικό προςωπικό το οποίο 
κα αςχολείται με κζματα αςφαλείασ και πρζπει να γνωςτοποιιςει ςτθν Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ το όνομα 
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του υποψθφίου.  Ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ του Ρρομθκευτι μπορεί να επιςκζπτεται το εργοτάξιο 
κατά περιόδουσ. 

 Θ  Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ  κα πλθροφοριςει τον υποψιφιο του Ρρομθκευτι για οποιουςδιποτε 
ειδικοφσ όρουσ αςφάλειασ οι οποίοι βρίςκονται ςε ιςχφ και ο υποψιφιοσ του Ρρομθκευτι κα 
είναι υπεφκυνοσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Ρρομθκευτι για τισ παραπάνω 
διαδικαςίεσ. 

 Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να κρατά τθν Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ ενιμερθ για οποιεςδιποτε εργαςίεσ 
που μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία και τθν αςφάλεια του προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΣ ι άλλων, 
ςτθν περιοχι πλθςίον τθσ περιοχισ εργαςίασ. 

 Το προςωπικό του Ρρομθκευτι πρζπει να ςυμμορφϊνεται με όλουσ του κανόνεσ 
αςφαλείασ οι οποίοι ζχουν οριςκεί από τθν Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ ζτςι ϊςτε να είναι προςτατευμζνο 
από κινδφνουσ που είναι πικανοί ςτο εργοτάξιο το οποίο ανικει ςτθν ΔΕΥΑΣ. 

16.5 Εξοπλιςμόσ 

 Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να προμθκεφςει ςκαλωςιζσ, εργαλεία ανφψωςθσ, εξοπλιςμό 
αςφαλείασ δθλαδι δοκιμαςτικζσ λάμπεσ, ςχοινιά αςφαλείασ, ςυςκευζσ αναπνοισ κλπ., με ςκοπό 
τθν είςοδο ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ, εργαλεία και άλλο εξοπλιςμό αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν εκτόσ εάν γίνουν άλλεσ ειδικζσ ρυκμίςεισ και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι 
κατάςταςθ και χριςθ τουσ. 

 Ππου ο εξοπλιςμόσ είναι αντικείμενο νομοκετθμζνων ελζγχων, ο Ρρομθκευτισ πρζπει να 
διακζτει ζνα πρόςφατο πιςτοποιθτικό ελζγχου και είναι υποχρεωμζνοσ να το παρουςιάςει εάν 
αυτό του ηθτθκεί.  Κάκε τζτοιοσ εξοπλιςμόσ μπορεί να ελζγχεται ςε οποιαδιποτε ςτιγμι από τθ 
ΔΕΥΑΣ. Ο Ρρομθκευτισ δεν κα χρθςιμοποιιςει εργαλεία ι εξοπλιςμό τθσ ΔΕΥΑΣ χωρίσ να ζχει 
προθγθκεί ειδικι άδεια από τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΣ , οπότε ο Ρρομθκευτισ πρζπει να 
εξετάςει τον εξοπλιςμό πριν τον χρθςιμοποιιςει, πρζπει να είναι υπεφκυνοσ για τον εξοπλιςμό 
και τθν αςφαλι του χριςθ και το προςωπικό του Ρρομθκευτι πρζπει να εκπαιδευτεί για τθν 
χρθςιμοποίθςι του. 

16.6 Τραυματιςμοί 

 Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να ειδοποιεί τθν Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ για όλουσ του τραυματιςμοφσ που 
ςυνζβθςαν κατά τθν παραμονι ςτουσ χϊρουσ τθσ ΔΕΥΑΣ και για όλεσ τισ απουςίεσ από τθν 
δουλειά που αυτοί είχαν ςαν αποτζλεςμα. 

16.7 Υλικό Αςφαλείασ 

 Οι ςυναγερμοί φωτιάσ, πυροςβεςτιρεσ, πυροςβεςτικό υλικό, αναπνευςτικό υλικό, είναι 
ςθμειωμζνα με ειδικζσ επιγραφζσ.  Ο Ρρομθκευτισ δεν κα εμποδίηει τθν χριςθ τουσ και πρζπει 
να αναφζρει κάκε ηθμιά ςτα υλικά αυτά ςτθν Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.8 Εφφλεκτα και Ρολφ Εφφλεκτα Υγρά 

 Εφφλεκτα και πολφ εφφλεκτα υγρά απαγορεφονται ςτθν περιοχι του ζργου εκτόσ και αν 
τα δοχεία και θ χριςθ των υγρϊν αυτϊν είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ και οι ποςότθτεσ 
να είναι εγκεκριμζνεσ από τθν Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.9 Εμπόδια ςτθν Ρρόςβαςθ 

 Ο Ρρομθκευτισ δεν πρζπει να εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ι να κλείνει δρόμουσ και 
πεηοδρόμια χωρίσ τθν γραπτι άδεια από τθν Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.10   Κφλινδροι Αερίου 
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 Ο Ρρομθκευτισ δεν κα πρζπει να τοποκετεί κυλίνδρουσ πεπιεςμζνου αζρα μζςα ςε 
κτίρια χωρίσ άδεια τθσ Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ. Πποτε τζτοιοι κφλινδροι χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι 
αςφαλείσ και να τοποκετοφνται όρκιοι όποτε αυτό είναι δυνατό. 

16.11 Ρρόςβαςθ από τον Ρρομθκευτι 

 Ο Ρρομθκευτισ και το προςωπικό του κα πρζπει να περιορίηονται ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ και πρζπει να πθγαίνουν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ από δρόμουσ που υποδείχκθκαν από 
τθν  Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.12 Είςοδοσ ςε διάφορουσ χϊρουσ 

 Το προςωπικό του Ρρομθκευτι δεν κα μπαίνει ςε πλθμμυριςμζνουσ χϊρουσ, αγωγοφσ, 
containers, κλπ., χωρίσ τθν γραπτι άδεια τθσ Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.13 Φωτιζσ 

 Ο Ρρομθκευτισ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιεί φλόγεσ ι οξυγονοκόλλθςθ χωρίσ γραπτι 
άδεια από τθν Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ, θ οποία κα πρζπει να κανονίςει είτε να υπάρχει πυροςβεςτιρασ 
ςτο χϊρο είτε ο Ρρομθκευτισ να δανειςτεί πυροςβεςτιρεσ που κα πρζπει να τοποκετθκοφν 
κοντά ςτουσ χϊρουσ όπου υπάρχει θ πικανότθτα πυρκαγιάσ. 

16.14 φπανςθ 

 Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει πάντα να υπακοφει τουσ κανονιςμοφσ που αφοροφν τθν 
διάκεςθ ρυπάνςεων ςτο ζδαφοσ, υπζδαφοσ ι ςτθν ατμόςφαιρα, τθν διάκεςθ άχρθςτων 
αντικειμζνων, το κόρυβο και άλλεσ ενοχλιςεισ.  Τίποτα από όςα αναφζρονται ςτισ επόμενεσ 
παραγράφουσ δεν μεταβάλλει τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτθν παράγραφο αυτι. 

16.15 Κακαριότθτα Χϊρου 

 Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να κρατά πάντα τον χϊρο κακαρό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
τθσ Τ.Υ.τθσ ΔΕΥΑΣ. Τα άχρθςτα υλικά κα πρζπει να απομακρφνονται κακϊσ εξελίςςεται το ζργο 
και τα υλικά για απομάκρυνςθ κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε χϊρουσ που ζχουν υποδειχκεί ςαν 
χϊροι απορριμμάτων από τθν Τ.Υ τθσ ΔΕΥΑΣ. 

 Πταν το ζργο ολοκλθρωκεί όλα τα άχρθςτα υλικά κα πρζπει να απομακρυνκοφν από το 
χϊρο.  Αν αυτό δεν γίνει, ςυνεργεία κα κακαρίςουν το χϊρο με επιβάρυνςθ του Ρρομθκευτι. 

16.16 Υπερχείλιςθ Υγρϊν 

 Υπερχείλιςθ υγρϊν ςε δρόμουσ ι αγωγοφσ όμβριων πρζπει να αποτρζπεται και αν αυτό 
γίνει κα πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ ςτθν Τ.Υ  τθσ ΔΕΥΑΣ. 

16.17 Λάςπεσ ςτουσ Δρόμουσ 

 Ο Ρρομθκευτισ δεν κα αφινει λάςπθ ςτουσ δρόμουσ είτε μζςα είτε ζξω από τουσ 
χϊρουσ εργαςίασ.  Αν είναι αναγκαίο κα πρζπει να κακαρίηεται ο χϊροσ από τισ λάςπεσ. 

 

Ερμοφπολθ Σφρου, ……..  2019 

 

       Ο Συντάξασ  

 

Ωαλαβαηισ Γιϊργοσ 

 

                              ΕΘΕΫΘΘΘ 

                   Ο Γεν. Διευκυντισ ΔΕΥΑΣ 
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1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν 
ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία. 

 

Θ Τεχνικι προςφορά περιλαμβάνει όλα τα ηθτοφμενα ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
τεχνικά ςτοιχεία, χαρακτθριςτικά και ςχζδια, με τρόπο που να κακιςτά ςαφι όλα τα ςτοιχεία του 
προςφερομζνου ςυςτιματοσ. Για το λόγο αυτό κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

 

Ρίνακα με τα περιεχόμενα τθσ προςφοράσ.  

 Συμπλθρωμζνα όλα τα ζντυπα και πίνακεσ που δίνονται ςτο τεφχοσ “ΕΝΤΥΡOTEXNIΚΘΣ 
ΡΟΣΨΟΑΣ  ”.. 

Συνεργαςία με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν 
Ελεγκτϊν (P.L.C), ςυςτθμάτων  τθλεελζγχου& τθλεχειριςμοφ (SCADA) 

Συνεργαςία με οίκο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν και λογιςμικοφ επικοινωνιϊν. 

Σχζδια όπου παρουςιάηονται: 

- Συνολικό ςφςτθμα τθλεμετρίασ (Λογικό διάγραμμα ςφνδεςθσ τοπικϊν ςτακμϊν και 
ςτακμϊν ελζγχου) 

- Δίκτυο Τθλεπικοινωνιϊν 

- Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιϊν ΚΣΕ  

- Ενδεικτικζσ γραφικζσ οκόνεσ για κάκε υποςφςτθμα 

- Ενδεικτικζσ εκτυπϊςεισ 

      7. Διαδικαςία προςομοίωςθσ ςθμάτων για τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του    ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ. 

Ρεριγραφι αυτοματοποιθμζνθσ λειτουργίασ τοπικϊν ςτακμϊν (και μόνο για τα τμιματα που 
είναι επιπλζον των προδιαγραφϊν τθσ Υπθρεςίασ). 

 

Αναλυτικόσ υπολογιςμόσ των χρόνων ςάρωςθσ των τοπικϊν ςτακμϊν. 

Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ των τοπικϊν ςτακμϊν και ςτακμϊν ελζγχου που κα 
περιλαμβάνει: 

- Ακριβι τφπο και ποςότθτα 

- Ακριβι περιγραφι τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

- Συμφωνία με απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ 
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Αρικμόσ προςφερόμενων ψθφιακϊν/αναλογικϊν ειςόδων/εξόδων ςε κάκε τοπικό ςτακμό 
δικτφου φδρευςθσ και περιγραφι των δυνατοτιτων επζκταςισ τουσ. Οι κεντρικζσ μονάδεσ και 
διαςτάςεισ των πινάκων και τα λοιπά ςτοιχεία των ςτακμϊν κα ζχουν από ςιμερα τθ δυνατότθτα 
να εξυπθρετθκοφν και οι μελλοντικζσ είςοδοι ζξοδοι με τζτοιο τρόπο που να μθν απαιτείται 
παρά μόνο θ τοποκζτθςθ των αντίςτοιχων καρτϊν ειςόδου εξόδου.  

Αναλυτικι περιγραφι των λειτουργιϊν και δυνατοτιτων των λογιςμικϊν εφαρμογϊν 
(τθλεζλεγχοσ-τθλεχειριςμόσ, Σχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων, H/M Συντιρθςθσ, Ροιοτικοφ Ελζγχου, 
διαςφνδεςθσ με υφιςτάμενα ςυςτιματά ελζγχου διαρροϊν και μοντελοποίθςθσ) 

Επεκταςιμότθτα του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ 

Ωρονοδιάγραμμα και Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ προμικειασ που περιλαμβάνει αναλυτικά τισ 
διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ. 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, αρικμόσ ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτοφν, 
βιβλιογραφικι υποςτιριξθ ςχετικά με το κζμα και υπόλοιπα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Διαδικαςία και κατάλογοσ ειδικευμζνου προςωπικοφ του προμθκευτι που κα λειτουργιςει το 
ςυνολικό ςφςτθμα για το χρονικό διάςτθμα 1 μινα τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

Προι εγγφθςθσ-ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κακϊσ και πρόγραμμα 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ για περίοδο τόςθ όςθ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά και αφορά 
το χρονικό διάςτθμα μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ (πζρασ 
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ). 

Σχζδιο για τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και άρςθσ βλαβϊν κακϊσ και 
οποιαδιποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτθκοφν για διάρκεια ςφμφωνα με τθν Τεχνικι του 
προςφορά (που προςφζρει, αξιολογείται και τον βαρφνει) μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ (ςυςτιματοσ) κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ εξαςφαλίηει και 
εγγυάται τθν πλιρθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. 

Πλα τα προςφερόμενα μζρθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 
Θα υποβλθκοφν τεχνικά ζντυπα και περιγραφι των επί μζρουσ μονάδων που αποτελοφν το 
ςφςτθμα. 

 Βεβαίωςθ  επίςκεψθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Κάκε άλλθ πλθροφορία από αυτζσ που ηθτοφνται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ι που κρίνει ο 
προμθκευτισ ότι είναι χριςιμθ κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει εφόςον κρίνει απαραίτθτο ςυμπλθρωματικά 
ςτοιχεία ι να απορρίψει προςφορά που κρίνεται αναξιόπιςτθ, ελλιπισ ι είναι παραποιθμζνθ. 

Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των 
τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

Ειδικότερα για τισ παραπάνω ςυνεργαςίεσ : 

 

Συνεργαςία με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν 
Ελεγκτϊν (P.L.C) και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ SCADA διαχείριςθσ φδρευςθσ. 
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   Θ ςυνεργαςία με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων 
Λογικϊν Ελεγκτϊν (P.L.C) και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ SCADA διαχείριςθσ 
φδρευςθσ κα επιβεβαιϊνεται με ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι θ 
προμικεια των υλικϊν και ςυςτθμάτων κα γίνει από τον οίκο του παραπάνω ςυςτιματοσ 
αυτοματιςμοφ. 

Επίςθσ εκτόσ από τθν ςυμβολαιογραφικι πράξθ κα προςκομιςκεί και υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου του οίκου ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα επικυρωμζνα δικαιολογθτικά 
- βεβαιϊςεισ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ προθγοφμενθ χριςθ των προςφερόμενων P.L.C ςε 
αντίςτοιχα ςυςτιματα ςε οποιαδιποτε χϊρα, θ τεχνογνωςία του οίκου και οι προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ.  

Στοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν για τον καταςκευαςτι P.L.C. : 

- Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό και 
πλιρθ ςειρά ςυςκευϊν και υλικϊν/ ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ 

- Ριςτοποίθςθ UL για τα προϊόντα του και approvals (πιςτοποιθτικά επάρκειασ) προζλευςθσ BV 
και ABS 

- Ριςτοποιθτικά από κατάλλθλα διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ότι θ ανάπτυξθ, καταςκευι, 
παραγωγι, δοκιμζσ τφπου ςειράσ γίνονται ςφμφωνα με τθν οδθγία IEC 61131-2. 

 

Στοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν για τον καταςκευαςτι  λογιςμικοφ SCADA: 

-   Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO 9001, πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό. 

-  Το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό να είναι προϊόν το οποίο ζχει εγκαταςτακεί ςε βιομθχανίεσ ι άλλεσ 
εγκαταςτάςεισ ςε τουλάχιςτον μία (1) εφαρμογι ςε αντίςτοιχο ζργο τθλεχειριςμοφ-τθλελζγχου 
δικτφων φδρευςθσ, όπου το κάκε ζργο κα περιλαμβάνει ζνα (1) Κεντρικό Στακμό ελζγχου και 
τουλάχιςτον ζξι (6) Τοπικοφσ Στακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο προχπολογιςμό 100.000 ευρϊ. 

 

Συνεργαςία με οίκο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν και λογιςμικοφ επικοινωνιϊν 

 Θ ςυνεργαςία αυτι κα επιβεβαιϊνεται με ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςτθν οποία κα αναφζρεται 
ρθτά ότι θ ανάπτυξθ του λογιςμικοφ, θ μελζτθ και θ κζςθ ςε λειτουργία, κα γίνει από τον οίκο 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Επίςθσ, εκτόσ από τθν ςυμβολαιογραφικι πράξθ κα υποβλθκεί  και 
υπεφκυνθ διλωςθ του οίκου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ χριςθ των κρίςιμων δομικϊν 
ςτοιχείων τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ (λογιςμικό P.L.C, λογιςμικό Επικοινωνιϊν, λογιςμικό 
Εποπτικοφ Ελζγχου και Συλλογισ Δεδομζνων) ςε αντίςτοιχα ςυςτιματα ςε οποιαδιποτε χϊρα, θ 
τεχνογνωςία του οίκου και οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία   που   πρζπει  να  προςκομιςτοφν  για  τον   Οίκο  Ανάπτυξθσ  Λογιςμικοφ: 

 - Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό για 
μελζτθ, ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ λογιςμικοφ ι μελζτθ, επίβλεψθ και καταςκευι ζργων 
πλθροφορικισ γενικότερα,  

- Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει μία (1) τουλάχιςτον εφαρμογι ςε αντίςτοιχο ζργο τθλεχειριςμοφ-
τθλελζγχου δικτφων φδρευςθσ, όπου το κάκε ζργο κα περιλαμβάνει ζνα (1) Κεντρικό Στακμό 
ελζγχου και τουλάχιςτον δζκα (10) Τοπικοφσ Στακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο προχπολογιςμό ίςο 
με το 50% του προχπολογιςμοφ του δθμοπρατοφμενου ζργου χωρίσ Ψ.Ρ.Α  Θ εμπειρία του οίκου 
Ανάπτυξθσ λογιςμικοφ κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι υποχρεωτικά αντίςτοιχων βεβαιϊςεων 
καλισ εκτζλεςθσ από τουσ κυρίουσ των ζργων. 
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-Yποβολι ςυμβολαιογραφικισ διλωςθσ δζςμευςθσ  του οίκου Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ 
Εφαρμογϊν, ςτθν οποία κα δεςμεφεται ο οίκοσ Λογιςμικοφ ςτθν ΔΕΥΑΣ για πλιρθ ςυμβατότθτα 
του προςφερόμενου ςυςτιματοσ με τα υφιςτάμενα  ςυςτιματα τθλεμετρίασ τθσ ΔΕΥΑΣ. 

- Ετιςια κατάςταςθ προςωπικοφ που να αποδεικνφει ότι διακζτει εξειδικευμζνο προςωπικό για 
ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Αποδεκτι κεωρείται για τθν κάλυψθ τθσ παραπάνω απαίτθςθσ θ φπαρξθ 
τουλάχιςτον δφο (2) Μθχανικϊν αυτοματιςμοφ ι πλθροφορικισ.  

- Βεβαίωςθ  από τον οίκο καταςκευισ εξοπλιςμοφ  PLC –SCADA ι τον επίςθμο αντιπρόςωπό του 
ςτο οποίο κα αναφζρεται  ότι ο Οίκοσ Λογιςμικοφ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ ςε κζματα Λογιςμικϊν  
εφαρμογϊν  PLC-SCADA. 

 

Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω ςυνεργαςίεσ και οι αντίςτοιχεσ ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ δεν 
απαιτοφνται όταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχει για το (α) ο ίδιοσ ο οίκοσ καταςκευισ  P.L.C ι ο 
αντιπρόςωπόσ του και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ και για το (β) ο ίδιοσ ο οίκοσ 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ τθλελζγχου & λογιςμικοφ επικοινωνιϊν. Τα  υπόλοιπα αναφερόμενα 
παραπάνω για α και β, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, ςυμβολαιογραφικι δζςμευςθ οίκου λογιςμικοφ κλπ 
είναι απαραίτθτα. 

 Θ ςχζςθ του διαγωνιηόμενου με τον οίκο καταςκευισ PLC, SCADA και τον οίκο ανάπτυξθσ 
λογιςμικϊν, τεκμαίρεται από τισ ηθτοφμενεσ παραπάνω ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ, οι οποίεσ 
δεςμεφουν τον διαγωνιηόμενο να ςυνεργαςτεί ςε περίπτωςθ που κθρυχκεί ανάδοχοσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ με τoν οίκο καταςκευισ PLC και SCADA και τον οίκο ανάπτυξθσ 
λογιςμικοφ, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι θ απρόςκοπτθ και ορκι υλοποίθςθ 
τθσ προμικειασ.  

Ρζραν των  ςυμβολαιογραφικϊν  πράξεων  που κα εξαςφαλίηουν τθν ςυνεργαςία  πρζπει  να 
κατατεκοφν αντίςτοιχα αμοιβαίεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ μεταξφ του ενδιαφερόμενου – 
διαγωνιηόμενου με τον «οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων 
Λογικϊν Ελεγκτϊν (P.L.C) και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ SCADA» και τον «οίκο 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ τθλελζγχου και λογιςμικοφ επικοινωνιϊν»,  ςτισ  οποίεσ  κα διευκρινίηεται 
και ρυκμίηεται θ τριμερισ μεταξφ τουσ ςχζςθ. Στισ υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ εκτόσ των άλλων πρζπει  
να  αναφζρεται  ότι οι ςυνεργαηόμενοι  οίκοι,  δεν κα  ζχουν  καμιά αξίωςθ  από τθν  Ανακζτουςα  
Αρχι,  ότι θ μεταξφ τουσ αμοιβι είναι προςυμφωνθμζνθ, ότι κα υπάρχει επάρκεια 
ανταλλακτικϊν  και υποςτιριξθσ των προϊόντων για το χρονικό διάςτθμα, που προςφζρεται ςτθν 
Τεχνικι προςφορά του μετά τθν Οριςτικι Ροιοτικι και Ροςοτικι Ραραλαβι του ζργου και ότι δεν 
πρζπει να υπάρχει αποκλειςτικότθτα (ΔΕΚ C-538/07) με τον Οίκο ςυνεχϊσ παρά μόνον κατά τθν 
χρονικι διάρκεια του ζργου. 

Ρερίπτωςθ ςυνεργαςίασ πρζπει να αποκλείεται μόνον ςτθν περίπτωςθ που ο Οίκοσ ςυμμετζχει 
ιςότιμα ωσ Υποψιφιοσ ςτον διαγωνιςμό.     

 

 

Επιςθμάνςεισ : 

 Συμβολαιογραφικζσ πράξεισ, Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ  από    οίκουσ  καταςκευισ PLC&SCADA  του 
εξωτερικοφ γίνονται αποδεκτζσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα  είναι νόμιμα επικυρωμζνεσ  και  κα 
ςυνοδεφονται  από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είτε από τθ μεταφραςτικι 
υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από τθ μεταφραςτικι 
υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
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άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

 Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω ςυνεργαςίεσ και οι αντίςτοιχεσ ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ 
δεν απαιτοφνται όταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχει (για τθν περίπτωςθ  1.1.) ο ίδιοσ ο οίκοσ 
καταςκευισ  P.L.C ι ο αντιπρόςωπόσ του και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ και (για 
τθν περίπτωςθ  1.2.) ο ίδιοσ ο οίκοσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν & λογιςμικοφ 
επικοινωνιϊν.  

Θ ςχζςθ του διαγωνιηόμενου με τον οίκο καταςκευισ PLC, SCADA και τον οίκο ανάπτυξθσ 
λογιςμικϊν, τεκμαίρεται από τισ ηθτοφμενεσ παραπάνω ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ, οι οποίεσ 
δεςμεφουν τον διαγωνιηόμενο οικονομικό φορζα  να ςυνεργαςτεί ςε περίπτωςθ που κθρυχκεί 
ανάδοχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ με τoν οίκο καταςκευισ PLC και SCADA και τον οίκο 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι θ απρόςκοπτθ και ορκι 
υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.  

 

Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν, μαηί 
με τα υπόλοιπα ζγγραφα των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα 
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
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2. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΘΣ 
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3. ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΣ 

 

3.1 ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

Δίκτυο επικοινωνιϊν ΚΣΕ – ΤΣΕ ΔΕΥΑ ΣΥΟΥ 

 

 

 

Ραραπάνω απεικονίηεται το διάγραμμα επικοινωνιϊν μεταξφ του νζου αναβακμιςμζνου – 
ενοποιθμζνου Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου και των νζων Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου τθσ ΔΕΥΑ 
Σφρου. Θ επικοινωνία μεταξφ ΚΣΕ και των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου εφοδιαςμζνων με PLC 
πραγματοποιείται μζςω αςφρματου δικτφου RF. 
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3.2 ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

αδιομόντεμ 

Tα απαιτοφμενα radiomodem πρζπει να είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για χριςθ ςε δίκτυα  
αςφρματθσ μετάδοςθσ  δεδομζνων (τθλεμετρίασ). 

Τα radiomodem γενικά, πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ταχφτθτα μετάδοςθσ 9600 bps ζωσ 19200bps 

RS-232 ι RS-485 ςειριακό interface 

διάφορουσ τρόπουσ λειτουργίασ, μεταξφ των οποίων και ςαν αναμεταδότεσ 

περιοχι ςυχνοτιτων από 400-470ΜΘz 

Επιλογι καναλιοφ RF, διεφκυνςθσ και επίπεδο ιςχφοσ του ςιματοσ μετάδοςθσ 

Interface Βaudrate 300-19.2K, ρυκμιηόμενο 

DataBuffer (Τx, Rx) 1 kbyte   

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ (εκπομπι, λιψθ, κλπ) 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -15 ζωσ 50οC 

Υγραςία λειτουργίασ:  0% ζωσ 95% RΘ 

Τάςθ λειτουργίασ:                     24VDC 

Μζγιςτθ Ιςχφσ εκπομπισ 1watt 

 

Θ αςφρματθ επικοινωνία πρζπει να γίνεται ςε περιοχζσ ςυχνοτιτων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει γνϊςθ τθσ κζςθσ των αντλιοςταςίων και των δεξαμενϊν και τθν 
γεωγραφικι κατανομι τουσ και όπου απαιτείται κα τοποκετεί αναμεταδότεσ και γενικϊσ να 
πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν αδιάλειπτθ επικοινωνία των ςτακμϊν με τον ΚΣΕ. Θ 
οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτθκεί είτε αφορά ςφνταξθ μελζτθσ, προμικεια θλεκτρομθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, μεταφορά και  τθν εγκατάςταςθ του, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον 
αμοιβι.  

Τα προςφερόμενα Radiomodem κα φζρουν πιςτοποιθτικά Ευρωπαϊκά.  

Κεραίεσ 

Για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να εγκαταςτακοφν κεραίεσ των Radiomodem,  
κατάλλθλθσ ενίςχυςθσ (dB) και κατάλλθλου τφπου (κατευκυντικζσ ι πολυκατευκυντικζσ) για τθν 
απρόςκοπτθ επικοινωνία των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου με τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου 

 

Απολαβι ≥ 5dB 

Εμπζδθςθ 50 Ohm 

Ρόλωςθ Κατακόρυφθ / Οριηόντια 

Στάςιμα κφματα (VSWR) < 1,5 
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Θερμοκραςία 
λειτουργίασ 

-35οC …. + 60oC 

Υλικό καταςκευισ Αλουμίνιο 

 

 

Θ κάκοδοσ τθσ κεραίασ κα είναι ομοαξονικό καλϊδιο υψθλϊν ςυχνοτιτων κατάλλθλο για 
τθλεπικοινωνιακζσ εφαρμογζσ 

Εςωτερικόσ αγωγόσ: γυμνόσ μονόκλωνοσ εκ ςυρματιδίων χαλκοφ 

Μόνωςθ εςωτερικοφ αγωγοφ: πολυαικυλζνιο 

Εξωτερικόσ αγωγόσ: Γυμνό πλζγμα χαλκοφ 

Μανδφασ: PVC 

Αντίςταςθ καλωδίου: 50Ϋ 

Απόςβεςθ: ≤9 dB/100m ςτα 450ΜΘz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

4. ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΟΡΙΚΫΝ ΣΤΑΘΜΫΝ ΕΛΕΓΩΟΥ 

 

1  ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι πίνακεσ με τον εξοπλιςμό  που απαιτείται για κάκε Τοπικό 
Στακμό Ελζγχου.  

Θ δεφτερθ ςτιλθ του κάκε πίνακα αφορά τθν ποςότθτα του εξοπλιςμοφ που απαιτείται να 
προςφζρει, εγκαταςτιςει, ςυνδζςει και κζςει ςε λειτουργία ο προμθκευτισ. 

 

ΤΣΕΥ1: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΛΙΩΝΑ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

9 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ2: ΔΕΞΑΜΕΝΘΑΔΕΙΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Θλεκτροβάνα 1 

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ3: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΕΤΟΥ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ4: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο1 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ5: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΤΕΕΤΟΥ Νο2 

 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ6: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΜΡΟΥΝΑΣ 

 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Θλεκτροβάνα 1 

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ7: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΘΣ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ8: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΙΑΣ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

8 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

9 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ9: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΡΟΤΑΑΣ Α. ΣΥΟΥ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ10: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Θλεκτροβάνα 1 

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1 

12 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

13 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ11: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΩ ΣΥΟΥ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Θλεκτροβάνα 1 

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1 

12 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

13 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ12: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΜΕΤΙΕΣ Νο1,2 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ13: ΥΔΟΓΕΩΤΘΣΘ ΡΑΡΟΥΙ 

 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

10 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

11 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ14: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

9 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

10 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 1 

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ15: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΘΧΩΡΟ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Θλεκτροβάνα 1 

9 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 1 

12 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

13 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ16: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 1 

7 Ραροχόμετρο 1 

8 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

9 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

10 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΣΕΥ17: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΔΑΝΑΚΟΥ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 2 

3 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2 

4 Θλεκτροβάνα 2 

5 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

6 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

7 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

ΤΣΕΥ18: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΒΟΛΑΚΑ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 2 

3 Θλεκτροβάνα 2 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

 

ΤΣΕΥ19: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΣΤΟΓΓΥΛΘ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 4 

3 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 4 

4 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

5 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

ΤΣΕΥ20: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΓΩΝΘ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΣΕΥ21: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟΓΓ. 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

ΤΣΕΥ22: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΛΘΘΙΝΘΣ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΣΕΥ23: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΧΟΥΣΣΩΝ 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

ΤΣΕΥ24: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΩΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΣΕΥ25: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΟΝΙΗΟΡΘΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

ΤΣΕΥ26: ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΡΙΣΚΟΡΕΙΟΥ ΤΕΤΑΓΩΝΘ 

 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Επζκταςθ PLC 1 

2 Ραροχόμετρο 1 

3 Θλεκτροβάνα 1 

4 
Μετρθτισ υπολειμματικοφ 
χλωρίου 

1 

5 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

6 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 1 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1 

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 2 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1 

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 3 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1 

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 4 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1 

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 5 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1 

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 6 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

1 

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 1 

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 1 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2 

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 1 

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 

 

 

 

 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 2 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2 

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 1 

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ: 3 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜAXIA 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 1 

2 PLC 1 

3 Radiomodem με κεραία 1 

4 Αντικεραυνικι προςταςία 1 

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 1 

6 Ραροχόμετρο 1 

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 2 

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 1 

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 1 

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 1 

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 1 

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 1 

 

Ραρακάτω, ακολουκοφν πίνακεσ με τον απαραίτθτο αρικμό παροχομζτρων/ ροομζτρων  που κα 
τοποκετθκοφν ςτουσ ΤΣΕ  και τθ διατομι του αγωγοφ ςτα αντίςτοιχα ςθμεία εγκατάςταςθσ. 

 

Α/Α ΤΣΕ Ρεριγραφι Ραροχόμετρο Διατομι αγωγοφ 

1 ΤΣΕΥ1 Υδρογεϊτρθςθ Λιϊνα 1 Ψ63 

2 ΤΣΕΥ2 Δεξαμενι Αδειατϊν 1 Ψ90 

3 ΤΣΕΥ3 Αντλιοςτάςιο Τερζτου 1 Ψ110 

4 ΤΣΕΥ4 
Υδρογεϊτρθςθ 
Τερζτου Νο1 

1 Ψ63 

5 ΤΣΕΥ5 
Υδρογεϊτρθςθ 
Τερζτου Νο2 

1 Ψ63 

6 ΤΣΕΥ6 
Δεξαμενι 
Μπαμποφνασ 

1 Ψ200 

7 ΤΣΕΥ7 
Υδρογεϊτρθςθ 
Ξυλοτεχνικισ 

1 Ψ63 

8 ΤΣΕΥ8 
Αντλιοςτάςιο 
Μεςςαρίασ 

- Ψ63 

9 ΤΣΕΥ9 Υδρογεϊτρθςθ 1 Ψ63 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

Ρορτάρασ Α. Σφρου 

10 ΤΣΕΥ10 
Δεξαμενι Αγ. 
Ακαναςίου 

1 Ψ110 

11 ΤΣΕΥ11 Δεξαμενι Άνω Σφρου 1 Ψ125 

12 ΤΣΕΥ12 
Υδρογεϊτρθςθ 
Μερτιζσ Νο1,2 

1 Ψ63 

13 ΤΣΕΥ13 
Υδρογεϊτρθςθ 
Ραποφρι 

1 Ψ63 

14 ΤΣΕΥ14 
Αντλιοςτάςιο Αγ. 
Ραντελειμονα 

1 Ψ90 

15 ΤΣΕΥ15 Δεξαμενι θχωπό 1 Ψ110 

16 ΤΣΕΥ16 
Δεξαμενι 
Ανεμογεννιτριεσ 

1 Ψ63 

 

 

Α/Α ΤΣΕ Ρεριγραφι Ραροχόμετρο 
Διατομι 
Αγωγοφ 

1 ΤΣΕΥ17 Δεξαμενι Δανακοφ 2 Ψ90 

2 ΤΣΕΥ18 Δεξαμενι Βόλακα 2 Ψ125, Ψ90 

3 ΤΣΕΥ19 
Δεξαμενι Κινίου 
Στρογγυλι 

4 Ψ90 

4 ΤΣΕΥ20 
Δεξαμενι Κινίου 
Τετράγωνθ 

1 Ψ110 

5 ΤΣΕΥ21 
Δεξαμενι Επιςκοπείου 
Στρόγγ. 

1 Ψ110 

6 ΤΣΕΥ22 Δεξαμενι Αλθκινισ 1 Ψ125 

7 ΤΣΕΥ23 Δεξαμενι Ωρουςςϊν 1 Ψ90 

8 ΤΣΕΥ24 
Δεξαμενι Σχολείο 
Ροςειδωνίασ 

1 Ψ125 

9 ΤΣΕΥ25 Δεξαμενι Κονιηοπισ 1 Ψ125 

10 ΤΣΕΥ26 
Δεξαμενι Επιςκοπείου 
Τετράγωνθ 

1 Ψ125 
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Α/Α ΤΣΕ Ρεριγραφι Ραροχόμετρο Εφροσ Διατομισ Αγωγοφ 

1 ΤΣΜΔ1 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ – Ραροχισ1 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

2 ΤΣΜΔ2 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ – Ραροχισ2 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

3 ΤΣΜΔ3 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ – Ραροχισ3 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

4 ΤΣΜΔ4 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ – Ραροχισ4 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

5 ΤΣΜΔ5 
Στακμόσ  Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ – Ραροχισ5 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

6 ΤΣΜΔ6 
Στακμόσ  Μζτρθςθσ 
Ρίεςθσ – Ραροχισ6 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

 

Α/Α ΤΣΕ Ρεριγραφι Ραροχόμετρο Εφροσ Διατομισ Αγωγοφ 

1 ΤΣΜΔ1 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
φκμιςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ1 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

2 ΤΣΜΔ2 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
φκμιςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ2 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 

3 ΤΣΜΔ3 
Στακμόσ Μζτρθςθσ 
φκμιςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ3 

1 Ψ90 ζωσ Ψ125 
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5. ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΟΜΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

Αρχιτεκτονικι Δομι Συςτιματοσ Τθλεπικοινωνιϊν 
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Αναβακμιςμζνοσ - ενοποιθμζνοσ ΚΣΕ ΔΕΥΑ Σφρου
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6. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

6.1. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ   (P.L.C.) 

 

Πλα τα PLC πρζπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τθν 
επεκταςιμότθτα, και τον μζγιςτο αρικμό προςαρτϊμενων καρτϊν. Θα διαφζρουν μόνο ωσ 
προσ το πραγματικό πλικοσ των αναλογικϊν και ψθφιακϊν ειςόδων και εξόδων που απαιτείται 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε εγκατάςταςθσ. Ο ςθμερινόσ αρικμόσ των ειςόδων - εξόδων πρζπει 
να μπορεί να επαυξθκεί ϊςτε να καλφπτει τισ απαιτιςεισ των μελλοντικϊν φάςεων, με μόνθ 
τθν προςκικθ επιπλζον καρτϊν. Τα PLC κα ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ που παρατίκενται 
παρακάτω . 

 

O  καταςκευαςτισ PLC κα διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

      - ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO9001 πιςτοποιθμζνο από  επίςθμο οργανιςμό 
και  πλιρθ  ςειρά  ςυςκευϊν  και υλικϊν/ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ. 

      - Ριςτοποιθτικά UL για τα προϊόντα του 

      - Ριςτοποιθτικά από κατάλλθλα διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ότι θ ανάπτυξθ, καταςκευι, 
παραγωγι, δοκιμζσ τφπου και ςειράσ γίνονται ςφμφωνα με τθν οδθγία IEC 61131-2. 

 

Ο ελεγκτισ είναι ελεφκερα προγραμματιηόμενθ μονάδα αυτοματιςμοφ (Ρρογραμματιηόμενοσ 
Λογικόσ Ελεγκτισ, PLC). Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν επικοινωνία - διαςφνδεςθ με το περιβάλλον 
(ςυλλογι πλθροφοριϊν και αποςτολι εντολϊν), το PLC  κα διακζτει : 

 

Μονάδεσ Ψθφιακϊν  ειςόδων  

για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν τφπου ON-OFF από επαφζσ RELAY    ελεφκερθσ τάςθσ. 

 

Μονάδεσ ψθφιακϊν εξόδων (DO)  

 για τθν αποςτολι εντολϊν. 

 

Αναλογικϊν ειςόδων (AI)  

για τθν ςυλλογι μετριςεων από αιςκθτιρια όργανα που παρζχουν    αναλογικό ςιμα. 

 

Αναλογικϊν εξόδων (AO) 

 για τθν ρφκμιςθ ειδικϊν μονάδων. 

 

Θ διάταξθ του PLC ςε κάκε ΤΣΕ πρζπει κατ’ ελάχιςτο να αποτελείται από: 

α) το τροφοδοτικό 

β)  τθν  CPU (Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ)  
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γ)   τισ κάρτεσ Ειςόδων και Εξόδων 

δ)  τισ απαραίτθτεσ για τθν επικοινωνία ςυςκευζσ 

 

Τα παραπάνω πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε ράγα ςτιριξθσ μεγάλθσ μθχανικισ αντοχισ, 
πάνω ςτθν οποία κα τοποκετθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ κάρτεσ. Θ διαςφνδεςθ αυτϊν κα 
επιτυγχάνεται με τθν χριςθ backplane.Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων των Ειςόδων και Εξόδων 
γίνονται ςε κινοφμενεσ (αρκρωτζσ) φιςζττεσ πάνω ςτθ ράγα του PLC, τοποκετθμζνεσ ςτο 
εμπρόςκιο μζροσ των καρτϊν, για εφκολθ και γριγορθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ των I/O's από 
τθν κάρτα που τα εξυπθρετεί, για τισ περιπτϊςεισ αλλαγϊν ι  επιδιορκϊςεων. Ρεριςςότερα τθσ 
μιασ ράγασ μποροφν να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ για τθν δθμιουργία ενόσ μεγαλφτερου 
ςυςτιματοσ με τθν χριςθ ενόσ απλοφ καλωδίου χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν interface.  

Ο ελεγκτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε να μπορεί να επεκτείνεται και με 
πρόςκεςθ ανεξάρτθτων μονάδων ειςόδου/εξόδου ποφ κα επικοινωνοφν με  τισ γειτονικζσ 
μονάδεσ με Bus . Θ επζκταςθ του ελεγκτι κα πρζπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίσ να 
απαιτοφνται ειδικά εργαλεία ι μεταφορά τθσ ςυςκευισ ςε εργαςτιριο. 

 

Θ CPU κα εμπεριζχει Led κατάςταςθσ και Led ςφαλμάτων. Επίςθσ με το πακζτο 
προγραμματιςμοφ  και με τθν δυνατότθτα password protection ο χριςτθσ κα  προςτατεφεται 
αποτελεςματικά ζναντι μθ εξουςιοδοτθμζνων αλλαγϊν και αντιγραφι των προγραμμάτων του. 

 

Θ CPU κα περιλαμβάνει διαγνωςτικι μνιμθ που δεν κα ςβινεται οφτε με τθν πτϊςθ τάςθσ οφτε 
με το Reset τθσ μνιμθσ και κα καταγράφονται με ϊρα και θμερομθνία γεγονότα που 
ςυνδζονται με : 

 

Σφάλματα τθσ CPU 

Σφάλματα ςυςτιματοσ τθσ CPU 

Σφάλματα περιφερειακϊν modules. 

Μεταγωγι από κατάςταςθ Stop-Εκτζλεςθ προγράμματοσ (RUN) -Stop. 

Ρρογραμματιςτικά λάκθ ςτο πρόγραμμα εφαρμογισ. 

 

Ο τυπικόσ χρόνοσ ςάρωςθσ κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των  0,40μs/εντολι. 

 

Θ μνιμθ RAM του ελεγκτι (μνιμθ αποκικευςθσ προγράμματοσ και δεδομζνων) πρζπει να ζχει 
μζγεκοσ 96  kbytes τουλάχιςτον. 

 

Θα υπάρχει ενςωματωμζνο ρολόι πραγματικοφ χρόνου 

 

Θα υποςτθρίηονται  Γλϊςςεσ  προγραμματιςμοφ όπωσ LAD (LADDER)  είτε STL ( λίςτα εντολϊν) 
ςφμφωνα με τα διεκνι Standards  IEC 61131-3 Part 3  

 

Ο ελεγκτισ κα είναι 32 bit και κα πρζπει να υποςτθρίηει υποχρεωτικά τισ παρακάτω εντολζσ: 
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Λογικισ bit BOOLEAN (AND, OR) 

Λογικισ Word boolean (AND, OR) με 16 bit-Στακερζσ. 

Λογικισ Double Boοlean (AND,OR) με 32 bit- Στακερζσ 

Εντολζσ  παλμοφ. 

Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags) 

Εντολζσ ολίςκθςθσ Δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ. 

Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, flags) 

Εντολζσ ολίςκθςθσ δεξιά, αριςτερά και κυκλικισ ολίςκθςθσ 

Εντολζσ χρονικϊν και απαρικμθτϊν  

Αποκικευςθσ και μεταφοράσ τιμϊν από και προσ καταχωρθτζσ byte, Word, Doubleword. 

Εντολζσ ςφγκριςθσ (16bit, 32 bit ακζραιων αρικμϊν, 32 bit δεκαδικϊν αρικμϊν). 

Αρικμθτικζσ πράξεισ όπωσ  

            α) Ρρόςκεςθ/πολλαπλαςιαμό 16bit ακζραια    
  β) Ρρόςκεςθ/πολλαπλαςιαμό 32 bit ακζραια    
  γ) Ρρόςκεςθ/πολλαπλαςιαμό 32 bit δεκαδικϊν 

Εφρεςθ τετραγωνικισ ρίηασ, Λογαρικμικζσ πράξεισ, τριγωνομετρικζσ λειτουργίεσ. 

Εντολζσ αλλαγισ ελζγχου του προγράμματοσ από μπλόκ  ςε μπλοκ και από εντολι ςε εντολι 
μζςα ςτο ίδιο μπλόκ . 

Εντολζσ μετατροπισ κϊδικα (πχ BCD ςε 16 bit Ακζραια) 

Εντολζσ αλλαγισ τρόπου  εκτζλεςθσ του προγράμματοσ όπωσ κυκλικόσ, ελεγχόμενοσ από 
γεγονόσ ι από χρόνο 

Ζνδειξθ μεγίςτου - ελαχίςτου- μζςου κφκλου εκτζλεςθσ προγράμματοσ 

Υποςτιριξθ αναλογικοφ - ολοκλθρωτικοφ- διαφορικοφ ελεγκτι κλειςτοφ βρόχου (PIDController) 
με τθν βοικεια ενςωματωμζνων ςτθν CPU λειτουργιϊν ι με τθν χριςθ επιπλζον πακζτου 
παραμετροποίθςθσ. 

 

Θ ςυςκευι κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον  256 απαρικμθτζσ και 256 χρονικά.  
 

Θ ςυςκευι, ςε πλιρθ επζκταςθ, πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον 900 ψθφιακζσ ειςόδουσ / 
εξόδουσ. 

 

Θ ςυςκευι ςε πλιρθ επζκταςθ, πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον 64 αναλογικζσ ειςόδουσ / 
εξόδουσ. 

 

Θ ςυγκράτθςθ των αγωγϊν ςτισ κλεμοςειρζσ των καρτϊν να είναι βιδωτι. 

 

Ζνδειξθ κατάςταςθσ κάκε ψθφιακισ ειςόδου / εξόδου με LED. 

 

Δυνατότθτα προςομοίωςθσ (SIMULATION) κάκε ψθφιακισ και αναλογικισ ειςόδου / εξόδου. 
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Γαλβανικι απομόνωςθ ψθφιακϊν ειςόδων / εξόδων. 

 

Οι κάρτεσ ψθφιακϊν ειςόδων πρζπει να ζχουν: 

α) τάςθ ειςόδου 10 - 30 VDC 

 Κάκε κάρτα ψθφιακισ ειςόδου ζχει LED, τα οποία δείχνουν τθν κατάςταςθ κάκε μίασ ειςόδου. 
Πταν ζνα LED ανάβει, ςθμαίνει ότι υπάρχει τάςθ ςτο αντίςτοιχο terminal. Το module παρζχει 
αυτιν τθν πλθροφορία ςτο πίςω μζροσ του πλαιςίου (PLC motherboard ι backplane), για να 
διαβαςτεί από τον επεξεργαςτι. 

 

Οι κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

α) Να υπάρχει θ δυνατότθτα, μζτρθςθσ αναλογικϊν ςθμάτων είτε τάςθσ είτε ρεφματοσ. 

 

β) Θ διακριτικι ικανότθτα (RESOLUTION) πρζπει να είναι 11 bits. 

γ) Να υπάρχει θ δυνατότθτα ανίχνευςθσ κομμζνου καλωδίου. 

 

Θ κερμοκραςιακι περιοχι λειτουργίασ του ελεγκτι κα πρζπει να είναι 0°C εωσ 55°C ςε 
ςυνκικεσ υγραςίασ  μζχρι 95%. 

 

Ο προγραμματιηόμενοσ ελεγκτισ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον δφο κφρεσ  επικοινωνίασ για τθ 
διαςφνδεςθ τόςο με τθ μονάδα προγραμματιςμοφ του, όςο και με το Κεντρικό Σφςτθμα 
Ελζγχου. 

 

 

Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ- μονάδα DC/ UPS 

 

Σε κάκε πίνακα αυτοματιςμοφ που υπάρχει τροφοδοςία από δίκτυο (ΔΕΘ) και για τθν 
τροφοδοςία του PLC και των οργάνων κα τοποκετθκεί μονάδα DC/UPS με τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά 

Τάςθ ειςόδου ονομαςτικι : 24 VDC 

Τάςθ ειςόδου επιτρεπόμενθ  : 22-29VDC 

Επιτιρθςθ τάςθσ μπαταριϊν 

Ρροςταςία αναςτροφισ πολικότθτασ 

LEDs και επαφζσ ςθματοδότθςθσ κανονικισ ι μθ λειτουργίασ, μπαταρία ΟΚ, alarm μπαταρίασ 
(μπαταρία όχι φορτιςμζνθ), μπαταρία φορτιςμζνθ κάτω από 85%,μπαταρια φορτιςμζνθ πάνω 
από 85%       
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ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΘ ΕΙΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

 

Θ διάταξθ του PLC πρζπει να διακζτει τθν δυνατότθτα  προςομοίωςθσ (SIMULATION) κάκε 
ψθφιακισ και αναλογικισ ειςόδου και εξόδου. Με τθν λειτουργία αυτι δίνεται θ δυνατότθτα 
κακοριςμοφ των καταςτάςεων ειςόδων και εξόδων, για ςκοποφσ ελζγχου, ανεξάρτθτα από το 
πρόγραμμα. 

 

 





6.2 Διατάξεισ μζτρθςθσ πίεςθσ 

  

ευςτό: Νερό γεϊτρθςθσ ι χλωριωμζνο 

Ρεριοχι λειτουργίασ: 0-16 bar 

Ακρίβεια οργάνου: 0.35% τθσ πλιρουσ κλίμακασ 

Μζγιςτθ πίεςθ: 60bar 

Τροφοδοςία: 12-36 VDC 

Υλικό καταςκευισ: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ  

Ρροςταςία: IP 65 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -20 ζωσ 90C 

Σιματα εξόδου: Αναλογικά (4-20mA) 

Ρροςταςία από αντίςτροφθ 
πολικότθτα και βραχυκφκλωμα: 

 

Ναι 

Ριςτοποίθςθ κατά ISO Ναι 

Βακμονόμθςθ, Συντιρθςθ: 
 

Δεν απαιτείται 

Σφνδεςθ Αρςενικό ςπείρωμα G1/2 A 

 

 

 

6.3 Διατάξεισ μζτρθςθσ ςτάκμθσ  

 

ευςτό: Νερό γεϊτρθςθσ 

Ρίεςθ λειτουργίασ: 0-6 m 

Τροφοδοςία: 12-36 VDC 

Ακρίβεια οργάνου: 0.35% τθσ πλιρουσ κλίμακασ 

Υλικό καταςκευισ Ανοξείδωτοσ χάλυβασ  

Ρροςταςία αιςκθτθρίου: IP 68 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10 ζωσ 70 C 

Σιματα εξόδου: Αναλογικά (4-20 mA) 

Ρροςταςία από αντίςτροφθ 
πολικότθτα και βραχυκφκλωμα: 

 

Ναι 

Ριςτοποίθςθ κατά ISO Ναι 

Βακμονόμθςθ, Συντιρθςθ: Δεν απαιτείται 
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6.4 Ραροχόμετρο 

 

Στουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Φδρευςθσ κακϊσ και ςτουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Μζτρθςθσ φκμιςθσ 
Ρίεςθσ - Ραροχισ, κα τοποκετθκοφν μετρθτζσ παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου, τφπου γραμμισ με 
φλάντηεσ ϊςτε να ταιριάηουν με το μζγεκοσ του ςωλινα και τθν κλίμακα τθσ παροχισ. Θ αρχι 
λειτουργίασ των μετρθτϊν κα είναι ο Νόμοσ του Faraday για τθν θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι, 
βαςιηόμενθ ςτο παλμικό ςυνεχζσ μαγνθτικό πεδίο και ςε d.c. τεχνικζσ παλμϊν (d.c. pulse techniques). 
Επίςθσ οι μετρθτζσ παροχισ κα είναι ςχεδιαςμζνοι για χαμθλι κατανάλωςθ (low-energy design) με 
αυτόματθ μθδενικι αντιςτάκμιςθ (automatic zero compensation). 

Θ διαςταςιολόγθςθ του μετρθτι κα διαςφαλίηει ότι θ ταχφτθτα ροισ του νεροφ κα κυμαίνεται από 0,5 
m./s ζωσ 10.0 m/s. Το προδιαγεγραμμζνο εφροσ παροχισ κα μετριζται με ακρίβεια, τθσ τάξθσ του +0.5% 
τθσ πραγματικισ  μζτρθςθσ παροχισ και όχι ωσ ποςοςτό επί τθσ πλιρουσ κλίμακασ για ταχφτθτεσ ροισ 
από 0,5 m./s ζωσ 10.0 m/s.   Ππου θ υπολογιςμζνθ διάμετροσ των μετρθτϊν παροχισ είναι διαφορετικι 
από τθν ονομαςτικι διάμετρο των αγωγϊν, ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ ταχφτθτεσ ροισ που 
αναφζρονται παραπάνω, τότε κα χρθςιμοποιθκοφν ςυςτολζσ. Το κόςτοσ των ςυςτολϊν κα βαρφνει τον 
Ανάδοχο. 

 

Το ςϊμα – αιςκθτιριο  των παροχομζτρων  κα εγκαταςτακεί  εντόσ φρεατίων κατάλλθλων διαςτάςεων 
για τουσ 18 Τοπικοφσ Στακμοφσ Μζτρθςθσ φκμιςθσ Ρίεςθσ – Ραροχισ μαηί με τα απαραίτθτα 
ευκφγραμμα τμιματα για τθν επίτευξθ ςτρωτισ ροισ και ακρίβειασ μετριςεων, και εντόσ των οικίςκων ι 
φρεατίων (όπου και αν απαιτοφνται) για τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου Φδρευςθσ. Οι θλεκτρονικοί 
μετατροπείσ κα είναι δυνατόν να τοποκετθκοφν είτε πάνω ςτο ςϊμα του παροχόμετρου (compact 
installation) εντόσ του φρεατίου είτε ςε απομακρυςμζνθ κζςθ εντόσ υφιςτάμενου οικιματοσ ι ερμαρίου 
τφπου πίλαρ μζγιςτθσ απόςταςθσ μζχρι και 250 μζτρων από το ςϊμα του παροχόμετρου (remote 
installation). Σε οποιαδιποτε εκ των δφο προαναφερκζντων τφπων εγκατάςταςθσ κα διαςφαλίηεται 
ςτεγανότθτα του εξοπλιςμοφ κατ’ ελάχιςτον IP67. Ο μετατροπζασ δεν κα εγκαταςτακεί μζςα ςε ςκάμμα 
ι φρεάτιο το οποίο μπορεί να πλθμμυριςει, ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τότε κα 
προτιμάται θ απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ μετατροπζα εντόσ οικίςκου ι πίλαρ 
ανάλογων προδιαγραφϊν αςφαλείασ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ςϊμα του παροχόμετρου που κα 
παραμζνει εγκατεςτθμζνο μόνο του ςτο φρεάτιο κα πρζπει να διακζτει βακμό προςταςίασ IP68. 

Είναι απόλυτα απαραίτθτο τα ςτοιχεία του αιςκθτθρίου με όλεσ τισ προρυκμίςεισ του καταςκευαςτι 
(π.χ. τφποσ, κωδικόσ, διαςτάςεισ του αιςκθτθρίου, ρυκμίςεισ του μετατροπζα, παράμετροι 
βακμονόμθςθσ κ.λ.π.) να αποκθκεφονται ςε ειδικι μνιμθ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του μετατροπζα κα 
απαιτείται μόνο θ αντικατάςταςι του, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ επαναρρφκμιςθ του  ι ο 
προγραμματιςμόσ των εργοςταςιακϊν παραμζτρων. Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ ότι τα δεδομζνα  
του αιςκθτιρα μεταφζρονται από τθν ειδικι μνιμθ κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ εκκίνθςθσ του 
μετατροπζα ςτθν  EΕPROM του μετατροπζα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατι θ γριγορθ αντικατάςταςθ 
του μετατροπζα ςε περίπτωςθ βλάβθσ του, χωρίσ να είναι απαραίτθτοσ ο επαναπρογραμματιςμόσ του. 
Συνεπϊσ δεν κα απαιτείται θ παρουςία εξειδικευμζνου τεχνικοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μετατροπζα 
παρά μόνο θ απομάκρυνςι του και θ τοποκζτθςθ του καινοφργιου. 

Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα, δθλαδι κα μπορεί να τεκεί ςε λειτουργία επί τόπου 
χωρίσ να απαιτείται βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμϊν ι λογιςμικό.  

 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Αιςκθτιρων (ωμάτων) (Sensor) 

Τα ςϊματα των θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτϊν κα ςυνδζονται ςτο δίκτυο μζςω φλαντηϊν κατάλλθλθσ 
διάτρθςθσ ανάλογα με τθν ονομαςτικι τουσ πίεςθ, που κα διακζτουν ςτα άκρα τουσ. Οι φλάντηεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1. Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN των 
αιςκθτιρων κα είναι 16 Bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ κα είναι 1,5 Ω PN 
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Τα πθνία διζγερςθσ  κα εφάπτονται εςωτερικά ςτθν επιφάνεια επζνδυςθσ του αιςκθτιρα χωρίσ να 
παρεμβάλετε μεταξφ αυτϊν άλλο υλικό.  Θ εςωτερικι επζνδυςθ του αιςκθτιρα κα είναι  Hard Rubber, 
EPDM, NBR , PTFE ι παρόμοιου τφπου, εγκεκριμζνου για εφαρμογι ςε πόςιμο νερό. H καταλλθλότθτα 
του υλικοφ επζνδυςθσ κα πιςτοποιείται από τον καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 
CE και βάςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ κατά ISO 9001. Το υλικό καταςκευισ των φλαντηϊν 
ςφνδεςθσ του αιςκθτθρίου κα είναι χαλφβδινο ST 37.2 ενϊ ολόκλθρο το ςϊμα κα ζχει εξωτερικι 
επικάλυψθ  αντιδιαβρωτικισ εποξεικισ βαφισ ελάχιςτου πάχουσ 150 μm. 

Το υλικό των θλεκτροδίων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, Hastelloy 'C', τιτάνιο ι παρόμοιο, 
εγκεκριμζνο για πόςιμο νερό και κατάλλθλο για ςυγκεντρϊςεισ χλωρίου 2 mg/lεκτόσ αν αναφζρεται 
διαφορετικά.   

Ο βακμόσ προςταςίασ του αιςκθτιρα κα είναι Ι 67 με δυνατότθτα μετατροπισ του ςε Ι 68 όταν 
προβλζπεται θ απομακρυςμζνθ εγκατάςταςθ του από τον μετατροπζα ςιματοσ. Συγκεκριμζνα, o 
βακμόσ προςταςίασ των αιςκθτιρων, όταν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ του μετατροπζα επί των 
αιςκθτθρίων (compactinstallation) κα είναι Ι 67 κατά ΕΝ60529 ελεγμζνα κάτω από ςτιλθ φδατοσ 1 
μζτρου για 30 λεπτά τθσ ϊρασ. Σε περίπτωςθ απομακρυςμζνθσ τοποκζτθςθσ του αιςκθτιρα από τον 
μετατροπζα ςιματοσ Θα υπάρχει δυνατότθτα μετατροπισ του βακμοφ προςταςίασ του αιςκθτιρα από 
IP67 ςε Ι68, ελεγμζνθ κάτω από ςτιλθ φδατοσ 10 μζτρων για απεριόριςτο χρόνο κατά ΕΝ6052972  

 

Ηλεκτρονικόσ Μετατροπζασ  (Converter) 

Θα χρθςιμοποιθκεί ζνασ μετατροπζασ παλμικοφ ςυνεχοφσ μαγνθτικοφ πεδίου ο οποίοσ κα πρζπει να 
εντάςςεται εφκολα ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ με τθν χριςθ κατάλλθλων ςυνδζςεων  

Ο μετατροπζασ κα διακζτει ζνδειξθ για τθν ςιμανςθ τθσ κατάςταςθσ του αγωγοφ, όταν αυτόσ είναι 
άδειοσ (empty pipe detection) κακϊσ και επαφι ελεφκερθσ τάςθσ μζςω τθσ οποίασ κα μπορεί δίνεται 
μινυμα προσ άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. Επίςθσ κα διακζτει ξεχωριςτι ζνδειξθ για τθν αναγγελία 
ςφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεφονται από τα αυτοδιαγνωςτικά του μετατροπζα. Σε περίπτωςθ όπου ο 
μετατροπζασ ςιματοσ τοποκετείται ςε απόςταςθ από τον αιςκθτιρα κα πρζπει θ  ανίχνευςθ τθσ 
κατάςταςθσ “κενόσ αγωγόσ” να είναι δυνατι ςε απόςταςθ ζωσ και 50 μζτρων.  

Οι μετατροπείσ  κα ζχουν δυνατότθτα  τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ και  κα 
διακζτουν μία αναλογικι ζξοδο και ψθφιακι επαφι θ οποία κα μπορεί να προγραμματιςκεί για τθν 
μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ “κατεφκυνςθ ροισ” (forward-reverse) προσ άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. 
Κάκε μετατροπζασ κα φζρει ενςωματωμζνθ φωτιηόμενθ αλφαρικμθτικι οκόνθ 3 γραμμϊν και 
πλθκτρολόγιο. Θ πρϊτθ γραμμι τθσ οκόνθσ απεικονίηει πάντα τθν τρζχουςα παροχι ςε m3/h ι l/s ι τθ 
ςυνολικι ροι, ενϊ θ δεφτερθ και θ τρίτθ γραμμι κα μποροφν να προγραμματιςτοφν ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ του τελικοφ χριςτθ δίνοντασ πλθροφορίεσ και μθνφματα (π.χ. ρυκμίςεισ οργάνου, ςφάλμα 
μετρθτι). 

Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ, ο μετατροπζασ κα απεικονίηει τουσ κωδικοφσ ςφαλμάτων με ςυνοπτικι 
περιγραφι και ευανάγνωςτεσ  προτάςεισ για τθν διόρκωςι τουσ. Επίςθσ κα προβλζπεται διαδικαςία 
πρόςβαςθσ μζςω κωδικοφ αςφαλείασ για να αποτρζπεται θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των 
προκακοριςμζνων παραμζτρων. 

Θ οκόνθ κα παρζχει ωσ ελάχιςτο τα ακόλουκα: 

Εμφάνιςθ ςτιγμιαίασ ροισ (και κατά τισ δφο διευκφνςεισ) 

Εμφάνιςθ ακροιςτικισ ροισ (και κατά τισ δφο διευκφνςεισ) 

Εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ ςτθν ακροιςτικι ροι για τισ δφο διευκφνςεισ 

Ρλθροφορίεσ διάγνωςθσ 

Συνκικεσ κενοφ αγωγοφ 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του μετατροπζα είναι : 
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Ακρίβεια (μετατροπζα& 
αιςκθτθρίοu): 

+/-0,5%  επί τθσ πραγματικισ μζτρθςθσ τθσ παροχισ ι 
καλφτερθ   

Ρροςαρμογι: Απομακρυςμζνθ ι  επί του αιςκθτιρα 

Ρερίβλθμα: IP67 (ελάχιςτθ προςταςία) με τοπικι οκόνθ και 
πλθκτρολόγιο 

Αρικμόσ αναλογικϊν εξόδων  1 αναλογικι ζξοδοσ 0/4 - 20 mA 

Αρικμόσ ψθφιακϊν εξόδων  2 ψθφιακζσ ,1 ζξοδοσ ρελζ 

Ραραμετροποίθςθ  

ψθφιακϊν  εξόδων 

Συχνότθτα και χρονικι διάρκεια παλμοφ,  

 

Αρικμόσ ψθφιακϊν ειςόδων  1 

Γαλβανικι απομόνωςθ Σε όλεσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ 

Τροφοδοςία  230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, ι 12-30 VDC  

 

 

6.5 Βάνα φκμιςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ 

 

Οι βαλβίδεσ κοίλθσ φλζβασ χρθςιμοποιοφνται ωσ ρυκμιςτικζσ βαλβίδεσ ςε ςυνκικεσ ροισ τζτοιεσ που 
απαιτοφν εξαςφαλιςμζνθ μείωςθ μανομετρικοφ ι ακριβι ρφκμιςθ και ζλεγχο παροχισ. 

Θ γεωμετρία τθσ βαλβίδασ πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε θ ροι του ρευςτοφ να οδθγείται γφρω από το 
ειδικά μορφοποιθμζνο εςωτερικό ςϊμα τθσ βαλβίδασ και να ομαλοποιείται το προφίλ ταχφτθτασ. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ βαλβίδασ να είναι τζτοιοσ, ϊςτε από τθν είςοδο τθσ, θ ροι του νεροφ να 
μορφοποιείται ςε διαδοχικοφσ δακτυλίουσ ολοζνα φκίνουςασ διατομισ, μζχρι τθν ζξοδο από το ςϊμα 
τθσ βαλβίδασ. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται μεν θ ταχφτθτα ροισ, χωρίσ να εμφανίηεται ςπθλαίωςθ ςτο 
ςϊμα τθσ βαλβίδασ και ταυτόχρονα εξαςφαλίηεται θ ρφκμιςθ που απαιτείται. 

Θ ρφκμιςθ τθσ παροχισ επιτυγχάνεται μζςω μθχανιςμοφ κινοφμενου εμβόλου ςτθ διεφκυνςθ τθσ ροισ 
ειςόδου, το οποίο ολιςκαίνει μζςα ςτο εςωτερικό ςϊμα τθσ βαλβίδασ 

Οι βαλβίδεσ κοίλθσ φλζβασ κα είναι είτε δακτυλίου με πτερφγια, είτε διάτρθτου κυλίνδρου. Θ επιλογι 
χριςθσ εξαρτάται από τισ τιμζσ τθσ πίεςθσ ανάντθ και κατάντθ και οι διαγωνιηόμενοι τισ επιλογζσ τουσ 
κα τισ ςυνοδεφουν με τουσ κατάλλθλουσ υπολογιςμοφσ. 

Θ εκλογι των βαλβίδων γίνεται με βάςθ τθν επιτρεπόμενθ ταχφτθτα ροισ. Ζτςι είναι τεχνικά δυνατι και 
αποδεκτι θ επιλογι βαλβίδασ μικρότερθσ ονομαςτικισ διαμζτρου από τθ διάμετρο του ςωλινα. 

Οι βαλβίδεσ κα είναι εξοπλιςμζνεσ με εςωτερικό μθχανιςμό ςτροφάλου – διωςτιρα για τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ γραμμικισ ρφκμιςθσ ακόμα και ςε ςυνκικεσ υπερφόρτιςθσ. 

Ο άξονασ κίνθςθσ του εμβόλου κα εδράηεται και ςτισ δυο πλευρζσ του εςωτερικοφ ςϊματοσ τθσ 
βαλβίδασ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται μεγάλθ διάρκεια ηωισ του μθχανιςμοφ κίνθςθσ. 

Το ζμβολο κα οδθγείται και κα ολιςκαίνει πάνω ςε ράβδουσ χαμθλοφ ςυντελεςτι τριβισ, ικανοφ μικουσ 
ϊςτε ακόμθ και ςε ςχεδόν  πλιρθ ςτραγγαλιςμό να ςτακεροποιοφν και να εξαςφαλίηουν ευκφγραμμθ 
μετατόπιςθ. Επιπρόςκετα, οι ράβδοι κα είναι τοποκετθμζνοι με τρόπο που δεν κα επιτρζπει 
επικακιςεισ. 

Πλα τα εςωτερικά μζρθ τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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6.6 Θλεκτροβάνα 

Οι δικλείδεσ αυτζσ κα είναι ςτρεφόμενου δίςκου με θλεκτρικό χειριςτιριο, κατάλλθλεσ για δίκτυο 
διανομισ πόςιμου νεροφ.  

 

Οι προςφερόμενεσ δικλείδεσ κα διακζτουν ςϊμα διαμόρφωςθσ τφπου semi-lug, κα τοποκετοφνται δε 
μεταξφ φλαντηϊν λαιμοφ (Welding Neck flanges) όμοιασ κλάςθσ πίεςθσ, ενϊ θ ςφςφιξθ ανάμεςά τουσ κα 
επιτυγχάνεται με κοχλίεσ και με ντίηεσ.  

 

Οι προςφερόμενεσ δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ τόςο για οριηόντια όςο και για κατακόρυφθ 
τοποκζτθςθ. Επί του ςϊματοσ των προςφερομζνων δικλείδων κα υπάρχουν οδθγοί για το εφκολο 
κεντράριςμα κατά τθν διαδικαςία εγκατάςταςισ τουσ.  

 

Θ ςτεγανοποίθςθ κα επιτυγχάνεται μζςω του ελαςτικοφ δακτυλίου που φζρει κάκε δικλείδα.  

 

Τα μόνα τμιματα που κα ζρχονται ςε επαφι με τισ προςφερόμενεσ δικλείδεσ είναι ο δίςκοσ και ο 
ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ, ενϊ οι δίςκοι των δικλείδων πρζπει να είναι κεντρικά τοποκετθμζνοι 
οφτωσ ϊςτε θ βάνα να λειτουργεί και κατά τισ δφο φορζσ.  

 

Συνκικεσ λειτουργίασ δικλείδων : 

    Μζςον διζλευςθσ:  Ρόςιμο νερό 

    Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ:  (+90)° C 

    Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ:  16 bar 

    Μζγιςτθ διαφορικι πίεςθ: ΔP 16 bar max. 

    Ρίεςθ δοκιμισ ςϊματοσ: 1.5 x Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 

    Ρίεςθ δοκιμισ ζδρασ: 1.1 x Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 

 

Υλικά δικλείδων: 

Σϊμα:  Ελατόσ χυτοςίδθροσ. 

Άξονασ: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ  

Δίςκοσ: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ  

Ζδρα:      Αικυλζνιο - προπυλζνιο (E.P.D.M.), πλιρωσ αντικαταςτάςιμθ 

 

 

Χειριςτιρια : 

Το άνοιγμα και κλείςιμο των προςφερομζνων δικλείδων κα επιτυγχάνεται με μθχανικά και με θλεκτρικά 
χειριςτιρια / μειωτιρεσ, τφπου ACTELEC, τροφοδοςίασ 400V/ 3phases / 50HzA. C., προςταςίασ IP 67, τα 
οποία κα είναι εφοδιαςμζνα με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

2 διακόπτεσ ροπισ (1/O – 1/C)  

2 τερματικοί διακόπτεσ (1/O – 1/C) 
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Ωειροκίνθτθ λειτουργία 

υκμιηόμενα όρια περιςτροφισ 

Θερμαντικι αντίςταςθ 

 

Ζλεγχοι – δοκιμζσ: 

Οι προςφερόμενεσ θλεκτρικά ελεγχόμενεσ δικλείδεσ ςτρεφόμενου δίςκου κα είναι δοκιμαςμζνεσ 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Συγκεκριμζνα, οι δικλείδεσ κα υπόκεινται ςε ζλεγχο υδραυλικισ δοκιμισ ςτεγανότθτασ του ςϊματόσ 
τουσ ςε πίεςθ ίςθ με 1,5 φορά επί τθν μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ, με μζςον ελζγχου νερό και ςε  κζςθ 
δίςκου δικλείδασ μιςάνοιχτθ. Επιπροςκζτωσ, οι δικλείδεσ κα υπόκεινται ςε ζλεγχο ςτεγανότθτασ τθσ 
ζδρασ τουσ ςε πίεςθ ίςθ με 1,1 φορά επί τθν μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ και με μζςον ελζγχου νερό. 

 

 

6.7 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 

 

Τόςο ςτουσ 6 Τοπικοφσ Στακμοφσ Μζτρθςθσ Ρίεςθσ – Ραροχισ όςο και ςτουσ 3 Τοπικοφσ Στακμοφσ 
Μζτρθςθσ φκμιςθσ Ρίεςθσ - Ραροχισ, κα πρζπει εκτόσ από τον εξοπλιςμό ελζγχου (παροχόμετρα, 
ροόμετρα, μετρθτζσ πίεςθσ κτλ.) να τοποκετθκοφν βάνεσ με τθ βοικεια των οποίων κα πρζπει να μπορεί 
να απομονωκεί ο παραπάνω εξοπλιςμόσ από το δίκτυο. Ζτςι ςτο κάκε φρεάτιο κα πρζπει να 
τοποκετθκοφν 2 δικλείδεσ ανάντθ και κατάντθ του παροχομζτρου. Οι βάνεσ αυτζσ κα πρζπει να είναι 
ελαςτικισ ζμφραξθσ με φλαντηωτά άκρα και χειροτροχό (τιμόνι), μθ ανυψοφμενου βάκτρου, κατάλλθλθ 
για εγκατάςταςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

Ο καταςκευαςτισ τθσ δικλείδασ κα διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 πιςτοποιθμζνο από 
επίςθμο οργανιςμό. 

Τα μζρθ που απαρτίηουν τθν δικλείδα κα είναι καταςκευαςμζνα από: 

 

Σϊμα και κάλυμμα : Σφαιροειδισ  χυτοςίδθροσ GGG40 DIN1693. 

Βάκτρο : Ανοξείδωτοσ  χάλυβασ DIN 1.4021. 

Σφρτθσ : Σφαιροειδισ χυτοςίδθροσ GGG40 DIN 1693 επικαλυμμζνοσ με 
ελαςτικό EPDM. 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ δικλείδασ κα είναι:  

Μικοσ από άκρο ςε άκρο κατά DIN3202 - F4 (2111). 

Διάτρθςθ φλαντηϊν ςφμφωνα με DIN2501. 

Ψλάντηεσ για Ν16 κατά DIN2533. 

Ρίεςθ λειτουργίασ PN16. 

Κατάλλθλθ για δίκτυα πόςιμου νεροφ με μεγίςτθ πίεςθ Ν16 και μεγίςτθ κερμοκραςία 700C. 

Ωειριςμόσ με τιμόνι. 
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Επιπρόςκετα για τθν ορκι λειτουργία των παροχομζτρων μπορεί να χρειαςτεί τοποκζτθςθ 
ευκφγραμμων τμθμάτων χαλυβδοςωλινα ανάντθ και κατάντθ του οργάνου. Ο ανάδοχοσ πρζπει να 
φροντίςει για τθν τοποκζτθςθ αυτϊν. 

Τζλοσ, κα πρζπει να τοποκετθκεί οπωςδιποτε κάποιο εξαρμωτικό ι φλαντηοηιμπϊ ϊςτε να μπορεί το 
παροχόμετρο να απομακρυνκεί με ευκολία από το ςχθματιςμό. 

 

Αυτόσ ο εξοπλιςμόσ εγκακίςταται ςε ςχθματιςμό ςωλθνϊςεων, ωσ εξισ: 

Ο υφιςτάμενοσ ςωλινασ του δικτφου  απομονϊνεται ςε δφο ςθμεία με δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ, 
αφαιρείται το μεταξφ τουσ τμιμα και ςτθ κζςθ του εγκακίςταται ςχθματιςμόσ, ο οποίοσ, ςτο αντίςτοιχο 
τμιμα, περιλαμβάνει θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο, αιςκθτιρια πίεςθσ και εξαρμωτικό. 

 

Διάταξθ υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ φρεατίου 

 

 

6.8 Μετρθτισ ζνταςθσ – Τάςθσ - ςυνφ 

Ο μετρθτισ ενζργειασ πρζπει να ζχει τοπικζσ ενδείξεισ για τον ζλεγχο των τάςεων, ρευμάτων κ.λ.π. 

Ο μετρθτισ θλεκτρικϊν μεγεκϊν κα είναι ζνασ προγραμματιηόμενοσ μετρθτισ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
που μετρά τισ θλεκτρικζσ παραμζτρουσ των ιςορροπθμζνων ι μθ μονοφαςικϊν και τριφαςικϊν 
θλεκτρικϊν δικτφων. 

 

Τα μεγζκθ που μετράει, είναι τα παρακάτω: 

Ρολικι τάςθ 

Ψαςικι τάςθ 

Ζνταςθ ρεφματοσ 

Συχνότθτα 

Ενεργό ιςχφ 

Άεργο ιςχφ 

Ψαινόμενθ ιςχφ 
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Ενεργό ενζργεια 

Άεργο ενζργεια 

Συνφ 

 

Σιμα  εξόδου : Δφο ζξοδοι παλμοφ για μζτρθςθ ενζργειασ (π.χ. ενεργοφ, άεργθσ) 

Ρροςταςία υπζρταςθσ CATIII  

Μζτρθςθ ρεφματοσ:    Μζςω μεταςχθματιςτι ζνταςθσ /5Α  

Μζγιςτθ AC τάςθ:  400VAC (τριφαςικι) 

Ακρίβεια:  1  (κατά ΙΕC 688) 

Ρροςταςία:  IP 54 (case)/IP 20 (terminals) 

Θερμοκραςία λειτουργίασ:  0 … +55oC 

Υγραςία:   80% (non condensing) 

 

Το όργανο κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλθ κφρα για τθν επικοινωνία με PLC και τθν αποςτολι των 
δεδομζνων ςτο κζντρο ελζγχου, ενϊ ταυτόχρονα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα για τθν ςφνδεςθ 
πολλϊν οργάνων μζτρθςθσ ςτο ίδιο δίκτυο 

 

6.9 Μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τα  εξισ μζρθ: 

 

Αιςκθτιριο υπολειμματικοφ χλωρίου με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ρεριοχι μζτρθςθσ 0,05 – 50 mgCl2 / l 

Θερμοκραςία από 0-50 C 

Ενςωματωμζνο καλϊδιο μικουσ 3 μζτρων 

Θλεκτρόδιο από ευγενζσ μζταλλο 

 

Υποδοχζα για το αιςκθτιριο υπολειμματικοφ χλωρίου με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ραροχι νεροφ δειγματολθψίασ 20-60 l/h με ενςωματωμζνθ ακίδα ρφκμιςθσ παροχισ 

ενςωματωμζνο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ τφπου Pt 100 

ενςωματωμζνο φίλτρο νεροφ δειγματολθψίασ     

Ρίεςθ ειςόδου νεροφ δειγματολθψίασ: 0,3 - 3 bar 

Ρίεςθ εξόδου νεροφ δειγματολθψίασ:  max 3 bar 

Κακαριςμόσ αιςκθτθρίου: Αυτόματοσ, με υδραυλικό αναδευτιρα, ςυνεχοφσ λειτουργίασ 

Ακρίβεια μζτρθςθσ : < 5% 

Ωρόνοσ απόκριςθσ : < 1 min 

Είςοδοσ-ζξοδοσ νεροφ δειγματολθψίασ :  Εφκαμπτοσ ςωλινασ 6/12 mm, DN8 

Επιπλζον δυνατότθτεσ :  
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1) Υποδοχι για τθν τοποκζτθςθ δφο επιπλζον αιςκθτθρίων  (pH ι redox) 

2) Υποδοχι για τθν τοποκζτθςθ αιςκθτθρίου ζλλειψθσ ροισ νεροφ δειγματολθψίασ προσ μζτρθςθ 

Θερμοκραςία λειτουργίασ:   0-50 C 

Ενιςχυτι ςιματοσ αιςκθτθρίου με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ραράμετροι μζτρθςθσ: 1) Cl2, ClO2, O3, H2O2, Peracetic acid,   

   2) pH, Redox, Fluoride 

   3) κερμοκραςία   

Ρεριοχι μζτρθςθσ pH: 0-14, 2-12, 5-9 (3 κλίμακεσ) 

Ρεριοχι μζτρθςθσ Cl2: 0,0-50,0   

Ζλεγχοσ λειτουργίασ :    Με  16 bit μικροεπεξεργαςτι 

Οκόνθ :                         Υψθλισ ανάλυςθσ υγρϊν κρυςτάλλων (LCD), φωτιηόμενθ, ταυτόχρονθ ζνδειξθ Cl2, 
pH,  κερμοκραςία και ςιμα εξόδου ελεγκτι      

Ελεγκτισ :  P, PI, PID 

Ζξοδοι επαφϊν :           Μια επαφι ςυναγερμοφ (ΝΟ/ΝC), δφο επαφζσ ορίων (250 V, 6A, 550 VAmax) 

Ζξοδοι ςθμάτων:          Τζςςερισ αναλογικζσ εξόδουσ  0(4)-20 mA,  μζγιςτο φορτίο 500 Ϋ.  

Είςοδοι ςθμάτων:         1) Ελεγκτισ «εκτόσ λειτουργίασ» (επαφι)  

2) Εξωτερικι ρφκμιςθ ςθμείου ελζγχου (setpoint)  με ςιμα 0(4)-20 mA 

3) Σιμα από αιςκθτιριο νεροφ δειγματολθψίασ (επαφι) 

Αντιςτάκμιςθ pH:        Ωειροκίνθτθ ι αυτόματθ  

Αντιςτάκμιςθ κερ/κραςίασ:   Ωειροκίνθτθ ι αυτόματθ  

Τοποκζτθςθ :                        Επιτοίχια  

Θερμοκραςία λειτουργίασ:    0 - 50 C 

Σχετικι υγραςία :             90% max ςτουσ 40 C 

Τάςθ λειτουργίασ:            230/240 V10% 

Κλάςθ μόνωςθσ : IP 65 

 

6.10 Δοςομετρικι αντλία χλωρίου με δοχείο 

 

Θ αντλία κα διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

Τφποσ Αντλίασ:  Διαφραγματικι  δοςιμετρικι  με μθχανικι κίνθςθ διαφράγματοσ (όχι  θλεκτρομαγνθτικι) 

Ραροχι:              2,5 λίτρα/ϊρα                            

Μζγιςτθ πίεςθ:    10 bar (1 barmin).  

φκμιςθ παροχισ:           Ελευκζρα 0,025 – 2,5 l/h. 

Ακρίβεια δοςιμζτρθςθσ:    ± 1,5%  

Τρόποσ λειτουργίασ:     Ωειροκίνθτα (l/h), με ςιμα επαφισ  (ml/contact), με αναλογικό ςιμα 0/4-20 mA 
(l/h),  παρτίδα ςε προγραμματιςμζνο χρόνο ι με ςιμα επαφισ (ml ι l) 
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Ζλεγχοσ λειτουργίασ:       Με 16 bit μικροεπεξεργαςτι με εφκολο προγραμματιςμό του λειτουργικοφ 
λογιςμικοφ 

Οκόνθ:                             φωτιςμζνθ, 3 γραμμϊν 

Κφκλοσ προγράμματοσ:    ελεφκερο ζωσ 240 ϊρεσ (10 θμζρεσ)                          

Δοςιμζτρθςθ παρτίδασ:   Ναι, ελεφκερο ρυκμιςμζνο μζγεκοσ παρτίδασ (ςε ml ι l).           

Σιματα αυτοματιςμοφ:     ειςόδουσ- ςτάκμθσ χθμικοφ, επαφζσ εμβολιςμοφ, 0/4-20 mA, απομακρυςμζνο 
on/off εξόδουσ – επαφι βλάβθσ(NO/NC), επαφι εμβολιςμοφ, 0/4-20 mA, επαφι ςτάκμθσ χθμικοφ            

Κεφαλι αντλίασ:                    PVC 

Βαλβίδεσ:                                PVC, δυο ςφαιρϊν  

Ψλάντηεσ(τςιμοφχεσ):             Viton 

Ζδρεσ βαλβίδων:                     Viton 

Μπίλιεσ βαλβίδων:                  glass 

Διάφραγμα:                              PTFE (τεφλόν) 

Στόμια:                                    DN 4 PVC 

Μζγιςτθ πίεςθ ειςόδου:            2bar 

Φψοσ αναρρόφθςθσ:               4 mW.C.  

Θλεκτροκινθτιρασ:        μονοφαςικόσ 110 – 240V, 50 – 60Hz, 20W 

Ρροςταςία:                             IP65 

 

 Για τισ ανάγκεσ τθσ χλωρίωςθσ του νεροφ ςτα ςθμεία που προβλζπεται από τθ μελζτθ, κα πρζπει 
ο ανάδοχοσ να προμθκεφςει και να εγκαταςτιςει δοχεία ςτα οποία κα υπάρχει αποκθκευμζνο το 
διάλυμα NaOCl. Από τα δοχεία αυτά κα αναρροφοφν οι δοςομετρικζσ αντλίεσ χλωρίωςθσ και κα πρζπει 
ο όγκοσ τουσ να είναι τζτοιοσ ϊςτε να παρζχουν αυτονομία για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα.  

 

 

6.11 Συςτιματα Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ 

 

α) Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των πομποδεκτϊν – radio modems οι ςυςκευζσ πρζπει να 
ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ : 20 ΚΑ ( ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ : 10 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

Ωρόνοσ  απόκριςθσ < 100 nsec 

Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ : - 40C ζωσ + 80C 

Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ- εγκατάςταςθσ ςτα 
Ελλθνικά και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

Να ζχουν insertionloss4db 
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β) Για τθν αντικεραυνικι προςταςία γραμμϊν τροφοδοςίασ 220V οι ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ : 40 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ : 15 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

Ωρόνοσ  απόκριςθσ < 25 nsec 

Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ : - 40C ζωσ + 80C 

Ενδεικτικό ςιμα καλισ λειτουργίασ. 

Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ζχουν ικανότθτα ςφνδεςθσ με το ενιαίο ςφςτθμα γείωςθσ, δεν πρζπει 
να εμποδίηουν ι να διακόπτουν τθ ςυνεχι λειτουργία τθσ θλεκτρικισ παροχισ και να μθν αυξάνουν τθν 
αντίςταςθ τθσ υπό προςταςία γραμμισ.  

Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ - εγκατάςταςθσ ςτα 
Ελλθνικά και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

 

γ) Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των γραμμϊν δεδομζνων (αναλογικά όργανα 4-20mA) οι 
ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

Nα αντζχουν πλιγμα 10ΚΑ 

Να ζχουν insertionloss  το πολφ 3db 

Nα ζχουν μικρό risetime 

Να είναι κατάλλθλεσ και για γραμμζσ δεδομζνων RS 232, RS 422 κτλ. 

 

6.12 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ  

 

Θ παροφςα προδιαγραφι κακορίηει τισ ςυνκικεσ τεχνικισ προςαρμογισ, μελζτθσ και τα τεχνολογικά 
χαρακτθριςτικά ςτα οποία ο προμθκευτισ πρζπει να ςυμμορφωκεί ςτθν πραγματοποίθςθ των 
θλεκτρικϊν πινάκων. 

Πλα τα χαρακτθριςτικά τα οποία ο προμθκευτισ πρζπει να ορίςει επακριβϊσ ςτθν ΔΕΥΑΣ (ςφμφωνα με 
ότι ηθτθκεί ςτθν προδιαγραφι και με τθν κακοριςμζνθ ακολουκία), πρζπει να εγκρικοφν από τθν ΔΕΥΑΣ. 

Στθν περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τεχνικϊν ςτοιχείων που διατυπϊνονται ςτθ παροφςα 
προδιαγραφι, κα υπεριςχφει θ περιγραφι που είναι πλζον ςυμφζρουςα ςτθν ΔΕΥΑΣ. 

Είναι ευνόθτο ότι όλεσ οι γενικζσ ςυμφωνίεσ μποροφν να τροποποιθκοφν μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 
εντολισ από τθν ΔΕΥΑΣ. 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα προδιαγραφι και με τα 
τεχνικά ςτοιχεία που επιςυνάπτονται ςτα λοιπά τεφχθ τθσ προμικειασ. 

 

6.12.1 Συμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ  

 

Στθ περίπτωςθ που ζχει παραλθφκεί και δεν ζχει αναλυτικά αναφερκεί ςτθ παροφςα προδιαγραφι και 
ςε όλα τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα, πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα εξισ: 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

 

Ιςχφοντεσ Νόμουσ και Διατάγματα του Ελλθνικοφ Κράτουσ 

Ρρότυπο ΕΛΟΤ 384 

Ιςχφουςεσ οδθγίεσ τθσ ΔΕΘ 

Κανονιςμόσ IEC 439. 

Ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάγματα  και   κανονιςμοφσ  για   τθν  πρόλθψθ  των ατυχθμάτων 

 

6.12.2  Θλεκτρολογικζσ  ςυνκικεσ  λειτουργίασ  

 

Σφςτθμα διανομισ:                    α) τριφαςικό + γείωςθ + ουδζτεροσ 

 β) μονοφαςικό + γείωςθ + ουδζτεροσ 

Τάςθ λειτουργίασ:                   α) 400 V (+/-)10%  

 β) 230 V 

Τάςθ δοκιμισ:                           2500 V 

Συχνότθτα:                             50 Hz -4% + 2% 

Tάςθ  βοθκθτικϊν  κυκλωμάτων: 

α) 24 VDC για τα διάφορα ςτοιχεία που κα ςυνδζονται  απ' ευκείασ με το PLC και ςε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ΔΕΘ πρζπει να  εξακολουκοφν να λειτουργοφν 

 β) 24 VAC ι 24 VDC για τα διάφορα  φλοτζρ και  λοιπά όργανα που δεν  ανικουν ςτο (α) 

 γ) 220 VAC για τα λοιπά κυκλϊματα 

εφμα βραχυκυκλϊματοσ ςτο  

 ςθμείο που δίδεται θ θλεκτρικι 

 ενζργεια 1 sec)(πίνακασ ακροδεκτϊν):    25ΚΑ 

Υπερκζρμανςθ : ςφμφωνα με κανονιςμοφσ  IEC 439.                     

 

 

6.12.3 Καταςκευαςτικά Χαρακτθριςτικά: Δομι και Τρόποσ Καταςκευισ 

 

6.12.3.1   Βακμοί προςταςίασ 

 

Οι πίνακεσ πρζπει να  εξαςφαλίηουν ζνα ελάχιςτο βακμό προςταςίασ: Ι 55 ςφμφωνα με κανονιςμό IEC 
529. 

 

6.12.3.2     Δομι πινάκων 

 

Θ ςυμπαγισ μεταλλικι δομι είναι καταςκευαςμζνθ από ςτρατηαριςτι και θλεκτροςυγκολλθτι λαμαρίνα 
με αςθμοκόλλθςθ decappe, ελάχιςτο  πάχοσ 1,5 mm - βάςθ και παρυφι λαμαρίνα ελάχιςτου πάχουσ 1,5 
mm  - πόρτεσ από λαμαρίνα  ελάχιςτου  πάχουσ 1,5 mm . 
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Το εςωτερικό του πίνακα όπου βρίςκονται τα όργανα (επίςθσ από λαμαρίνα ελάχιςτου πάχουσ 2 mm) 
πρζπει να είναι προςκαφαιρετό. Οι μετωπικζσ μεντεςεδζνιεσ πόρτεσ κα ζχουν κλειδαριά. Οι πόρτεσ κα 
είναι τετραγωνικοφ ςχιματοσ. 

Στθν εςωτερικι άκρθ τθσ πόρτασ πρζπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εισ τρόπον ϊςτε να τοποκετείται 
προςτατευτικό  λάςτιχο, ελαχίςτθσ επιφανείασ 1 cm2. 

Οι πίνακεσ κα φζρουν κανάλια καλωδίων και κατακόρυφο ακροκιβϊτιο ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ 
κατανομι των αγωγϊν και καλωδίων από τα πάνω προσ τα κάτω.  

Θ βάςθ και θ πάνω πλευρά του καναλιοφ των καλωδίων των πινάκων κα είναι κλειςτά με 
προςκαφαιρετζσ πλάκεσ, προςαρμοςμζνεσ για τθν είςοδο καλωδίων. Θ πίςω, κάτω και πάνω πλευρζσ 
των πινάκων είναι κλειςτζσ από θλεκτροςυγκολλθτζσ λαμαρίνεσ, οι οποίεσ εξαςφαλίηουν τθν απόλυτθ 
ςτεγανοποίθςι τουσ από νερό και ςκόνθ. Θ είςοδοσ των καλωδίων ςτον πίνακα κα γίνεται με 
κατάλλθλουσ ςτυπιοκλίπτεσ. 

Οι πίνακεσ είναι ςχεδιαςμζνοι ζτςι ϊςτε να προβλζπουν ελεφκερο χϊρο για προςκικεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν αργότερα. Για το λόγο αυτό ςτθν μεταλλικι μετωπικι επιφάνεια των πινάκων κα 
παραμζνει ελεφκεροσ χϊροσ ίςοσ με τουλάχιςτον 30% του ολικοφ εμβαδοφ τθσ μετωπικισ επιφάνειασ 
του πίνακα. 

Οι πίνακεσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με κατάλλθλεσ μάπεσ όπου απαιτείται  εισ τρόπον  ϊςτε να μποροφν 
να υπερυψωκοφν χωρίσ να ςθμειϊνεται θ παραμικρι μόνιμθ παραμόρφωςθ ι μερικι καταςτροφι τθσ 
μεταλλικισ καταςκευισ. 

Στισ μετωπικζσ πόρτεσ είναι τοποκετθμζνα τα μπουτόν χειριςμοφ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, επιλογζσ, πικανά 
όργανα μετριςεωσ τα οποία είναι μζροσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 

Οι πίνακεσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με ότι πρόςκετο απαιτείται για να αποφευχκεί θ ςυγκζντρωςθ 
υγραςίεσ μζςα ςε αυτοφσ.  

 

6.12.3.3  Καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά : μετριςεισ - χειριςτιρια - ενδείξεισ - προςταςίεσ - 
καλϊδια - ακροδζκτεσ.   

 

Οι ςυνδζςεισ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων χειριςμϊν, μετριςεων, προςταςίασ και ενδείξεων πρζπει να 
πραγματοποιοφνται από εφκαμπτουσ αγωγοφσ με βακμό μόνωςθσ όχι λιγότερο από 4, και με διατομι 
2,5 mm2. 

Οι ςυνδζςεισ των κυκλωμάτων ιςχφοσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν με εφκαμπτουσ αγωγοφσ με 
ελάχιςτθ διατομι 2,5 mm2. Για τον προςδιοριςμό των  διατομϊν κα λθφκοφν υπ' όψθ οι πραγματικζσ 
ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ και φορτίου. 

Πλα τα ςθμεία υπό τάςθ με το γενικό διακόπτθ ςτθν ανοικτι κζςθ, πρζπει να προςτατεφονται με κινθτζσ 
ιςχυρζσ μονϊςεισ Ι 20 με αποδεδειγμζνο αποτζλεςμα, φζροντασ το ςυμβολιςμό "επικίνδυνο" . 

Πλοι οι αγωγοί του πίνακα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι και ςτα 2 άκρα τουσ με ειδικι περιτφλιξθ 
πλαςτικι που φζρει τθν αρίκμθςθ των αγωγϊν, με ανεξίτθλα γράμματα ι αρικμοφσ όμοια με τα 
λειτουργικά διαγράμματα. Κυκλϊματα με διάφορεσ θλεκτρικζσ χαρακτθριςτικζσ μποροφν επίςθσ να 
αναγνωρίηονται από το διαφορετικό χρϊμα των καλωδίων (ςυνεχζσ, εναλλαςςόμενο ρεφμα, κυκλϊματα 
ςυναγερμοφ, κ.λ.π.). 

Θ είςοδοσ και ζξοδοσ των καλωδίων κα γίνεται από πάνω προσ τα κάτω και πρζπει να υπάρχει ο 
κατάλλθλοσ χϊροσ για να διαμορφϊνονται οι αναγκαίεσ καμπυλότθτεσ ςτα καλϊδια. Ρρζπει επίςθσ να 
προβλεφκεί θ τοποκζτθςθ ενόσ προφίλ για τθν υδατοςτεγι ςτερζωςθ των προαναφερόμενων 
καλωδίων. Τα ακροκιβϊτια πρζπει να τοποκετοφνται κατακόρυφα. Θα προβλζπεται ζνα κανάλι 
ανφψωςθσ καλωδίων, ςυμπλθρωμζνο με προςκαφαιρετζσ πλάκεσ, τοποκετθμζνεσ ςτθν είςοδο των 
καλωδίων. 





«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΡΟΤ.» 

 

 

Οι αγωγοί, βάςθ των κανονιςμϊν πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι ςε μικρά κανάλια από PVC τα οποία 
είναι άκαυςτα. Αν αυτοί ζχουν μεγάλεσ διατομζσ, επιτρζπεται διαδρομι ζξω από το κανάλι, αρκεί αυτι 
να αςφαλίηεται επαρκϊσ με τθ βοικεια γάντηων. Αγωγοί διαφορετικισ τάςθσ λειτουργίασ κα 
τοποκετοφνται ςε διαφορετικά κανάλια. 

Πλεσ οι είςοδοι, και ζξοδοι καλωδίων ςτον πίνακα κα γίνονται μζςω κατάλλθλων αρικμθμζνων κλεμμϊν. 
Επιπλζον των ςθμερινϊν απαιτοφμενων κλεμμϊν κα υπάρχουν εγκατεςτθμζνεσ από ςιμερα εφεδρικζσ 
κλζμμεσ ςε αρικμό 15% των ςιμερα προβλεπόμενων. 

Οι κλζμμεσ πρζπει να είναι με διαιρετοφσ ακροδζκτεσ, ελάχιςτθσ διατομισ 2,5 mm2, με διαφράγματα 
όπου είναι απαραίτθτο. (π.χ. ςε ςυνάρτθςθ των διαφόρων τάςεων λειτουργίασ). Οι κλζμμεσ πρζπει να 
είναι αρικμθμζνοι όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια. Στισ ςυνδζςεισ των κλεμμϊν που βρίςκεται ςτθν 
εξωτερικι πλευρά του πίνακα, πρζπει να τοποκετείται ζνασ μόνο αγωγόσ ςε κάκε κλζμμα. Οι κλζμμεσ 
πρζπει  να  είναι  του τφπου που θ  βίδα πίεςθσ πιζηει ςε προςτατευτικό λαμάκι (ι κάτι παρόμοιο) και όχι 
απ’ ευκείασ ςτον αγωγό. 
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6.13 Ραροχόμετρο με Data Logger και επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ GPRS 

Οι μετρθτζσ παροχισ με τροφοδοςία μπαταρίασ, κα είναι θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου, γραμμισ με 
φλάντηεσ ϊςτε να ταιριάηουν με το μζγεκοσ του ςωλινα  και τθν κλίμακα τθσ παροχισ. Θ αρχι 
λειτουργίασ των μετρθτϊν κα είναι ο Νόμοσ του Faraday για τθν θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι, 
βαςιηόμενθ ςτο παλμικό ςυνεχζσ μαγνθτικό πεδίο και ςε d.c. τεχνικζσ παλμϊν (d.c.pulse techniques). 
Επίςθσ οι μετρθτζσ παροχισ κα είναι ςχεδιαςμζνοι για χαμθλι κατανάλωςθ (low-energy design). 

Θ διαςταςιολόγθςθ του μετρθτι κα διαςφαλίηει ότι θ ταχφτθτα ροισ του νεροφ κα κυμαίνεται από 
0,5m./s ζωσ 10.0m/s. Το προδιαγεγραμμζνο εφροσ παροχισ κα μετριζται με ακρίβεια, τθσ τάξθσ του 
+0.40%±2mm/sec τθσ πραγματικισ μζτρθςθσ παροχισ και όχι ωσ ποςοςτό επίςθσ πλιρουσ κλίμακασ για 
ταχφτθτεσ ροισ από 0,5m./s ζωσ 10.0m/s. Ππου θ υπολογιςμζνθ διάμετροσ των μετρθτϊν παροχισ είναι 
διαφορετικι από τθν ονομαςτικι διάμετρο των αγωγϊν, ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ 
ταχφτθτεσ ροισ που αναφζρονται παραπάνω, τότε κα χρθςιμοποιθκοφν  ςυςτολζσ. 

Το ςϊμα – αιςκθτιριο των παροχομζτρων κα εγκαταςτακεί εντόσ φρεατίων κατάλλθλων διαςτάςεων 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι ςυνδεςμολογία και τα απαραίτθτα ευκφγραμμα τμιματα για τθν 
επίτευξθ ομαλισ ροισ και ακρίβειασ μετριςεων. Οι θλεκτρονικοί μετατροπείσ κα είναι δυνατόν να 
τοποκετθκοφν είτε πάνω ςτο ςϊμα του παροχόμετρου (compact installation) εντόσ του φρεατίου, είτε ςε 
απομακρυςμζνθ κζςθ εντόσ υφιςτάμενου οικιματοσ μζγιςτθσ απόςταςθσ μζχρι και 30 μζτρων από το 
ςϊμα του παροχόμετρου (remote installation). 

Σε οποιαδιποτε εκ των δφο προαναφερκζντων τφπων εγκατάςταςθσ  κα διαςφαλίηεται ςτεγανότθτα του 
εξοπλιςμοφ IP68/NEMA6. Για τθν περίπτωςθ απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ οι ςυνδζςεισ μεταξφ 
αιςκθτθρίου ςϊματοσ και θλεκτρονικοφ μετατροπζα κα πραγματοποιοφνται μζςω ειδικϊν καλωδίων (το 
καλϊδιο διαςφνδεςθσ κα είναι ενςωματωμζνο και ςυνδεμζνο ςτο αιςκθτιριο) ζναντι 
θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν τα οποία κα εξαςφαλίηουν τθν μεταφορά του ςιματοσ χωρίσ απϊλειεσ 
ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 30 μζτρων. 

Θ εγκατάςταςθ των μετρθτϊν παροχισ κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ ακρίβεια τθσ 
μζτρθςθσ και θ ςυμπεριφορά τουσ από παρακείμενουσ αγωγοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (μζςθ ι χαμθλι 
τάςθ), τθλεφωνικά καλϊδια και άλλουσ υπάρχοντεσ αγωγοφσ νεροφ. Για το λόγο αυτό ο διαγωνιηόμενοσ  
κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά με τθν προςφορά του τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά 
ςυμμόρφωςθσ του προϊόντοσ που προςφζρει με τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

Είναι απόλυτα απαραίτθτο τα ςτοιχεία του αιςκθτθρίου με όλεσ τισ προρυκμίςεισ του καταςκευαςτι 
(π.χ. τφποσ, κωδικόσ, διαςτάςεισ του αιςκθτθρίου, ρυκμίςεισ του μετατροπζα, παράμετροι 
βακμονόμθςθσ, ακροιςτικι κατανάλωςθ κ.λ.π.) να αποκθκεφονται ςε ειδικι μνιμθ EΕPROM. 

Ο  εξοπλιςμόσ κα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα, δθλαδι κα μπορεί να τεκεί ςε λειτουργία επί τόπου 
χωρίσ να απαιτείται βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ δοκιμϊν ι λογιςμικό. Αν υπάρχει τζτοια απαίτθςθ 
εξοπλιςμοφ ι /και λογιςμικοφ τότε ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει αναλυτικά τον εξοπλιςμό και το 
λογιςμικό που απαιτείται και το κόςτοσ αυτοφ ςτθν προςφορά του. 

O Μετρθτισ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτο ζγκριςθ για χριςθ ςε πόςιμο νερό ςφμφωνθ με τα πρότυπα: 

NSF/ANSI Standard21(coldwater)USAWRAS(BS6920coldwater)UK 

ACS Listed France DVGWW270 Germany Belgaqua Belgium MCERTSGB 

Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει ςυμμόρφωςθ του οργάνου ςφμφωνθ με τισ οδθγίεσ: 

PED:97/23EC 

OIMLR49. 

EMC:EN61000-6-3,EN61000-6-2 

IEC/EN61000-6-2 

CENENEN14154,ISO4064 
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Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αιςκθτθρίων Σωμάτων (Sensor) 

Τα ςϊματα των θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτϊν κα ςυνδζονται ςτο δίκτυο μζςω φλαντηϊν κατάλλθλθσ 
διάτρθςθσ ανάλογα με τθν ονομαςτικι τουσ πίεςθ, που κα διακζτουν ςτα άκρα τουσ. Οι φλάντηεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1(DIN2501). Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ 
PN των αιςκθτιρων κα είναι 16Bar  ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ κα είναι 1,5ΩPN. 

Τα πθνία διζγερςθσ κα εφάπτονται εςωτερικά ςτθν επιφάνεια επζνδυςθσ του αιςκθτιρα χωρίσ να 
παρεμβάλλεται μεταξφ αυτϊν άλλο υλικό. Θ εςωτερικι επζνδυςθ του αιςκθτιρα κα είναι EPDM, ι 
καλφτερου υλικοφ, εγκεκριμζνου για εφαρμογι ςε πόςιμο νερό. H καταλλθλότθτα του υλικοφ επζνδυςθσ 
κα πιςτοποιείται από τον καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και βάςει των 
διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ κατά ISO 9001. Το υλικό καταςκευισ των φλαντηϊν ςφνδεςθσ του 
αιςκθτθρίου κα είναι χαλφβδινο ST37.2 ενϊ ολόκλθρο το ςϊμα κα ζχει εξωτερικι επικάλυψθ 
αντιδιαβρωτικισ εποξεικισ βαφισ ελάχιςτου πάχουσ  150μm. 

Το υλικό των θλεκτροδίων κα είναι από Hastelloy 'C276', ι καλφτερο υλικό, εγκεκριμζνο για πόςιμο νερό 
και κατάλλθλο για ςυγκεντρϊςεισ χλωρίου 2mg/l εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

Ο βακμόσ προςταςίασ των αιςκθτιρων κα είναι υποχρεωτικά Ι68. Οποιαδιποτε παρζκκλιςθ δεν κα 
γίνει αποδεκτι και κα επιφζρει αποκλειςμό από το διαγωνιςμό. Τα παραπάνω αναφερόμενα κα πρζπει 
να αναφζρονται ςαφϊσ ςτθν πρόςφορα του διαγωνιηόμενου κακϊσ και ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια 
που κα υποβάλει.  

 

 

Θλεκτρονικόσ Μετατροπζασ (Converter) 

Θα χρθςιμοποιθκεί ζνασ μετατροπζασ παλμικοφ ςυνεχοφσ μαγνθτικοφ πεδίου ο οποίοσ κα πρζπει να 
εντάςςεται εφκολα ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ με τθν χριςθ κατάλλθλων ςυνδζςεων. Ο μετατροπζασ κα 
πρζπει να ζχει ανοξείδωτο κζλυφοσ (AISI316). 

Επίςθσ κα διακζτει ξεχωριςτι ζνδειξθ για τθν αναγγελία ςφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεφονται από τα 
αυτοδιαγνωςτικά του μετατροπζα. Σε περίπτωςθ όπου ο μετατροπζασ ςιματοσ τοποκετείται ςε 
απόςταςθ από τον αιςκθτιρα κα πρζπει θ ανίχνευςθ τθσ κατάςταςθσ “κενόσ αγωγόσ” να είναι δυνατι ςε 
απόςταςθ ζωσ και 30 μζτρων. 

Οι μετατροπείσ  κα ζχουν δυνατότθτα τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ και κα 
διακζτουν δφο ψθφιακζσ εξόδουσ οι οποίεσ κα μπορεί να προγραμματιςκοφν για τθν μετάδοςθ τθσ 
πλθροφορίασ προσ άλλα ςυςτιματα τθλεελζγχου. Κάκε μετατροπζασ κα φζρει ενςωματωμζνθ 
φωτιηόμενθ αλφαρικμθτικι οκόνθ και πλθκτρολόγιο. Θ οκόνθ οχτϊ ψθφίων μπορεί να απεικονίηει τθν 

τρζχουςα ςυνολικι ροι ςε m3/h, ι τθν ακροιςτικι ςυνολικι τιμι, ι κάποια ςφάλματα του οργάνου και 
με διάφορα ανεξάρτθτα ςφμβολα ςτθν οκόνθ να μποροφν να δϊςουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και 
μθνφματα ςτον χριςτθ (π.χ. ρυκμίςεισ οργάνου, ςφάλμα μετρθτι). 

Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ, ο μετατροπζασ κα απεικονίηει τουσ κωδικοφσ ςφαλμάτων με ςυνοπτικι 
περιγραφι για τθν διόρκωςι τουσ. Επίςθσ κα προβλζπεται διαδικαςία πρόςβαςθσ μζςω κωδικοφ 
αςφαλείασ για να αποτρζπεται, θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των προκακοριςμζνων παραμζτρων. 

Θ οκόνθ κα παρζχει ωσ ελάχιςτο τα ακόλουκα, με ςυνδυαςμό χειριςμοφ από κατάλλθλο πλικτρο: 
Εμφάνιςθ ροισ (κανονικισ, ανάςτροφθσ και ακροιςτικισ), πλθροφορίεσ διάγνωςθσ του οργάνου. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του μετατροπζα είναι οι εξισ: 
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Ακρίβεια (μετατροπζα 

& αιςκθτθρίου: 

+/-0,40%± 2mm/sec, ( ι +/-0,20%± 2mm/sec αν κρικεί απαραίτθτο) 
επίςθσ πραγματικισ μζτρθςθσ τθσ παροχισ, ι καλφτερθ. 

Ρροςαρμογι: Απομακρυςμζνθ ι επί του αιςκθτιρα 

Ρερίβλθμα: IP68μετοπικιοκόνθκαιπλθκτρολόγιο 

Αρικμόσ ψθφιακϊν 
εξόδων: 

2 πακθτικζσ ψθφιακζσ (MOS), με δυνατότθτα κετικισ ι αρνθτικισ 
λογικισ παλμοφ. 

Μζγιςτο φορτίο 
εξόδων: 

+/-35 VDC, 50 mA. Ρροςταςία βραχυκφκλωςθσ για μεγαλφτερο φορτίο 
πρζπει απαραίτθτα να υπάρχει. 

Ραραμετροποίθςθ 
ψθφιακϊν  εξόδων 

Ρρογραμματιςμόσ παλμοφ για όγκο, κετικισ ροισ, ανάςτροφθσ ροισ, 
ςυνολικισ ροισ, ςυνολικισ κετικισ, ςυνολικισ ανάςτροφθσ, 
ςυναγερμοφ, κλιςθσ για ενθμζρωςθ αλλαγισ μπαταρίασ 

Συχνότθτεσ και πλάτοσ 
λειτουργίασ, εξόδων 
παλμϊν 

Μζγιςτοσ ρυκμόσ παλμϊν 50Hz με δυνατότθτα αν κρικεί απαραίτθτο 
να επιλεγεί ενιςχυτισ γιαμζγιςτορυκμόπαλμϊν100Hz (advanced 
version). Δυνατότθτα για παραμετροποίθςθ πλάτουσ παλμοφ, με 
μικρότερθ τιμι 5ms και μζγιςτθ 500ms. 

Γαλβανικι απομόνωςθ Πλεσ οι ζξοδοι να ζχουν ανεξάρτθτθ γαλβανικι απομόνωςθ. 

  
Επικοινωνία Με κφρα υπζρυκρων. Μζςω κατάλλθλθσ μονάδασ διαςφνδεςθσ και 

πρωτοκόλλου MODBUSRTU. 

Επιπλζονναυπάρχειδυνατότθταναπροςτεκείκατάλλθλθκάρταγιανακακι
ςτάδυνατιτθνεπικοινωνίατουμε: 

RS232 ςειριακι μονάδα διαςφνδεςθσ και πρωτόκολλο MODBUSι 

RS485 ςειριακι μονάδα διαςφνδεςθσ και πρωτόκολλο MODBUS 

Τροφοδοςία Αυτόματθ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ τροφοδοςίασ και ζνδειξθ αυτισ 
ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ. 

Δυνατότθτα τροφοδοςίασ από εςωτερικι μπαταρία (1D-Shell) 3.6V, 
τουλάχιςτον 16,5Αh. 

Δυνατότθτα τροφοδοςίασ από εςωτερικι μπαταρία (2D-Shell) 3.6V, 
τουλάχιςτον 33Αh. 

Δυνατότθτα τροφοδοςίασ από εξωτερικι μπαταρία (4D-Shell) 3.6V, 
τουλάχιςτον 66Ah 

Επιπλζον δυνατότθτεσ 

Αναγνϊριςθ 
εφαρμογισ : 

Δυνατότθτα καταγραφισ ονόματοσ τοποκεςίασ και εφαρμογισ με 
τουλάχιςτον 15 χαρακτιρεσ ανά παράμετρο και δυνατότθτα 
απεικόνιςθσ του ςτθν οκόνθ του οργάνου με κατάλλθλο χειριςμό. 

Θμερομθνία και ϊρα: Ρραγματικόσ χρόνοσ και θμερομθνία είναι απαραίτθτα με μζγιςτθ 
απόκλιςθ 15 λεπτϊν ανά ζτοσ 
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Ακροιςτζσ  ροισ: 3 ακροιςτζσ, 2 ακροιςτζσ προγραμματιηόμενοι που να μθν 
μθδενίηονται και ζναν πρόςκετο που κα ακολουκεί τθν 
παραμετροποίθςθ του ακροιςτι 1, αλλά κα ζχει τθν δυνατότθτα 
μθδενιςμοφ τοπικά. 

Μζτρθςθ ροισ -Δυνατότθτα ρυκμίςεων για λειτουργία 6 ετϊν.- 

-φκμιςθ τθσ κατϊτερθσ δυνατισ μετροφμενθσ ροισ, ωσ ποςοςτό (%) 
(cut off) τθσ μζγιςτθσ τιμισ. 

-Αναγνϊριςθ κενισ ςωλινασ και ενεργοποίθςθσ κατάλλθλθσ ζνδειξθσ 
ςτθν οκόνθ του οργάνου. 

Ενςωματωμζνοσ 
ςυγκεντρωτισ 
δεδομζνων data logger 

Καταγραφι τουλάχιςτον 26 αρχείων, ελεφκερα επιλεγμζνα. 

Κάκε αρχείο πρζπει να ζχει τιμζσ για: 

-Κατανάλωςθ ςτον Ακροιςτι 1. 

-Κατανάλωςθ ςτον Ακροιςτι 2. 

-Συναγερμόσ ςε ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 

-Κατάςταςθ ροόμετρου. 

-Συναγερμόσ ςτθ μζγιςτθ ι τθν ελάχιςτθ τιμι του μετρθτι για 
ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 

Τιμζσ για τθν κφρια μζτρθςθ (Ακροιςτι 1) πρζπει να μποροφν να 
διαβαςτοφν και τοπικά ςτθν οκόνθ. 
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Αςφρματθ  μετάδοςθ 
δεδομζνων 

Αςφρματθ μετάδοςθ δεδομζνων μζςω GSM/GPRS κάρτασ που κα 
μπορεί να ενςωματωκεί και αναδρομικά ςτον μετατροπζα ςιματοσ και 
να δζχεται ζωσ και 2 αναλογικά ςιματα. Τα πακζτα δεδομζνων κα 
μεταδίδονται με αρχεία τφπου csv. 

Κάκε πακζτο κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω 
παραμζτρουσ: 

-Ωρονικι αποτφπωςθ (timestamp) 

 

Στιγμιαία παροχι 

 

Ζνδειξθ ακροιςτι 1 

 

Ζνδειξθ ακροιςτι 2 

 

Ζνδειξθ ακροιςτι 3 

 

Ζνδειξθ αναλογικισ ειςόδου 1 

 

Ζνδειξθ αναλογικισ ειςόδου 2 

 

Κατάςταςθ Μπαταρίασ 

 

ΚατάςταςθΣυναγερμϊν 
Συναγερμοί Ζνδειξθ ςυναγερμοφ, ενεργι πρζπει να υπάρχει ςτθν οκόνθ του 

οργάνου τοπικά. 

Επίβλεψθ όλων των ςυναγερμϊν με πλιρθ καταγραφι των ςτατιςτικϊν 
τουσ. 

Κρίςιμα ςφάλματα, όπωσ καταςτροφι τθσ μόνωςθσ, ςφάλμα ςτο πθνίο 
δθμιουργίασ του μαγνθτικοφ πεδίου του αιςκθτθρίου, ςφάλμα ςτα 
θλεκτρονικά του μετατροπζα ςιματοσ, ςφάλμα ςτθ μονάδα 
επεξεργαςίασ δεδομζνων, πρζπει να διακόπτουν τθ μζτρθςθ και να 
βγάηουν αντίςτοιχθ ζνδειξθ τοπικά. 

 

Επίςθσ ο θλεκτρονικόσ μετατροπζασ κα πρζπει να πλθροί τα παρακάτω: 

 

Αυτοδιάγνωςθ ςφαλμάτων 

Θα παρζχει πλιρθ και ςυνεχι λειτουργία αυτοδιάγνωςθσ ςφαλμάτων για: Το πθνίο που οδθγεί το 
μαγνθτικό πεδίο, τα κυκλϊματα των ψθφιακϊν εξόδων, τθν καταγραφι, επεξεργαςία και αποκικευςθ 
δεδομζνων. 
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Ρροςταςία δεδομζνων 

Πλα τα δεδομζνα κα αποκθκεφονται ςε EEPROM. Οι ακροιςτζσ πρζπει να αποκθκεφουν τισ τιμζσ τουσ 
τουλάχιςτον κάκε 10 λεπτά. Τιμζσ κερμοκραςίασ και παροχι τάςθσ πρζπει να καταγράφονται 
τουλάχιςτον κάκε 4 ϊρεσ. 

Ρρζπει να  υπάρχει  δυνατότθτα  κωδικοφ για  πρόςβαςθ ςτισ παραμζτρουσ του οργάνου και επιπλζον 
εξωτερικοφ κλειδιοφ για κλείδωμα των παραμζτρων ρφκμιςθσ του οργάνου. 

Διαγνωςτικά 

Ο μετρθτισ παροχισ κα εκτελεί αυτόματα αυτοδιαγνωςτικά με τθν ζναρξθ λειτουργίασ και ςυνεχϊσ κατά 
τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ. Θ παρουςία μίασ κατάςταςθσ ςφάλματοσ κα προκαλεί τθν λειτουργία 
αναμετάδοςθσ του ςφάλματοσ. Τα διαγνωςτικά κα ςυμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τουσ βαςικοφσ 
ελζγχουσ του εξοπλιςμοφ, ανίχνευςθ καλωδίου ανοιχτοφ ι κλειςτοφ κυκλϊματοσ, εκτόσ κλίμακασ, 
λανκαςμζνοι παράμετροι κλπ. 

Καταςκευαςτισ 

Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνθ διεκνισ εταιρεία με πολφχρονθ εμπειρία ςτθν 
καταςκευι θλεκτρομαγνθτικϊν μετρθτϊν παροχισ και άλλων ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ. Στθν Ελλάδα 
κα πρζπει να παρζχει άμεςθ και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ μζςω κυγατρικισ εταιρείασ, ι επίςθμο 
αντιπροςϊπου ι δικτφου εξουςιοδοτθμζνων μεταπωλθτϊν. 
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7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

7.1 Ειςαγωγι 

Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΚΣΕ) και εποπτείασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κα δθμιουργθκεί με τισ 
απαραίτθτεσ αλλαγζσ και αναβακμίςεισ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ του ΚΣΕ ςτο χϊρο 
του Βιολογικοφ Κακαριςμοφ τθσ Ερμοφπολθσ.  

Ειδικότερα, ο νζοσ κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου κα αποτελείται από δίδυμο  ςφςτθμα κεντρικϊν 
υπολογιςτϊν - εξυπθρετθτϊν (Servers) εντόσ αερόψυκτου ερμαρίου για τθν προςταςία τουσ, ςτο οποίο 
και κα εγκαταςτακοφν - αναβακμιςτοφν οι απαραίτθτεσ εφαρμογζσ και λογιςμικά. Για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ αυτό κα πρζπει να βαςίηεται ςε ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν 
ςε διάταξθ πλιρουσ εφεδρείασ με χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ όπωσ διπλά τροφοδοτικά, 
δίςκουσ ςε μορφολογία RAID κλπ. 

Επίςθσ ο υπάρχων διαχειριςτισ επικοινωνιϊν ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των δεδομζνων από 
τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ κα πρζπει να αναβακμιςτεί κατάλλθλα προκειμζνου να ζχει υπό τθν 
εποπτεία του τουσ υπάρχοντεσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου, κακϊσ και τουσ προσ 
εγκατάςταςθ νζουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου. 

Ειδικότερα, ο κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου κα αποτελείται από τα ακόλουκα μζρθ υλικοφ (hardware) και 
λογιςμικοφ (software): 

Δφο κεντρικοφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ - εξυπθρετθτζσ (servers) τθσ εφαρμογισ εποπτείασ και 
ελζγχου ςε διάταξθ hotstandby εντόσ αερόψυκτου ερμαρίου. 

Τον αναβακμιςμζνο κεντρικό διαχειριςτι επικοινωνιϊν με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό επικοινωνίασ. 

Ζναν εκτυπωτι αναφορϊν – ςυμβάντων. 

Ζναν δρομολογθτι (router) με ενςωματωμζνο τείχοσ προςταςίασ (firewall) για τθν εςωτερικι δικτφωςθ 
servers, client, διαχειριςτι επικοινωνιϊν και εκτυπωτι αλλά και τθ δρομολόγθςθ των εφαρμογϊν προσ 
το διαδίκτυο (internet) και τθ διαςφνδεςθ του υφιςτάμενων ΚΣΕ τθσ Άνω Σφρου με χριςθ ADSLVPN. 

Μία μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ (UPS) για τθν προςταςία του προαναφερκζντοσ εξοπλιςμοφ 
εγκατεςτθμζνθ εντόσ του ερμαρίου. 

Μια μονάδα τθλεειδοποίθςθσ μζςω SMS κρίςιμων ςυναγερμϊν. 

Ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι (client) για τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ 
μζςω δικτφου. 

Ζνα φορθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι (laptop) για προγραμματιςμό και εποπτεία του ςυςτιματοσ. 

Οκόνθ προβολισ του ςυνόλου τθσ εγκατάςταςθσ. 

Το αναβακμιςμζνο λογιςμικό και τθν εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου (SCADA). 

Το αναβακμιςμζνο λογιςμικό επικοινωνιϊν ΚΣΕ – ΤΣΕ. 

Τθν αναβακμιςμζνθ βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν. 

Το μοντζλο μακθματικισ προςομοίωςθσ  και ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου των δικτφων 
φδρευςθσ τθσ υπθρεςίασ, διαςυνδεδεμζνο με τθ Βάςθ Δεδομζνων του λογιςμικοφ εποπτικοφ ελζγχου 
SCADA. 

Tο λογιςμικό ςυντιρθςθσ PM-MAINT του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ ΔΕΥΑΣ, κα 
αναβακμιςτεί με νζα άδεια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ των νζων ΤΣΕ. 

Το λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου. 
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Το λογιςμικό Διαχείριςθσ Δεδομζνων Καταγραφικϊν Ραροχομζτρων. 

 

7.2 Επεκτάςεισ ΚΣΕ ςε Hardware 

Ραρακάτω, παρουςιάηονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να πλθροί το 
προςφερόμενο hardware του αναβακμιςμζνου Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου τθσ ΔΕΥΑ Σφρου. 

7.2.1 Κεντρικόσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Server) 

Στον ΚΣΕ κα εγκαταςτακοφν δφο (2) κεντρικοί εξυπθρετθτζσ –servers- ςε διάταξθ hotstandbyεντόσ 
αερόψυκτου ερμαρίου,  ςτουσ οποίουσ κα εκτελείται θ εφαρμογι εποπτείασ και ελζγχου και κα 
διατθροφνται τα ςυλλεγόμενα μεγζκθ από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ. Τα ελάχιςτα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν τα υπολογιςτικά αυτά ςυςτιματα είναι: 

 

Τεμάχια 2 

Τφποσ Rack Server  

Επεξεργαςτισ ≥2GHz Intel Core i5-7 

RAM ≥4GB 

HDD 2 x 500GB ι μεγαλφτεροι 

Ελεγκτισ Δίςκων HDD SAS Raid 0.1.10 

Θφρεσ Επικοινωνίασ Gbit Ethernet, Serial, USB 

Δίαυλοι Επικοινωνίασ PCI/PCI-e 

Οκόνθ TFT/LCD ≥24”  

Λειτουργικό Σφςτθμα Windows Server 2012 ι άλλο ιςοδφναμο 

Εγγφθςθ ≥1 ζτθ 

Ριςτοποιθτικά CE 

 

7.2.2 Τερματικόσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Client) 

 

Στουσ απομακρυςμζνουσ περιφερειακοφσ ςτακμοφσ εποπτείασ ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ κα 
εγκαταςτακεί ζνασ (1) τερματικόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ – client ο οποίοσ κα διαςυνδζεται μζςω του 
διαδικτφου (Web Client) με τθν εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου, κατόπιν κατάλλθλθσ πιςτοποίθςθσ 
(authentication) προκειμζνου να πραγματοποιείται θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 
Τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία κα πρζπει να καλφπτει ο εν λόγω θλεκτρονικόσ 
υπολογιςτισ, είναι: 

 

Τεμάχια 1 

Τφποσ Tower  

Επεξεργαςτισ ≥2GHz Intel Core i5  

RAM ≥2GB 

HDD 1 x 250GB ι μεγαλφτεροσ 
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Θφρεσ Επικοινωνίασ Ethernet, USB 

Δίαυλοι Επικοινωνίασ PCI/PCI-e 

Οκόνθ TFT/LCD ≥24” 4 

Λειτουργικό Σφςτθμα Windows 7/8 ι άλλο ιςοδφναμο 

Εγγφθςθ ≥2 ζτθ 

Ριςτοποιθτικά CE 

 

7.2.3 Φορθτόσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Laptop) 

 

Για τθν παραμετροποίθςθ και προγραμματιςμό των απομακρυςμζνων ςτακμϊν ελζγχου, αλλά και για 
τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ μζςω του διαδικτφου απαιτείται ζνασ φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
με τα απαραίτθτα λογιςμικά και καλϊδια προγραμματιςμοφ. Τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τα 
οποία κα πρζπει να καλφπτονται είναι τα εξισ: 

 

Τεμάχια 1 

Τφποσ Notebook  

Επεξεργαςτισ ≥2GHz Intel Core i3  

RAM ≥4GB 

HDD 1 x 250GBSSD ι μεγαλφτεροσ 

Θφρεσ Επικοινωνίασ Ethernet, USB 

Οκόνθ TFT/LCD ≥15”  

Λειτουργικό Σφςτθμα Windows 7/8 ι άλλο ιςοδφναμο 

Εγγφθςθ ≥2 ζτθ 

Ριςτοποιθτικά CE 

Λοιπά Ωαρακτθριςτικά 
Απαραίτθτα Καλϊδια & Λογιςμικό για τον  
προγραμματιςμό των PLCs 

 

 

7.2.4 Διαχειριςτισ Επικοινωνιϊν 

Το ςφνολο των δεδομζνων από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ κα ςυλλζγονται μζςω του δικτφου 
επικοινωνιϊν ςτον κεντρικό διαχειριςτι επικοινωνιϊν του ΚΣΕ και εν ςυνεχεία κα αποςτζλλονται ςτουσ 
κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ για περαιτζρω επεξεργαςία και απεικόνιςθ. Ο διαχειριςτισ επικοινωνιϊν 
πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια και τθν πλθρότθτα τθσ μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ μζςω 
κατάλλθλων πρωτοκόλλων και οδθγϊν (drivers) επικοινωνίασ. 

Επίςθσ πρζπει να επιτυγχάνει μζςω κατάλλθλου λογιςμικοφ τθν ομαλι λειτουργία του επικοινωνιακοφ 
δικτφου και να βρίςκει νζεσ επικοινωνιακζσ οδεφςεισ ςε περιπτϊςεισ αςτοχίασ ςτθν επικοινωνία 
κάποιου απομακρυςμζνου ςτακμοφ. Ο ςυνολικόσ κφκλοσ ςάρωςθσ του ςυςτιματοσ δε κα πρζπει να 
ξεπερνά τα 120 sec για το ςφνολο των απομακρυςμζνων ςτακμϊν (παλαιϊν και νζων). Ο διαχειριςτισ 
επικοινωνιϊν κα πρζπει να διαςυνδζεται με τουσ κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ μζςω του δικτφου Ethernet 
TCP/IP το οποίο κα αναπτυχκεί ςτον ΚΣΕ. 
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Ο διαχειριςτισ επικοινωνιϊν κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται κατά CE και να είναι πλιρωσ ςυμβατόσ με 
τον υπάρχοντα Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν που είναι εγκατεςτθμζνοσ και κα πρζπει να υποςτθρίηει 
επεκταςιμότθτα και διαςυνδεςιμότθτα με άλλουσ καταςκευαςτζσ για μελλοντικζσ επεκτάςεισ.  

Στθν προςφορά του ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να παρακζτει αναλυτικό υπολογιςμό των χρόνων ςάρωςθσ 
του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. 

 

7.2.5 Εκτυπωτισ αναφορϊν - ςυμβάντων 

Για τθν εκτφπωςθ αναφορϊν και ςυμβάντων κα χρθςιμοποιθκεί ζνασ ζγχρωμοσ δικτυακόσ Laser 
εκτυπωτισ μεγζκουσ χαρτιοφ ωσ Α4. Ο εκτυπωτισ κα φζρει CE και εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

 

7.2.6 Εξοπλιςμόσ δικτφωςθσ 

Για τθν δθμιουργία του εςωτερικοφ δικτφου Ethernet ςτον ΚΣΕ, αλλά και τθ διαςφνδεςθ με το internet 
για τθ δρομολόγθςθ τθσ εφαρμογισ ςτουσ απομακρυςμζνουσ clients, κα χρθςιμοποιθκεί ζνασ 
δρομολογθτισ (router) με ενςωματωμζνο τείχοσ προςταςίασ (firewall) με τον απαραίτθτο αρικμό κυρϊν 
προκειμζνου να διαςυνδζει τουσ κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ, το διαχειριςτι επικοινωνιϊν και τον 
εκτυπωτι. Οι ταχφτθτεσ τισ οποίεσ κα υποςτθρίηει κα είναι 10/100/1000Mbps, ενϊ κα διακζτει 
απαραίτθτα εργαλεία για τθ διαχείριςι του και τον προγραμματιςμό του. 

 

Επίςθσ με χριςθ του δρομολογθτι και των αντίςτοιχων όπου απαιτείται, τα δεδομζνα από το υπάρχον 
κζντρο ελζγχου Άνω Σφρου κα ςυλλζγονται ςτο νζο ΚΣΕ. 

 

 

7.2.7 Μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ (UPS) 

 

Για τθν προςταςία του ενεργοφ εξοπλιςμοφ του ΚΣΕ κα εγκαταςτακεί μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ 
(UPS) εντόσ του ερμαρίου θ οποία κα μπορεί να καλφψει ςε τροφοδοςία τουσ κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ, 
τον διαχειριςτι επικοινωνιϊν και τον δρομολογθτι για τουλάχιςτον 30 λεπτά. 

 

Τεμάχια 1 

Τφποσ Online Διπλισ Μετατροπισ 

Ιςχφσ ≥ 3 KVA  

Τάςθ Ειςόδου 230V (160V-286V) 

Τάςθ Εξόδου 230V θμιτονικι 

Ωρόνοσ Αυτονομίασ ≥30 λεπτά 

Ρροςταςία από βυκίςεισ, υπερτάςεισ, 
υπερφόρτιςθ και βραχυκφκλωμα 

ΝΑΙ 

Εγγφθςθ ≥1 ζτθ 

Ριςτοποιθτικά CE 
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7.2.8 Μονάδα τθλεειδοποίθςθσ SMS 

 

Για τθν ενθμζρωςθ κρίςιμων ςυναγερμϊν ςε κινθτά τθλζφωνα του αρμοδίου προςωπικοφ τθσ 
υπθρεςίασ κα εγκαταςτακεί GSM modem με τθν απαραίτθτθ κεραία το οποίο κα λαμβάνει τα κρίςιμα 
μθνφματα από τθν εφαρμογι SCADA και κα τα μεταδίδει. 

 

7.2.9 Οκόνθ προβολισ 

 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ εγκατάςταςθσ κα εγκαταςτακεί οκόνθ τουλάχιςτον 50” με ικανι 
ανάλυςθ προκειμζνου να απεικονίηει το ςφνολο των απομακρυςμζνων ςτακμϊν ελζγχου. 

 

7.3 Επεκτάςεισ ΚΣΕ ςε Software 

 

Ραρακάτω, παρουςιάηονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να πλθροί το 
προςφερόμενο software του αναβακμιςμζνου Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου τθσ ΔΕΥΑ Σφρου. 

 

7.3.1 Λογιςμικό SCADA 

Θα χρθςιμοποιθκεί λογιςμικό SCADA με τα παρελκόμενα αυτοφ λογιςμικά (web navigator, 
winccredundancy) για τθν ορκι λειτουργία του νζου ΚΣΕ. 

 

Το λογιςμικό SCADA κα χρθςιμοποιείται για τθν εποπτικι παρακολοφκθςθ και τον τθλεχειριςμό των 
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και για τθ ςυλλογι δεδομζνων από αυτοφσ. Το λογιςμικό SCADA κα είναι το 
βαςικό εργαλείο παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του δικτφου φδρευςθσ και διενζργειασ επεμβάςεων 
από τουσ χειριςτζσ.  

 

To SCADA κα παρουςιάηει τα δεδομζνα ςε γραφικζσ οκόνεσ ςχεδιαςμζνεσ και διαμορφωμζνεσ 
κατάλλθλα για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου. Τα ςυλλεγόμενα δεδομζνα κα καταγράφονται ςε 
θμεριςια βάςθ ςτουσ ςκλθροφσ δίςκουσ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Αναλογικζσ τιμζσ οι οποίεσ 
υπερβαίνουν τα επικυμθτά όρια κα εμφανίηονται χρωματιςμζνεσ αντίςτοιχα (πχ κόκκινο ι κίτρινο) με τθ 
μορφι ςυναγερμοφ, ςυνοδευόμενεσ από τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και τον απομακρυςμζνο ςτακμό ςτον 
οποίο εμφανίςτθκαν. Το ςφνολο των ςυλλεγόμενων τιμϊν κα εμφανίηεται υπό τθ μορφι διαγραμμάτων 
ι πινάκων για τθν παρακολοφκθςθ και τθ δθμιουργία αναφορϊν. 

 

Θ εφαρμογι κα είναι διαβακμιςμζνθ ςε διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτιτων για κάκε ομάδα χειριςτϊν 
– χρθςτϊν, τα οποία κα γίνονται αντιλθπτά με τθ χριςθ κατάλλθλου username και κωδικοφ. Κάκε 
χειριςτισ αναλόγωσ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ που του αντιςτοιχοφν κα μπορεί με τθ χριςθ mouse 
να εναλλάςςεται μεταξφ των γραφικϊν οκονϊν του ςυςτιματοσ και να παρακολουκεί ι και να 
επεμβαίνει ςτθν λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ ι μεμονωμζνων ςτακμϊν αλλάηοντασ διάφορεσ 
λειτουργικζσ παραμζτρουσ. 
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Θ αρχικι οκόνθ του SCADA κα εμφανίηει το ςφνολο των απομακρυςμζνων ςτακμϊν κατανεμθμζνων 
όπωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα ςε κατάλλθλο τοπογραφικό ςχζδιο, όπου κα εμφανίηονται οι κφριοι 
αγωγοί τροφοδοςίασ και καταναλϊςεων, ενϊ με αντίςτοιχθ χρωματικι αναπαράςταςθ κα εμφανίηεται θ 
κατάςταςθ του κάκε ςτακμοφ (π.χ. πράςινο κανονικι λειτουργία, κόκκινο απϊλεια επικοινωνίασ, 
πορτοκαλί βλάβθ ςτακμοφ κτλ). 

 

Για κάκε απομακρυςμζνο ςτακμό ελζγχου και εποπτείασ κα υπάρχει ξεχωριςτι εικόνα θ οποία κα 
εμφανίηεται με χριςθ του mouse, και θ οποία κα εμφανίηει το ςφνολο των ελεγχόμενων ςτοιχείων του 
ςτακμοφ με τθν αντίςτοιχθ κατάςταςι τουσ. Επίςθσ ςε πίνακα κα εμφανίηεται το ςφνολο των μθνυμάτων 
– ςφαλμάτων του ςτακμοφ, κακϊσ επίςθσ κα υπάρχουν τα απαραίτθτα διαγράμματα των αναλογικά 
μετροφμενων μεγεκϊν. Από αυτι τθν εικόνα οι χειριςτζσ με τθν απαραίτθτθ εξουςιοδότθςθ κα μποροφν 
να ρυκμίηουν τισ διάφορεσ παραμζτρουσ λειτουργίασ του ςτακμοφ. 

 

Το ςφνολο των προσ ζλεγχο ςτοιχείων των απομακρυςμζνων ςτακμϊν κα εμφανίηονται με ςφμβολα ι 
εικόνεσ τα οποία κα παραπζμπουν όςο το δυνατό πιο κοντά ςτο πραγματικό ςτοιχείο και μζςω 
μεταβαλλόμενων χρωμάτων κα απεικονίηεται θ κατάςταςι τουσ (λειτουργία, βλάβθ, ςτάςθ κτλ). 

 

7.3.2 Εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ διαχείριςθσ 

Θ εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν κα αξιοποιεί τα διακζςιμα δεδομζνα ςε  πραγματικό χρόνο για τον 
αυτόματο εντοπιςμό ενδείξεων πικανισ διαρροισ (π.χ. αφξθςθ τθσ νυκτερινισ κατανάλωςθσ, ταχεία 
πτϊςθ πίεςθσ, μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτο  ιςοηφγιο παροχϊν  και άλλα), κα  ενθμερϊνει τουσ χειριςτζσ ςτον  
ΚΣΕ  και  κα  υποδεικνφει,  κατά  περίπτωςθ, τισ ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ για τθν επιβεβαίωςθ και 
αξιολόγθςθ τθσ διαρροισ, αφενόσ,  και για τον περιοριςμό τθσ ποςότθτασ νεροφ που χάνεται, αφετζρου.   

Επίςθσ μζςω των ςυλλεγόμενων μετριςεων παροχισ ςτα διάφορα ςθμεία του δικτφου, αυτόματα κα 
εξάγονται τα υδατικά ιςοηφγια κάκε περιοχισ ςε θμεριςιο , εβδομαδιαίο, μθνιαίο και ετιςιο χρονικό 
διάςτθμα. 

Με χριςθ των οργάνων μζτρθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του κάκε ΤΣΕ και ςε ςυνδυαςμό διαφόρων 
χαρακτθριςτικϊν των ενεργϊν ςτοιχείων θ εφαρμογι κα μπορεί να προτείνει βζλτιςτουσ τρόπουσ 
λειτουργίασ προκειμζνου να μειωκεί θ καταναλιςκϊμενθ ενζργεια. 

 

7.3.3 Λογιςμικό θλεκτρομθχανολογικισ ςυντιρθςθσ 

Θα χρθςιμοποιθκεί λογιςμικό θλεκτρομθχανολογικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ τθσ ΔΕΥΑΣ, το οποίο 
κα ςυνεργάηεται άρρθκτα με τουσ προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ ελεγκτζσ (PLC), και το υπάρχον 
λογιςμικό εποπτικοφ ελζγχου που διακζτει  θ υπθρεςία. 

Το λογιςμικό θλεκτρομθχανολογικισ ςυντιρθςθσ, κα ςυμπεριλθφκοφν οι παλαιοί και οι νζοι ΤΣΕ. 

 

7.3.4 Λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου 

 

Στο περιβάλλον εποπτικοφ ελζγχου (SCADA), κα αναπτυχκεί εφαρμογι παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ 
του πόςιμου νεροφ. Ειδικότερα, κα δθμιουργθκεί ςυγκεντρωτικι οκόνθ με όλεσ τισ μετροφμενεσ τιμζσ 
υπολειμματικοφ χλωρίου, μαηί με αντίςτοιχα γραφιματα και δυνατότθτα ςυναγερμϊν (alarm) όταν οι 
τιμζσ είναι εκτόσ των αναμενόμενων ορίων. Επιπρόςκετα, κα δθμιουργθκεί ειδικι οκόνθ 
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ των χλωριωτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα δθμιουργθκεί ςυγκεντρωτικόσ 
πίνακασ παρακολοφκθςθσ των δοχείων χλωρίωςθσ με τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 
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 Ειςαγωγι  τθσ θμερομθνίασ γεμίςματοσ χλωρίου. 
 Ειςαγωγι ονοματεπϊνυμου του υπαλλιλου που πραγματοποίθςε το γζμιςμα. 
 Ειςαγωγι θμερομθνίασ επόμενου γεμίςματοσ. 
 Συνεχισ ενθμζρωςθ του χριςτθ για τισ μζρεσ που υπολείπονται μζχρι το επόμενο γζμιςμα. 
 Δθμιουργία ςυναγερμοφ (γραφικι ι θχθτικι) ςε περίπτωςθ που ζχουμε υπερβεί τθν 

προτεινόμενθ θμερομθνία γεμίςματοσ. 
 Αποκικευςθ ιςτορικοφ μθνυμάτων ανά δεξαμενι.  

 

7.3.5 Σφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων 

 

Θ ΔΕΥΑ Σφρου διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων Microsoft SQL Server. Στα 
πλαίςια αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ SCADA, προβλζπεται και θ αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων, θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν ςυνεργαςία με το υπάρχον 
ςφςτθμα. 

 

7.3.6 Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δεδομζνων Καταγραφικϊν Ραροχομζτρων 

Τα δεδομζνα των παραχομζτρων με Data Logger και επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ GPRS, κα 
αποςτζλλονται με μορφι csv αρχείων, είτε μζςω e-mail είτε ςε FTP Server του ΚΣΕ τθσ ΔΕΥΑ Σφρου. Τα 
csv αρχεία κα περιζχουν τιμζσ πίεςθσ και παροχισ των ζξι (6) Τοπικϊν Στακμϊν Μζτρθςθσ Ρίεςθσ – 
Ραροχισ.  

Για τθν διαχείριςθ αυτϊν των αρχείων csv και τθν αποκικευςθ των δεδομζνων πίεςθσ – παροχισ των 
παροχομζτρων Data Logger ςε κατάλλθλθ Βάςθ Δεδομζνων, ο ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει ςτον 
ΚΣΕ ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ δεδομζνων καταγραφικϊν παροχομζτρων. 

Το λογιςμικό κα εγκαταςτακεί ςε ζναν εκ των δφο Server τθσ υπθρεςίασ, κα διαχειρίηεται τα csv αρχεία 
με τισ μετριςεισ των παροχομζτρων, και κα μεταφζρει τα δεδομζνα πίεςθσ – παροχισ ςτθ βάςθ 
δεδομζνων του SCADA. Εν ςυνεχεία, ο ανάδοχοσ κα αναπτφξει κατάλλθλεσ οκόνεσ SCADA απεικόνιςθσ 
των δεδομζνων αυτϊν ςε περιβάλλον WinCC.  

Το προςφερόμενο λογιςμικό κα λειτουργεί ςε περιβάλλον Microsoft Windows. 

 

7.4 Εφαρμογζσ ΚΣΕ  

 

7.4.1 Εφαρμογι SCADA 

 

Το λογιςμικό SCADA κα λειτουργεί πάνω ςτισ πλατφόρμεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Windows 7,8 θ 10 
και Windows 20012 Server ι άλλου ιςοδφναμου.  

 

 Θ ςχεδίαςθ του λογιςμικοφ κα βαςίηεται ςτισ ίδιεσ αρχζσ και ςτθν ίδια τεχνολογία με τισ οποίεσ 
ζχει καταςκευαςτεί και το λειτουργικό το οποίο και το υποςτθρίηει. Αυτό κα προςφζρει ςτον τελικό 
χριςτθ τθν δυνατότθτα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, οι οποίεσ εκμεταλλεφονται πλιρωσ το λειτουργικό 
ςφςτθμα και δεν δεςμεφονται από μελλοντικζσ αναβακμίςεισ του.  

 

Γενικά λειτουργικά χαρακτθριςτικά. 

Το ςφςτθμα εποπτικοφ ελζγχου ζχει τισ ακόλουκεσ βαςικζσ λειτουργίεσ: 
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Συλλογι πλθροφοριϊν από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου. 

Επεξεργαςία των πλθροφοριϊν, κατάλλθλθ εποπτικι παρουςίαςθ ςτον χειριςτι και εξαγωγι εντολϊν 
προσ τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου ςφμφωνα με τθν αρχι λειτουργίασ. 

Μεταβίβαςθ των εντολϊν του χειριςτι προσ τον τοπικό ςτακμό ελζγχου. 

Ραραγωγι θμεριςιων, εβδομαδιαίων, ετιςιων αναφορϊν ςχετικά με διάφορα ςτοιχεία τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Ραραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων λειτουργίασ και απόδοςθσ. 

Οι αναφορζσ μπορεί να παράγονται αυτόματα ςε προγραμματιςμζνα τακτά χρονικά διαςτιματα ι 
κατόπιν εντολισ χειριςτι με δυνατότθτα επιλογισ των ςτοιχείων που αυτζσ κα περιλαμβάνουν. 

Ρροειδοποίθςθ χειριςτι (alarms): Ρλθροφορία που ςχετίηεται με ςιματα προειδοποίθςθσ ι ςυναγερμοφ 
προσ τον χειριςτι φαίνονται πάντα ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ οκόνθσ και καταγράφονται ςε 
εκτυπωτι. Επιπλζον ςυντθρείται μια λίςτα με τα τελευταία ςιματα προειδοποίθςθσ ι ςυναγερμοφ, με 
δυνατότθτα ταξινόμθςισ τουσ ανάλογα με τθν χρονολογικι ςειρά εμφάνιςθσ, το είδοσ, τθν κατάςταςθ 
(ενεργό ι όχι) κλπ. Πλα δε τα παραπάνω ςιματα πρζπει να αποκθκεφονται ςε κάποιο αρχείο για 
περαιτζρω επεξεργαςία. 

Γραφικά. Θ παρουςίαςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ γραμμισ γίνεται ςε μία ι περιςςότερεσ γραφικζσ 
ςχθματικζσ απεικονίςεισ όπου ςθμειϊνονται τα διάφορα μεγζκθ. 

Ωρονικζσ διακυμάνςεισ.  Οι μετριςεισ διαφόρων μεγεκϊν παρουςιάηονται ςε ςυνεχείσ χρονικζσ γραμμζσ 
θμεριςιασ, εβδομαδιαίασ, μθνιαίασ και ετιςιασ βάςθσ. 

Εκτυπϊςεισ.  Το ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα εκτφπωςθσ ςε εκτυπωτι κάκε ςτοιχείου που κρίνεται 
απαραίτθτο για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ παραγωγισ. 

 

Πλεσ οι λειτουργίεσ κα γίνονται με τθν βοικεια παρακφρων με εκτεταμζνθ χριςθ του mouse ϊςτε να 
περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ πλθκτρολόγθςθ. 

 

Ππου απαιτείται επιλογι από ζνα ςφνολο τιμϊν ι παραμζτρων κα εμφανίηεται ςτον χειριςτι το 
επιτρεπόμενο εφροσ τιμϊν και να μθν γίνονται δεκτζσ μθ επιτρεπτζσ τιμζσ. 

 

Κρίςιμεσ λειτουργίεσ όπωσ τθλεχειριςμοί, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επικφρωςθ και αν χρειάηεται 
από ειςαγωγι κωδικοφ. 

 

Οι απεικονίςεισ των ςτοιχείων τθσ εγκατάςταςθσ να γίνεται με ςφμβολο που να μοιάηει όςο το δυνατόν 
περιςςότερο με το πραγματικό ςτοιχείο και χρϊμα δυναμικά μεταβαλλόμενο ανάλογα με τθ ςυνκικθ 
ςτθν οποία βρίςκεται το εξάρτθμα (λειτουργία, ςτάςθ, βλάβθ κλπ). 

 

Θα υπάρχουν εκτεταμζνεσ λειτουργίεσ αςφαλείασ του ςυςτιματοσ. Συγκεκριμζνα κα ορίηονται οι ρόλοι 
των χρθςτϊν με ςυγκεκριμζνα passwords και ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ι λειτουργίεσ του λογιςμικοφ, 
όπου ο κάκε χριςτθσ κα μπορεί να επζμβει ι να εκτελζςει. 

 

Θα υποςτθρίηεται θ WebClient λογικι, όπου τοπικοί ςτακμοί (Clients) κα ρωτοφν και κα παίρνουν 
απαντιςεισ από τουσ ςτακμοφσ που ςυλλζγουν πλθροφορίεσ και ελζγχουν τθν εγκατάςταςθ (Servers). 
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Θα υπάρχει διακεςιμότθτα χριςθσ με τθ βοικεια παράλλθλων Servers για διαςφάλιςθ του ελζγχου και 
τθσ επιτιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Με τθ πτϊςθ ενόσ από τουσ δφο υπολογιςτζσ αναλαμβάνει ο 
δεφτεροσ τθν ςυλλογι και καταγραφι των δεδομζνων ,ενϊ ταυτόχρονα οι Clients κάνουν αυτόματα 
μεταγωγι ςτο ςτακμό που λειτουργεί. 

 

Θα υποςτθρίηονται πλιρωσ οι διαδικαςίεσ των ςυναγερμϊν με οριςμό τθσ προτεραιότθτασ του 
ςυναγερμοφ, θχθτικι ςιμανςθ, αλλαγι χρϊματοσ του ςτοιχείου που υπάρχει ο ςυναγερμόσ. Θα υπάρχει 
επίςθσ θ διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ του ςυναγερμοφ με αλλαγι χρϊματοσ και φυςικά θ εκτφπωςι του 
ςυνοδευόμενθ από τθν ϊρα ςτον εκτυπωτι. 

 

Θα υπάρχει φιλικό ςφςτθμα δθμιουργίασ report και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, που αφοροφν τθν 
εγκατάςταςθ ςε ςχζςθ με τον χρόνο. 

 

Θα υπάρχει επίςθσ παραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ, που να γίνεται με τθν βοικεια φιλικϊν οκονϊν 
και menu επιλογϊν και να περιζχουν επιπλζον προειδοποιιςεισ ι αποτροπζσ για ειςαγωγι μθ 
επιτρεπτϊν τιμϊν. 

 

Στο νζο λογιςμικό κα είναι δυνατόν να ενςωματωκοφν και μελλοντικά ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ, 
κακϊσ και μελλοντικζσ οκόνεσ αν αυτό χρειαςτεί. 

 

Πλθ θ εφαρμογι κα λειτουργεί κάτω από το λειτουργικό ςφςτθμα  Microsoft Windows 2012 Server ι 
άλλο ιςοδφναμο και κα ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεκμετάλλευςθσ των πόρων που διαχειρίηεται ςε 
ςυνδυαςμό με άλλεσ εφαρμογζσ. 

 

Θα ζχει ανοιχτι αρχιτεκτονικι για να επιτρζπει ςτον χριςτθ να αξιοποιεί τισ ιδθ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ 
και να δθμιουργιςει άλλεσ, ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ που να μποροφν να καλφψουν και όλθ τθν 
επιχείρθςθ αν αυτό χρειαςτεί. 

 

Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά, ςε ςυνδυαςμό με τθν δυνατότθτα On-line διαχείριςθσ των function 
modules επιτρζπουν τθν  τροποποίθςθ όλων των μερϊν κάκε εφαρμογισ, χωρίσ να απαιτείται θ 
απενεργοποίθςι τθσ. Με το που οριςτικοποιθκεί κάποια τροποποίθςθ γίνεται αυτόματα ενθμζρωςθ 
όλων των κόμβων οι οποίοι τθν χρθςιμοποιοφν χωρίσ να απαιτείται θ κατά τόπον παρζμβαςθ του 
χειριςτι. 

 

Πλεσ οι εκτελοφμενεσ διαδικαςίεσ, κακϊσ και θ πλιρθσ κατάςταςθ του αυτοματιςμοφ (events) 
καταγράφονται ςυνεχϊσ και μποροφν να διαςταυρωκοφν ανά πάςα ςτιγμι. 

 

Το ςφνολο των ςυλλεγόμενων πλθροφοριϊν από τουσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ όπωσ είναι 
οι πλθροφορίεσ λειτουργίασ ι ςτάςθσ των ςτοιχείων, οι βλάβεσ ι αςτοχίεσ των υλικϊν αλλά και οι 
μετροφμενεσ αναλογικζσ τιμζσ, αφοφ ςυγκεντρωκοφν ςτον ΚΣΕ και επεξεργαςτοφν κατάλλθλα κα πρζπει 
να αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων, θ οποία κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτουσ κεντρικοφσ υπολογιςτζσ 
servers του ςυςτιματοσ. 
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Θ βάςθ δεδομζνων θ οποία κα προςφερκεί κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων για 
τουλάχιςτον 3 ζτθ και να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ να ανατρζξουν μζςω 
απλοφ παρακυρικοφ τρόπου ςε δεδομζνα ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου. 

 

Το λογιςμικό τθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων διαχειρίηεται επίςθσ και όλεσ τισ υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ 
οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ λειτουργία του ςυνολικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

  

 

7.4.2 Εφαρμογι επικοινωνιϊν 

 

Το λογιςμικό Επικοινωνιϊν το οποίο κα αναπτυχκεί για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου και κα 
εγκαταςτακεί ςτο Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια και τθν πλθρότθτα 
τθσ μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ από και προσ τουσ ΚΣΕ/ ΤΣΕ, κακϊσ επίςθσ να διαπιςτϊνει τυχόν 
ςφάλματα ςτθ διαδικαςία αποςτολισ / λιψθσ δεδομζνων και να επαναλαμβάνει αυτι μζχρι τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςι τθσ. 

 

Το λογιςμικό κα επιτελεί κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω: 

 

 Σάρωςθ του ςυνόλου των απομακρυςμζνων ςτακμϊν. 
 Αςφαλισ μετάδοςθ εντολϊν, παραμζτρων και λοιπϊν πλθροφοριϊν προσ τουσ 

απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ. 
 Αςφαλισ λιψθ καταςτάςεων, ςυναγερμϊν και αναλογικϊν τιμϊν από τουσ απομακρυςμζνουσ 

ςτακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ επικοινωνίασ με κάποιον απομακρυςμζνο ςτακμό δε διακόπτεται θ ςυνολικι 
ςάρωςθ. 

Κατά τθν αςτοχία επικοινωνίασ κάποιου απομακρυςμζνου ςτακμοφ, αυτόσ ςυνεχίηει κανονικά τθ 
λειτουργία του με το ςενάριο το οποίο του δόκθκε κατά τθν τελευταία επικοινωνία του με τον ΚΣΕ. 

Ο κάκε τοπικόσ ςτακμόσ επικοινωνεί και με τον αντίςτοιχο «απζναντί του» για ανταλλαγι πλθροφοριϊν 
(πχ γεϊτρθςθ με Δ/Ξ). 

Θ ςυχνότθτα ςάρωςθσ για το ςφνολο των απομακρυςμζνων ςτακμϊν δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 60 
δευτερόλεπτα, χρόνοσ ο οποίοσ πρζπει να παραμείνει ανζπαφοσ και ςε περίπτωςθ μελλοντικισ αφξθςθσ 
των απομακρυςμζνων ςτακμϊν κατά 50%. 

 

 

7.5 Διαςφνδεςθ Κεντρικϊν Στακμϊν Ελζγχου 

 

Ο νζοσ Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου ο οποίοσ κα δθμιουργθκεί για τισ ανάγκεσ του ζργου κα διαςυνδεκεί 
με το υπάρχον κζντρο ελζγχου SCADA ςτο Κίνι που εποπτεφει τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ τθσ Άνω 
Σφρου. 
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Ο τρόποσ ο οποίοσ προτείνεται είναι θ διαςφνδεςθ των διαχειριςτϊν  επικοινωνίασ των 
απομακρυςμζνων κεντρικϊν ςτακμϊν με το νζο κζντρο μζςω VPN ςφνδεςθσ με χριςθ ADSL γραμμϊν οι 
οποίεσ υπάρχουν ιδθ ςτα ςθμεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο το νζο SCADA κα απεικονίηει το ςφνολο των 
πλθροφοριϊν παλαιϊν και νζων ςτακμϊν. 

Κάκε άλλοσ προτεινόμενοσ τρόποσ διαςφνδεςθσ κα γίνει δεκτόσ αρκεί να τεκμθριωκεί πλιρωσ για τον 
τρόπο και τθν αξιοπιςτία του. 

 

 

7.6 Τθλεπικοινωνιακό δίκτυο 

Ο νζοσ ΚΣΕ κα βαςιςτεί ςτο υπάρχον τθλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ ςτθ 
μορφολογία τθσ περιοχισ, αλλά και τθσ διευρυμζνθσ ζκταςθσ του προσ υλοποίθςθ ςυςτιματοσ ελζγχου 
και εποπτείασ βαςίηεται ςτθν τεχνολογία RF. Ο διαγωνιηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναλφςει πλιρωσ 
τθ δομι και τθ λειτουργία του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου το οποίο κα δθμιουργιςει για τισ ανάγκεσ του 
ζργου.  

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλεσ κατευκυντικζσ και 
πανκατευκυντικζσ κεραίεσ με υψθλό βακμό απολαβισ, εγκατεςτθμζνεσ επί μεταλλικϊν ιςτϊν 
κατάλλθλου φψουσ , ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ επικοινωνία με τον ΚΣΕ, ενϊ ο ανάδοχοσ κα 
πρζπει να λάβει υπόψθ του τθ γεωγραφικι κατανομι των απομακρυςμζνων ςτακμϊν, προκειμζνου να 
ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του τυχόν αναμεταδότεσ που μπορεί να απαιτθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ. 

 

Το πρωτόκολλο το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του επικοινωνιακοφ δικτφου κα πρζπει 
να είναι ςυμβατό με το υπάρχον εγκατεςτθμζνο και εν λειτουργία και κα ακολουκεί τα ιςχφοντα 
πρότυπα αςφαλείασ ςτθ μετάδοςθ δεδομζνων. 

 

Στθν προςφορά του ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να παρακζτει αναλυτικό υπολογιςμό των χρόνων ςάρωςθσ 
του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ (παλαιϊν και νζων ςτακμϊν). 

Κατά τθν υλοποίθςθ του νζου ςυςτιματοσ δεν πρζπει να διακοπεί θ επικοινωνία του ΚΣΕ με τουσ 
υπάρχοντεσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου για διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ μίασ ϊρασ 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ υπεφκυνουσ μθχανικοφσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Τζλοσ ςτον ΚΣΕ κα εγκαταςτακεί μονάδα τθλεειδοποίθςθσ με χριςθ μθνυμάτων SMS, θ οποία κα 
αποςτζλλει κρίςιμουσ ςυναγερμοφσ οι οποίοι κα ορίηονται από το SCADA ςε προκακοριςμζνα νοφμερα 
κινθτϊν τθλεφϊνων. 
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8. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

8.1  ΡΙΛΑ 

 

Στουσ ςτακμοφσ που απαιτείται Pillar για τθν τοποκζτθςθ του θλεκτρολογικοφ πίνακα, αυτό κα 
καταςκευάηεται ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 

Το κιβϊτιο PILLAR κα είναι καταςκευαςμζνο από μεταλλικό πλαίςιο από προφίλ ςυγκολλθμζνα και 
εξωτερικό μεταλλικό κιβϊτιο από χαλυβδοζλαςμα ντεκαπζ πρεςςαριςτό πάχουσ 1,5 mm. 

To εςωτερικό κα είναι χωριςμζνο με λαμαρίνα ςε δφο ανεξάρτθτουσ χϊρουσ από τουσ οποίουσ ο ζνασ 
ςτα αριςτερά, διαςτάςεων τουλάχιςτον 0,40 x 1,20 x 0,40 m(ΡΩΥΩΒ),  κα προορίηεται για τθν ΔΕΘ ι τισ 
μπαταρίεσ του θλιακοφ ςυλλζκτθ και ο άλλοσ, διαςτάςεων 0,70 x 1,20 x 0,40 m(ΡΩΥΩΒ),  για τον πίνακα 
αυτοματιςμοφ. 

Στθν πλάτθ του pillar κα είναι ςτερεωμζνθ με κοχλίεσ και περικόχλια ςτραντηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 1 
mm για τθν ςτερζωςθ του πίνακα.  

Θ επάνω πλευρά του pillar κα καλυφκεί από ειδικό ςκζπαςτρο κατά τθσ βροχισ. 

Πλθ θ καταςκευι κα είναι ςτεγανι ςτθν βροχι και κα ζχει υποςτεί θλεκτροςτατικι βαφι. 

Θ τοπoκζτθςθ του PILLAR κα γίνει ςε ειδικι βάςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ φψουσ 0,40 m από το 
ζδαφοσ. 

 

 

8.2 ΕΡΕΚΤΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

Τα προςφερόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι επεκτάςιμο, ϊςτε να καλφψει και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ 
τθσ υπθρεςίασ. Θ επεκταςιμότθτα του προςφερόμενου ςυςτιματοσ πρζπει να αφορά τουλάχιςτον τισ 
κάτωκι ςυνιςτϊςεσ: 

 

1.     PLC 

2.     Διαςφνδεςθ με προϊόντα τρίτων καταςκευαςτϊν 

3.     Δίκτυο επικοινωνιϊν 

4.     Θ/Υ 

5.     RADIO MODEM 

6.     Ρακζτα λογιςμικοφ 

 

Αναλυτικότερα για τα αναφερόμενα ανωτζρω: 

1.  Τα προςφερόμενα  PLC πρζπει να μποροφν να επεκτακοφν τόςο όςον αφορά τισ ειςόδουσ (ψθφιακζσ 
και αναλογικζσ), όςον και τισ εξόδουσ (ψθφιακζσ και αναλογικζσ).  

2. Ρρζπει να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ του πρωτοκόλλου επικοινωνίασ όςον αφορά τθν υποςτιριξθ 
ςτακμϊν.  
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Με δεδομζνθ τθν ραγδαία εξζλιξθ τθσ πλθροφορικισ, κα πρζπει να αναφερκοφν τα ςθμεία εκείνα ςτα 
οποία το ςφςτθμα είναι άμεςα αναβακμιηόμενο, και να προςφερκεί το ςφςτθμα που αναβακμίηεται 
εφόςον αυτό βελτιϊνει τθν ςυνολικι λειτουργία όλου του ςυςτιματοσ. Επίςθσ, να αναφερκοφν οι 
δυνατότθτεσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ SCADA ςε επίπεδο λιψθσ ςθμάτων και οι δυνατότθτζσ του 
να ςυνδεκεί με ίδια λογιςμικά και PLC τθσ αγοράσ. 

 

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να αναφερκεί ςε όλα τα παραπάνω κζματα και να παρουςιάςει κατά 
τρόπο αναλυτικό και ςαφι τθν προτεινόμενθ από αυτόν λφςθ. 

 

 

 

Ερμοφπολθ Σφρου,  …….2019 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙΙ – ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Ακολουκοφν πίνακεσ ςτοιχείων τεχνικισ προςφοράσ, οι οποίοι πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 
υποχρεωτικά από τον διαγωνιηόμενο με παραπομπζσ ςτισ αντίςτοιχεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ.  
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A1. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 16   

2 PLC 16   

3 Radiomodem με κεραία 16   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 16   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 16   

6 Στακμιμετρο δεξαμενισ 8   

7 Ραροχόμετρο 16   

8 Θλεκτροβάνα 5   

9 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 9   

10 Μετρθτισ ζνταςθσ – τάςθσ - ςυνφ 10   

11 Μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου 5   

12 Λογιςμικό ςτακμοφ 16   

13 Δοςομετρικι αντλία με δοχείο 4   

14 Εγκατάςταςθ οργάνων 16   

15 Εγκατάςταςθ πίνακα 16   
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A2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Επζκταςθ PLC 10   

2 Ραροχόμετρο 15   

3 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 6   

4 Θλεκτροβάνα 11   

5 Μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου 9   

6 Λογιςμικό ςτακμοφ 10   

7 Εγκατάςταςθ οργάνων 10   
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A3. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Ραροχόμετρο με Data Logger και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό GSM/ 
GPRS 

6   

2 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 6   

3 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 6   

4 Εγκατάςταςθ οργάνων 6   
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A4. ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΡΑΟΧΘΣ 

 

 

ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΘΜΙΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ 3   

2 PLC 3   

3 Radiomodem με κεραία 3   

4 Αντικεραυνικι προςταςία 3   

5 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ 3   

6 Ραροχόμετρο 3   

7 Μετρθτισ πίεςθσ 0-10 Bar 6   

8 Βάνα ρφκμιςθσ πίεςθσ - παροχισ 3   

9 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 3   

10 Λογιςμικό ςτακμοφ 3   

11 Εγκατάςταςθ οργάνων 3   

12 Εγκατάςταςθ πίνακα 3   
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A5. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Α5.1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣΚΣΕ (Hardware, Software) 

 

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Διαχειριςτισ 
επικοινωνιϊν(αναβάκμιςθ -επζκταςθ) 

1   

2 Κεντρικόσ Θ/Υ Server 2   

3 Τερματικόσ Θ/Υ Client 1   

4 Ψορθτόσ Θ/Υ Client 1   

5 UPS 1   

6 Εκτυπωτισ αναφορϊν - ςυμβάντων 1   

7 Οκόνθ προβολισ 1   

8 Εξοπλιςμόσ δικτφωςθσ 1   

9 Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ 1   

10 Λειτουργικό ςφςτθμα για Server 2   

11 Λειτουργικό ςφςτθμα για Client 2   

12 
Λογιςμικό εποπτικοφ ελζγχου 
SCADA(αναβάκμιςθ- επζκταςθ) 

2   

13 
Λογιςμικό διαχείριςθσ ςχεςιακισ 
βάςθσ δεδομζνων (αναβάκμιςθ -
επζκταςθ) 

2   

14 Λογιςμικό Ροιοτικοφ Ελζγχου 1   

15 
Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δεδομζνων 
Καταγραφικϊν Ραροχομζτρων 

1   
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A5.2ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΣΕ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΕΜ. ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Εφαρμογι διαχειριςτι επικοινωνιϊν 1   

2 
Εφαρμογι Τθλεελζγχου - 
Τθλεχειριςμοφ 

1   

3 
Εφαρμογι ςχεςιακισ βάςθσ 
δεδομζνων 

1   

4 
Εφαρμογι ελζγχου διαρροϊν και 
υδατικοφ ιςοηυγίου και ενεργειακισ 
διαχείριςθσ 

1   

5 
Εφαρμογι διαςφνδεςθσ 
υποςυςτθμάτων και ενοποίθςθσ 
ςυςτθμάτων 

1   

6 
Εφαρμογι λογιςμικοφ ποιοτικοφ 
ελζγχου 

1   

7 Εγκατάςταςθ λογιςμικϊν 1   

 

 

 

A6ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΤΕΜ. ΤΥΡΟΣ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Εκπαίδευςθ - Τεκμθρίωςθ 1   

 

 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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 Αρ. Ρρωτ. 3/Γ 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΣΥΟΥ - ΕΜΟΥΡΟΛΘΣ 
 
 

Ρ Ε  Ι Λ Θ Ψ Θ     Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ Σ 
 

Θ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΣΥΟΥ (εφεξισ και χάριν ςυντομίασ θ 
Υπθρεςία) προκθρφςςει Ανοικτό, Θλεκτρονικό, Δθμόςιο, Διεκνι Διαγωνιςμό με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για τθν πράξθ: 
 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΜΟΥ, 
ΜΕΙΩΣΘΣ ΔΙΑΟΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΟΥ.» 

 
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.grτου ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τριάντα πζντε (35) θμερϊν, 
από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων 
Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και τθσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ 
Διακιρυξθσ αυτισ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ και τον Ελλθνικό Τφπο,. 
Ριο ςυγκεκριμζνα: 
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 16θ/3/2020 και ϊρα 11:00πμ.  
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου 
ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 20θ/3/2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00πμ. 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενιαίου Συςτιματοσ 
Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ, Μείωςθσ Διαρροϊν και Βελτίωςθσ Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ 
Σφρου.» και περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και 
τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει τθ δθμιουργία Ενιαίου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου και 
Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων ολοκλιρου του νθςιοφ, αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμό υπάρχοντοσ 
Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου Ερμοφπολθσ, διαςφνδεςθ-ενςωμάτωςθ 
υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου-Τθλεχειριςμοφ διμου Άνω Σφρου, αναβάκμιςθ δζκα 
υπαρχόντων τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ, και εγκατάςταςθ δεκαζξι τοπικϊν ςτακμϊν φδρευςθσ 
(Δεξαμενζσ-Υδρογεωτριςεισ), ζξι Στακμϊν Μζτρθςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ, τριϊν Στακμϊν 
φκμιςθσ Ρίεςθσ-Ραροχισ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV):  

32441200-8 «Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου». 

32441100-7 «Σθλεμετρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ». 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.229.400,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ:  991.451,61 €,  ΨΡΑ : 
237.948,39 €). Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο 
Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ. 

 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα(19.830,00) ευρϊ, που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%)του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΨΡΑ. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 18 μινεσ, που περιλαμβάνει 17 μινεσ για τθν προμικεια - 
εγκατάςταςθ και 1 μινα για τθ δοκιμαςτικι λειτουργία. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυςτιματοσ κα ακολουκιςουν είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. 
Θ πράξθ ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», ςτον άξονα Ρροτεραιότθτασ «Διατιρθςθ και Ρροςταςία του 

περιβάλλοντοσ Ρροαγωγι τθσ Αποδοτικισ Χριςθσ των Ρόρων», βάςει τθσ με αρ. πρωτ. οικ. 

2652/30.03.2018 απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματζασ Διαχείριςθσ Τομεακϊν  ΕΡ ΕΤΡΑ 

και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5001797. Θ 

παροφςα Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Ταμείο ςυνοχισ ωσ προσ 

το επιλζξιμο τμιμα τθσ που ανζρχεται ςε 991.451,61 € και από πόρουσ τθσ ΔΕΥΑ Σφρου κα 

χρθματοδοτθκεί το μθ επιλζξιμο ποςό του ΨΡΑ που ανζρχεται ςε 237.948,39 € και δεν 

εγγράφεται ςτο ΡΔΕ.  

 
 

ΕΜΟΥΡΟΛΘ 
11/2/2020 

 
Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. ΤΘΣ ΔΕΥΑΣ 
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