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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Πάργας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αχέροντος 29 

Πόλη Καναλλάκι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 48062 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 541 

Τηλέφωνο 26843 60305 

Φαξ 26840 22460 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  program.pargas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπόχτης Θωμάς 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) https://dimospargas.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr. 

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

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος 
Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών - Ποιότητας - Απολύμανσης Πόσιμου Νερού και 
την Αυτόματη - Απομακρυσμένη Διαχείριση του Η/Μ Εξοπλισμού Τμήματος Εξωτερικού Υδραγωγείου της 
Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 43760 / 7-6-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επέκταση του υφιστάμενου και εν λειτουργία συστήματος Τηλε-ελέγχου 
/ Τηλεχειρισμού το οποίο διαθέτει έναν (1) ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) και είκοσι οκτώ (28) ΤΣΕ 
(Τοπικός Σταθμός Ελέγχου), οι οποίοι ελέγχουν το εξωτερικό και το εσωτερικό υδραγωγείο της Δ.Ε. 
Πάργας του Δήμου Πάργας. 

Η επέκταση προσθέτει στο υφιστάμενο σύστημα δύο (2) ΦΣΕ (Φορητός Σταθμός Ελέγχου) και 
δεκατέσσερις (14) ΤΣΕ, οι οποίοι θα ελέγχουν τη λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε. 
Φαναρίου του Δήμου Πάργας. 

Το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού είναι τύπου ACE3600, του κατασκευαστή 
Motorola, με λογισμικό, στον Η/Υ του ΚΣΕ, τύπου iFix, του κατασκευαστή General Electric Automation. 

Η παρούσα σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού διαδικτυακής αρχιτεκτονικής, 
ώστε οι ΦΣΕ να επικοινωνούν με τον υφιστάμενο ΚΣΕ (λογισμικό iFix) δια μέσου του διαδικτύου (internet) 
για να επιβλέπουν και να ελέγχουν το υδραγωγείο, των δύο Δ.Ε. του Δήμου, από οποιοδήποτε σημείο το 
οποίο έχει πρόσβαση στο internet. 

Από τον ΚΣΕ θα συλλέγονται αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, οι λειτουργίες  του υδραγωγείου από όλους 
τους ΤΣΕ, οι οποίες θα αποσκοπούν στην απομακρυσμένη επίβλεψη της λειτουργίας των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων είτε από τον ΚΣΕ, είτε από τους ΦΣΕ. 

Από τον ΚΣΕ και τους ΦΣΕ θα αποστέλλονται, σε πραγματικό χρόνο, εντολές προς όλους τους ΤΣΕ, οι 
οποίες θα αποσκοπούν στην αυτόματη απομακρυσμένη τροποποίηση της λειτουργίας των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων. 

Το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και αυτό της παρούσας σύμβασης είναι ενιαίο 
σύστημα. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση των δεδομένων με οποιονδήποτε και από 
οποιονδήποτε Σταθμό Ελέγχου θα πραγματοποιείται χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. 

Ο υφιστάμενος ΚΣΕ θα επικοινωνεί, θα ελέγχει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και από τους σαράντα 
δύο (42) πλέον ΤΣΕ. 

Οι 14 νέοι ΤΣΕ θα διασυνδεθούν με τα αισθητήρια όργανα και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του 
εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου, και θα επικοινωνούν ασύρματα, ανταλλάσοντας δεδομένα, 
χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, με τους υφιστάμενους ΤΣΕ και ΚΣΕ της Δ.Ε. Πάργας. 

Οι νέοι ΤΣΕ θα χρησιμοποιούν το ίδιο ασύρματο δίκτυο με αυτό του υφιστάμενου συστήματος Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού, του οποίου η άδεια λειτουργίας θα επεκταθεί, για να τους συμπεριλάβει. 

Οι νέοι ΤΣΕ θα είναι δοκιμασμένο προϊόν, έτοιμο για λειτουργική χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, και 
μαζί με τους υφιστάμενους ΤΣΕ, θα ελέγχουν πλήρως και σε πραγματικό χρόνο (real time) τον υφιστάμενο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Θα συλλέγουν και θα αποστέλλουν αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο 
(ταυτόχρονα με την εμφάνιση του συμβάντος), στον ΚΣΕ τα ακόλουθα: 

• Πληροφορίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Στοιχεία για την ποιότητα και την απολύμανση του πόσιμου νερού. 

• Την κατανάλωση νερού και τις διαρροές στο υδραγωγείο. 

• Τα αποθέματα του νερού στις δεξαμενές. 

• Ενημέρωση για την παραβίαση των χώρων των εγκαταστάσεων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού και 
της διασύνδεσής του με το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, καθώς και την παράδοση 
στο χώρο του έργου, την εκφόρτωση και αποθήκευση, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, τις κατασκευές, 
τους ελέγχους, τη θέση σε λειτουργία, τις δοκιμές, την εκπαίδευση και την ενός έτους εγγύηση / 
συντήρηση, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 42961200-2 (Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων - SCADA). 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 302.531,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 243.977,00 €,  ΦΠΑ : 58.554,48 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, για την προσωρινή παραλαβή, κατόπιν, ακολουθεί 
η περίοδος της εγγύησης – συντήρησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και κατόπιν, γίνεται η οριστική 
παραλαβή της προμήθειας.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα: 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, 
βάσει του ν. 4412/2016 άρθρο 86, δηλαδή της βέλτιστης σχέσης ποιότητας εξοπλισμού, αξιοπιστίας – 
εμπειρίας οικονομικού φορέα και τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150), 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμό 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

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

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

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

της με αρ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

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

της με αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 
Διαχείρισης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επι των αποτελεσμάτων αξιολόγσης 
πράξεων”, 

τον Κανονισμό 1301/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,  

τον Κανονισμό 1303/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006,  

την με αριθμ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) της Ελλάδας (νέο Ε.Σ.Π.Α) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 
2014GR16M8PA001),  

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του CPV,  

την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
«σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,  

την Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
«σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 
2004/17/ΕΚ»,  

της με αρ. πρωτ. 43760 / 7-6-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη της Πράξης 
«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού για τον 
Έλεγχο Διαρροών - Ποιότητας - Απολύμανσης Πόσιμου Νερού και την Αυτόματη - Απομακρυσμένη 
Διαχείριση του Η/Μ Εξοπλισμού Τμήματος Εξωτερικού Υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου 
Πάργας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 
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της με αριθμό 196/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποίαν εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

της με αριθμό 85/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση και της 
Επιτροπής Ενστάσεων, 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/11/2020 και ώρα 24:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, για δημοσίευση στις 20/10/2020, 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημοσιεύθηκε με αριθμό 2020-139090, στις 
23/10/2020. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 100315 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 296 του ν. 4412/2016:  

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

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://dimospargas.gr στη διαδρομή: 
https://dimospargas.gr/prokiryxis/ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, παρότι έχουν 
καταργηθεί σύμφωνα με την περ.35 της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη 
της παρ.12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος είναι η 1η Ιανουαρίου 
2021, θα καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/ους προμηθευτή/ες, με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 2020/S 207-502044 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

• η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 10794/23-10-2020 με τα Παραρτήματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Κατάλογος Προσφερόμενων Υλικών. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 
▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα, που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού, που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 4.879,54 € (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα 
τέσσερα λεπτά). 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/03/2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,  ή την 
εθνική νομοθεσία, ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης, ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του, 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται, ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους, ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων, ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, 

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

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

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται, για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή, που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων, ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
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2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική, ή βιομηχανική, ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά, ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους, ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς, ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό, ή Εμπορικό, ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι  διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
για τα ακόλουθα έτη: 

• Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

1. έτος 2015 κύκλος εργασιών 100.000,00 €, 

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών 125.000,00 €, 

3. έτος 2017 κύκλος εργασιών 150.000,00 €. 

• Ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

1. έτος 2015 κύκλος εργασιών 50.000,00 €, 

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών 75.000,00 €, 

3. έτος 2017 κύκλος εργασιών 100.000,00 €. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

2.2.6.1 Συνοπτική περιγραφή τουλάχιστον ενός έργου/προμήθειας (σε μία σύμβαση) με τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό, που έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος ή υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης του 
Αναδόχου, τα οποία έχει συντονίσει, επιβλέψει και ολοκληρώσει επιτυχώς τα δέκα (10) προηγούμενα έτη, 
για αποκλειστικά τα αντικείμενα του τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού, για την αυτόματη διαχείριση δικτύων 
ύδρευσης, δια μέσου Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) με τουλάχιστον δέκα (10) απομακρυσμένες μονάδες 
(RTUs), οι οποίες επικοινωνούν μόνο ασύρματα με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και ο οποίος θα 
οριστεί «Τεχνικός Υπεύθυνος της Σύμβασης». Για τη διασφάλιση ικανού επιπέδου ανταγωνισμού, θα 
λαμβάνονται υπ’ όψη και σχετικά έργα/προμήθειες με τον προσφερόμενο εξοπλισμό και το αντικείμενο 
της σύμβασης που έχουν εκτελεστεί πριν την τελευταία δεκαετία. 

 Η ανωτέρω περιγραφή θα συνοδεύεται, από τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της προμήθειας, ή του 
έργου, το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας, ή του έργου από τον ιδιοκτήτη, το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα του παραλήπτη. 
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Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος επικαλείται για να αποδείξει την τεχνική του καταλληλότητα και εμπειρία, την 
εμπειρία και ικανότητα του «Τεχνικού Υπεύθυνου της Σύμβασης», πέραν από την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της τεχνικής ικανότητας και της εμπειρίας του «Τεχνικού Υπεύθυνου της Σύμβασης», θα 
πρέπει να αποδεικνύει τη δέσμευσή του, καθώς και την εμπειρία και τις δυνατότητές του, 
προσκομίζοντας: 

α) σύμβαση εργασίας αορίστου, ή ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση έργου, ή σύμβαση συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του «Τεχνικού Υπεύθυνου της Σύμβασης», η οποία 
θα καλύπτει υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα μέχρι τουλάχιστον και την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας, 

β) βεβαίωση προϋπηρεσίας του «Τεχνικού Υπεύθυνου της Σύμβασης» στην οποία να αποδεικνύεται ότι 
επί 10 τουλάχιστον έτη δημιούργησε, υλοποίησε, διοίκησε και συντόνισε με πλήρη επιτυχία προμήθειες / 
έργα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση δικτύων διακίνησης υγρών, 

2.2.6.2 Τεχνική έκθεση για την οργάνωση, τη μορφή και τη δομή του οικονομικού φορέα, στην οποία θα 
αναφέρεται μεταξύ των άλλων:  

α) σύντομο ιστορικό, 

β) αν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, ή ποια είναι η σχέση του με την κατασκευάστρια εταιρεία του 
συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, καθώς και τυχόν προηγούμενες συνεργασίες με αυτή, 

γ) το απασχολούμενο προσωπικό με τη βαθμίδα εκπαίδευσής του, 

δ) το οργανόγραμμα του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή Κοινοπραξίας, 
η παραπάνω έκθεση πρέπει να υποβληθεί από όλα τα μέλη τους. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) ISO 9001. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), οι 
οικονομικοί φορείς δύνανται να κάνουν χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς, 
καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, για τη δέσμευση των εν λόγω φορέων, ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες, ή τις 
υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 
4412/2016. 

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

Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των καθηκόντων συντονισμού και οργάνωσης εργοταξίου γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

Στην περίπτωση που, προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 έως 2.2.8). 

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

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική, ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους, 
ή της χώρας καταγωγής, ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων, ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-μέλος, ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο, ή πιστοποιητικό, ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Ο αναθέτων φορέας δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, 

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

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

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  

Β. 3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας, 
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β. 4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα αναγραφόμενα στην παράγραφο. 

Β. 5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001 με πεδίο 
εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας.  Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο 
επίσημο οργανισμό.  

Β. 6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

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

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

Β. 8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κ1 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 
RTU (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
(CPU), τροφοδοτικό, μητρική πλακέτα, 
ψηφιακές / αναλογικές κάρτες εισόδων 
/ εξόδων, εξοπλισμός ασύρματων 
επικοινωνιών, ερμάριο), Αισθητήρια 
όργανα, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 
Υδραυλικός εξοπλισμός 

50% 

Κ2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η/Υ και οθόνη, δρομολογητής, UPS. 

15% 

Κ3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Λογισμικά SCADA, Προγραμματισμού 
RTU, Εφαρμογών γραφείου. 

15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 80% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Κ4 Πληρότητα τεχνικού φακέλου όσον 
αφορά την απόδειξη των τεχνικών 
στοιχείων του προσφερόμενου υλικού. 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β              10% 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κ5 Πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του προσωπικού της 
Υπηρεσίας, που θα αφορά τον τύπο των 
εγκατεστημένων συσκευών και 
λογισμικών, και θα ανταποκρίνεται στη 
φιλοσοφία λειτουργίας και συντήρησης 
του συστήματος. Παροχή εκπαίδευσης, 
όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
/ συντήρησης. Απόδειξη της ικανότητας 
αυτής. 

5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ             5% 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Κ6 Διάρκεια παροχής εγγύησης – 
συντήρησης – υποστήριξης, για το 
σύνολο του συστήματος από την ημέρα 
της οριστικής παραλαβής του. Απόδειξη 
της ικανότητας αυτής. 

5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ              5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + σ3 x Κ3 + σ4 x Κ4 + σ5 x Κ5 + σ6 x Κ6 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής προς τη βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: 

𝚲 =
𝚷𝛒𝛐𝛔𝛗𝛆𝛒𝛉𝛆ί𝛔𝛂 𝛕𝛊𝛍ή

𝚻𝛆𝛌𝛊𝛋ή 𝛃𝛂𝛉𝛍𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂 𝛕𝛆𝛘𝛎𝛊𝛋ή𝛓 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ά𝛓
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα V έως VII της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στην παράγραφο 1.5, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμός Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τα Παραρτήματα V, VI και VII. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).  

Σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση του ως άνω προτύπου είναι ανηρτημένες στο διαδικτυακό τόπο 
ανάρτησης της διακήρυξης (ΕΣΗΔΗΣ). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να περιγράψουν και να συμπληρώσουν, σε ηλεκτρονική 
μορφή,  τα στοιχεία που αναγράφονται στα Παραρτήματα V και VI της διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, σε ηλεκτρονική μορφή, με συμπλήρωση του πίνακα στο 
Παράρτημα VII της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσης διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3)  
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

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

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 
345 έως 374) του ν. 4412/2016, ενώπιον της ΑΕΠΠ, μέσα στις προθεσμίες και με τον τρόπο υποβολής που 
ορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 39/04-05-2017 (ΦΕΚ 64Α/2012), «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και διέπονται από τις διατάξεις του 
Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 371) του ν. 4412/2016. 

Για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του ΠΔ 39/04-05-2017 και το άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 372 και 373) του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση προκαταβολής και εγγύηση καλής λειτουργίας.  

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή 
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και θέσης σε λειτουργία του υπό 
εγκατάσταση εξοπλισμού, απαιτείται από τον ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), διάρκειας ενός (1) έτους, για την 
αποκατάσταση, τυχόν ελαττωμάτων, ζημιών και  δυσλειτουργιών που δύνανται να προκύψουν, στα 
εγκατεστημένα υλικά κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

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

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων: 

α) Προγραμματισμός, για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, 

β) προγραμματισμός RTUs και ασύρματων επικοινωνιών, 

γ) εκπαίδευση και συντήρηση. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  
απαιτείται η απόδειξη της επάρκειας του νέου υπεργολάβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της 
προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου.  

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς Φ.Π.Α. 

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας καθώς και του χορηγηθέντος χρόνου 
παράτασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με 
την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 
παρ.1 περ.δ του ν. 4412/2016 και 4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το 
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με το συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/2017). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον 
αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει ή δεν θέση σε λειτουργία αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

βα) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

ββ) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε 
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, από τον ανάδοχο, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας (η περίπτωση αυτή ισχύει εφόσον χορηγηθεί προκαταβολή). 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας (η περίπτωση αυτή ισχύει εφόσον 
χορηγηθεί προκαταβολή). 

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει, θέση σε λειτουργία τα υλικά και γενικώς να 
ολοκληρώσει την προμήθεια εντός δέκα (10) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, οπότε θα 
γίνει και η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου. 

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

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου, που συγκροτείται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της προμήθειας διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός και 
λειτουργικός έλεγχος, παρουσία του αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό 
έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Προμηθειών, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (προσωρινής – 
οριστικής – παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Προμηθειών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. 

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

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

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους καθοριζόμενους στην παράγραφο 6.1 χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης 
και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου, οπότε ο ανάδοχος βαρύνεται με 
όλα τα έξοδα, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

Κατά τα λοιπά όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, ισχύουν οι ειδικοί όροι ναύλωσης, 
ασφάλισης, φόρτωσης, ποιοτικού ελέγχου των άρθρων 210 έως 212 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή της προμήθειας, αλλά 
προβλέπονται εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΕΣΥ (Παράρτημα II).  
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6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση – συντήρηση διάρκειας ενός (1) έτους, για το σύνολο 
της προμήθειας από την ημέρα της προσωρινής παραλαβής της. Δηλαδή μέχρι την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. 

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

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

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Ο Δήμος με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται την αναπροσαρμογή των τιμών της 
προμήθειας μέχρι και την οριστική παραλαβή της. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τεχνική Περιγραφή 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού της παρούσας σύμβασης, είναι επέκταση του υφιστάμενου 
συστήματος το οποίο ελέγχει το εξωτερικό και το εσωτερικό υδραγωγείο της Δ.Ε. Πάργας. Όπως το 
υφιστάμενο σύστημα έτσι και το παρόν διαχειρίζεται αυτόματα τις εγκαταστάσεις ύδρευσης στο 
εξωτερικό υδραγωγείο της Δ.Ε. Φαναρίου και ο χρήστης του συστήματος ελέγχει σε πραγματικό χρόνο 
(δηλαδή τη στιγμή που εκκινεί ή σταματά ή παθαίνει βλάβη ο οποιοσδήποτε ελεγχόμενος, από το 
σύστημα, εξοπλισμός) τη λειτουργική κατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Πάργας και 
μπορεί να επέμβει για να τροποποιήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων από οποιονδήποτε Σταθμό 
Ελέγχου του συστήματος. 

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε υδρογεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια και θα ελέγχει τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τις διαρροές, την ποιότητα και την απολύμανση του πόσιμου νερού. 

Τα βασικά μέρη τα οποία απαρτίζουν το Σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού είναι: 

• Οι ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου). 

• Το Δίκτυο Επικοινωνίας. 

Στις υδρογεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια θα εγκατασταθούν οι ΤΣΕ οι οποίοι θα διασυνδεθούν 
με τους ηλεκτρικούς πίνακες και τα αισθητήρια όργανα της περιοχής τους. 

Οι ΦΣΕ (Φορητός Σταθμός Ελέγχου) διασυνδέονται με τον υφιστάμενο ΚΣΕ από οποιδήποτε σημείο 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) και δια μέσου αυτών ο χρήστης παρακολουθεί και επεμβαίνει στη 
λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου. 

Η επικοινωνία από κάθε ΤΣΕ σε κάθε ΤΣΕ και από τον υφιστάμενο ΚΣΕ με τους ΤΣΕ και αντιστρόφως θα 
είναι ασύρματος (UHF) και η ανταλλαγή όλων των δεδομένων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time). 

Στον ΚΣΕ συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι λειτουργικές πληροφορίες του Δικτύου Ύδρευσης, 
οι οποίες αποθηκεύονται στο δίσκο του Η/Υ για την παραγωγή συμπερασμάτων σχετικών με λειτουργία 
και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κατανάλωση, διαρροές, ποιότητα και απολύμανση 
πόσιμου νερού. Οι ΦΣΕ διασυνδέονται με τον ΚΣΕ δια μέσου του διαδικτύου. Ο χρήστης του συστήματος 
έχει την ίδια πρόσβαση από τους ΦΣΕ με αυτή του ΚΣΕ στο συνολικό σύστημα. Στις οθόνες των Η/Υ 
απεικονίζεται με κατάλληλα γραφήματα ολόκληρη η εγκατάσταση και ο χρήστης ενημερώνεται με άμεσο 
και φιλικό τρόπο για τη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεων. Ο χρήστης για να αλλάξει την 
αυτόματη λειτουργία των εγκαταστάσεων, επεμβαίνει σε αυτές δια μέσου των γραφημάτων. Ο ΚΣΕ και οι 
ΦΣΕ παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επιτητρεί και να ελέγχει πλήρως τις εγκαταστάσεις, όχι μόνο 
ευρισκόμενος στα γραφεία του Δήμου, αλλά και από οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Οι ΤΣΕ υλοποιούν την αυτόματη λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλέγοντας πληροφορίες είτε από τα 
αισθητήρια όργανα της περιοχής τους, είτε από απομακρυσμένες πληροφορίες που λαμβάνουν από 
άλλους ΤΣΕ ή από τον ΚΣΕ ή από τον ΦΣΕ. 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 

 

Αριθμός Μελέτης: 30/2020 
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Στον ΚΣΕ εγκαθίσταται κατάλληλο διαδικτυακό λογισμικό για την ταυτόχρονη επικοινωνίας με τους δύο (2) 
ΦΣΕ. 

Ο κάθε ΦΣΕ, περιλαμβάνει ένα φορητό Η/Υ. 

Στον κάθε ΤΣΕ εγκαθίστανται: 

• Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής με κατάλληλο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας. 

• Τα αισθητήρια όργανα και οι ενεργοποιητές. 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ανά Σταθμό Ελέγχου περιλαμβάνει: 

• Modem ασύρματης επικοινωνίας 

• Πομποδέκτη 

• Κεραία. 

Το πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο κατάλληλα για χρήση σε 
σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και εξασφαλίζει την έγκαιρη (real time) και έγκυρη μεταφορά των 
δεδομένων. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

Το εξωτερικό υδραγωγείο της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας περιλαμβάνει ΠΓ (πηγές), ΥΓ 
(υδρογεωτρήσεις), ΔΞ (δεξαμενές), ΥΠ (υδατόπυργους) και ΑΣ (αντλιοστάσια), τα οποία διασυνδέονται με 
σωλήνες ποικίλων υλικών κατασκευής και μεγεθών. 

Για να παρέχεται στους καταναλωτές αδιάλειπτη τροφοδοσία νερού με επαρκή πίεση και παροχή, σε 
επιλεγμένες θέσεις του δικτύου έχουν κατασκευασθεί ΔΞ, οι οποίες τροφοδοτούνται είτε από ΠΓ, είτε από 
ΥΓ, είτε με μετάγγιση από άλλες ΔΞ με φυσική ροή (βαρύτητα) ή με πίεση (δια μέσου ΑΣ). 

Το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού θα ελέγχει τα ακόλουθα σημεία του δικτύου ύδρευσης: 

Α/Α Σημείο GPS Περιγραφή Θέσης Γεωγραφικό 

   Πλάτος Μήκος 

1 13 Χόχλα ΥΓ - ΔΞ 39°12'54.18"Β 20°34'4.20"Α 

2 43 Καναλάκι ΥΓ 39°13'59.36"Β 20°36'40.21"Α 

3 44 Καναλάκι ΥΓ 39°13'39.71"Β 20°36'32.96"Α 

4 45 Καναλάκι ΔΞ 39°13'44.38"Β 20°36'43.07"Α 

5 46 Καναλάκι ΥΓ 39°13'28.83"Β 20°36'10.19"Α 

6 47 Αγ. Τριάδα ΔΞ 39°13'13.48"Β 20°36'15.35"Α 

7 48 Αχερουσία ΔΞ 39°15'38.47"Β 20°36'8.36"Α 

8 60 Λούτσα ΔΞ 39°12'0.01"Β 20°32'2.98"Α 

9 63 Παραλία Λούτσα ΔΞ - ΑΣ 39°11'44.11"Β 20°32'18.26"Α 

10 64 Πλάτανος ΥΓ 39°11'29.93"Β 20°32'49.08"Α 

11 65 Παραλία Λούτσα ΔΞ 39°11'21.14"Β 20°32'53.72"Α 

12 66 Ασπρούλα ΥΓ 39°11'2.10"Β 20°33'11.02"Α 

13 67 Παραλία Λούτσα ΔΞ 39°11'5.28"Β 20°32'29.13"Α 

14 69 Σκεπαστό ΔΞ 39°14'15.94"Β 20°37'5.60"Α 

Για τον Τηλε-έλεγχο / Τηλεχειρισμό των σημείων αυτών, σε κάθε τοποθεσία, ανάλογα με τον έλεγχο που 
πρέπει να επιτελείται, εγκαθίσταται ένας κατάλληλης σύνθεσης ΤΣΕ. Ο κάθε ΤΣΕ διασυνδέεται τοπικά, 
τόσο με τον υφιστάμενο, όσο και με το νέο εξοπλισμό και τα αισθητήρια όργανα. Συνολικά θα 
εγκατασταθούν 14 ΤΣΕ. 

Η κάθε περιοχή του Δήμου υδρεύεται με αυτόνομο δίκτυο του οποίου η διάταξη παρουσιάζεται στα 
ακόλουθα σχέδια. Στα σχέδια αυτά εμφανίζονται οι θέσεις των ΤΣΕ, των αισθητηρίων οργάνων και του 
λοιπού εξοπλισμού ο οποίος ελέγχεται από το σύστημα. 



 

Σελίδα 3 

ΧΟΧΛΑ 

M-10.01

50Hp

FM-10.01

DN100

ΤΣΕ

10.01

T-10.01

150m3

H=3m

FM-10.02
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Fe100

Cl
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Cl / PH / Tmp

OC-10.01

PT-10.01

0-16bar

x2
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ΛΟΥΤΣΑ / ΠΑΡΑΛΙΑ 

Fe50

T-12.01
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ΤΣΕ
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GPS : 66
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Φ/Β

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑ

FM-12.02
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ΚΑΝΑΛΑΚΙ / ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ 

Μ-14.01

60Hp

ΤΣΕ

14.01
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FM-14.02
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14.04

T-14.03

500m3

H=4m
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΤΣΕ

???

T-xxxxx

???m3

H=??m

Πόλις ή Χωριό

Πηγή

Υδρογεώτρηση

Δεξαμενή με αισθητήρια ψηφιακής

(DL) και αναλογικής (AL) στάθμης,

ένδειξη χωρητικότητας (??m3) και

μέγιστου ύψους στάθμης νερού

(H=??m) εντός αυτής.

Τοπικός Σταθμός

Ελέγχου με Ασύρματο

Σύστημα Επικοινωνιών

Αντλία

Ροόμετρο Ταχυμετρικό Σύστημα Χλωρίωσης

Ροόμετρο Ταχυμετρικό σε

Φρεάτιο

Φ/Β

Φ/Β Γεννήτρια

Πιεζοθραυστικό Φρεάτιο

Ροόμετρο

Ηλεκτρομαγνητικό

Cl / PH / Tmp

OC-?

Cndvt

Trbdt

Αισθητήρια Χλωρίου (Cl),

Οξύτητας (pH),

Θερμοκρασίας (Tmp)

Αισθητήρια Αγωγιμότητας

(Cndvt), Θολότητας (Trbdt)

PT-???

0-16bar

Βαλβίδα εξαερισμού

διπλής ενέργειας με

μανόμετρο και

πιεσόμετρο PN16

PT-???

0-25bar
Βαλβίδα εξαερισμού

διπλής ενέργειας με

μανόμετρο και

πιεσόμετρο PN25

PT-???

0-40bar

Βαλβίδα εξαερισμού

διπλής ενέργειας με

μανόμετρο και

πιεσόμετρο PN40

MOV-???

DN???

Ηλεκτροβάνα

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στοχεύει 
στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και στον 
βέλτιστο σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι αφορούν: 

1. Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων.  

Αστοχίες στο δίκτυο ύδρευσης, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην επέμβαση για τη 
θεραπεία τους, λόγω άγνοιας για την ύπαρξή τους, προξενούν σημαντικές απώλειες 
πόσιμου νερού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με το συνεχή και σε πραγματικό 
χρόνο (real time) αυτόματο έλεγχο του υδραγωγείου, θα εντοπίζονται εν τη γενέσει τους οι 
οποιεσδήποτε αστοχίες, με αποτέλεσμα την άμεση ειδοποίηση, από το σύστημα, των 
αρμοδίων για την επέμβασή τους. 

2. Προστασία της Υγείας.  

Το σύστημα θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του παρεχομένου προς την κατανάλωση 
πόσιμου νερού, δια μέσου συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο (real time) 
αυτοματοποιημένου ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσής του, στο αρχικό στάδιο 
της παραγωγής του. 

3. Βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης μέσω αναθεώρησης της πολιτικής 
συντήρησης.  

Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει το εξωτερικό υδραγωγείο του 
Δήμου, η γνώση των παραμέτρων της λειτουργίας σε κάθε σημείο του και η έγκαιρη γνώση 
του είδους των βλαβών και των αιτιών τους, έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 
του κόστους συντήρησης, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων. 
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4. Βελτιστοποίηση της μελλοντικής επέκτασης του  δικτύου.  

Η καταγραφή και η συγκέντρωση, σε βάση δεδομένων, όλων των στοιχείων που αφορούν 
τις παραμέτρους λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου, θα καταστήσουν 
αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό της επέκτασής του και την πιθανή αλλαγή 
της σημερινής λειτουργίας του, με κατεύθυνση τη βελτίωση της υδροδότησης των 
καταναλωτών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου.  

5. Αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών.  

Το σύστημα παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση  για την λειτουργική κατάσταση του 
δικτύου  με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση δράσεων πριν εμφανισθεί το πρόβλημα 
στον καταναλωτή. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σκοπός του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση 
της σημερινής διαθέσιμης τεχνολογίας προς τις τρεις κύριες κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω: 

1. Την πληρότητα της γνώσης γύρω από τις μεταβλητές που περιγράφουν τη 
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης , που διαχειρίζεται ο Δήμος. 

2. Τη δυνατότητα ρύθμισης , όπου και όποτε απαιτείται, των μεταβλητών αυτών  
σύμφωνα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

3. Τη δυνατότητα του συστήματος να επεκταθεί λειτουργικά και γεωγραφικά 
καλύπτοντας  μελλοντικές ανάγκες χωρίς να υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης 
του αρχικού εξοπλισμού. 

Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών και των υπολογιστών στις μέρες μας έχει 
δώσει τεράστια ώθηση σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου. Έτσι είναι εφικτό να μιλάμε 
πλέον για συστήματα εποπτείας και ελέγχου σύνθετων δικτύων ύδρευσης,  αλλά και 
αυτόματη λήψη αποφάσεων ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί 
συνολικά ή σε επιμέρους τμήματα. 

Αντίθετα, στο παρελθόν, μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν βέβαια κάποια υποσυστήματα 
ή διαδικασίες π.χ. κάποιο αντλιοστάσιο ή μια διαδικασία χημικο-μηχανικής επεξεργασίας, 
αλλά πολύ δύσκολα οι επιμέρους αυτοματισμοί μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο 
σύστημα διαχείρισης που θα κάλυπτε πλήρως τα δίκτυα ύδρευσης. Αντίστοιχη εικόνα 
επικρατούσε και στον χώρο της συλλογής δεδομένων (συστήματα μετρήσεων) και της 
αξιοποίησής τους, τόσο για την λήψη άμεσων αποφάσεων, όσο και μακροχρόνιου 
σχεδιασμού. 

Γενική περιγραφή συστήματος 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν με ένα σύνολο εξοπλισμού 
(hardware), κατάλληλα διασυνδεδεμένου μέσω ασύρματης τηλεπικοινωνιακής υποδομής, 
αλλά και κατάλληλων προγραμμάτων (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη συλλογή 
των δεδομένων, την επεξεργασία τους και τη λήψη αποφάσεων (όπου απαιτείται). 

Συγκεκριμένα το σύστημα περιλαμβάνει: 

• ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου) 

Σε κάθε ΤΣΕ εγκαθίσταται μία σύνθετη μονάδα (Απομακρυσμένη Μονάδα Ελέγχου - RTU) η 
οποία περιλαμβάνει τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (Programmable Logic 
Controller - PLC) για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης και το σύστημα επικοινωνιών για 
τον απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης. Στις λειτουργίες της μονάδας 
συγκαταλέγονται: 
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• Αυτοματοποίηση των τοπικών λειτουργιών. 

• Συλλογή δεδομένων από αισθητήρια τοποθετημένα στην περιοχή της. 

• Λήψη δεδομένων από άλλες πηγές εκτός περιοχής (από άλλους ΤΣΕ και ΚΣΕ του 
συστήματος) για επεξεργασία ή αναμετάδοση. 

Οι ΤΣΕ είναι ικανοί να πραγματοποιούν τις παρακάτω εργασίες: 

• Χρήση των διαθέσιμων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις 
διαδικασίες και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον τόπο της εγκατάστασής 
τους. 

• Αποστολή εντολών στον τοπικά εγκατεστημένο εξοπλισμό για τροποποιήσεις σε 
παραμέτρους τοπικών διεργασιών. 

• Αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων που μπορούν να μεταβάλλουν τη 
λειτουργία άλλου, μη τοπικού, εξοπλισμού (σε άλλους ΤΣΕ ή στον ΚΣΕ). 

• Δυνατότητα φύλαξης σε τοπική μνήμη δεδομένων και προγράμματος 
διαχείρισης δεδομένων. 

• Δυνατότητα αποστολής κρίσιμων δεδομένων ή μηνυμάτων στον ΚΣΕ ή τους ΤΣΕ 
του συστήματος, χωρίς να ερωτηθούν. 

Για λόγους επεκτασιμότητας και ευελιξίας του συστήματος, ο κάθε ΤΣΕ συντίθεται από 
ανεξάρτητες ηλεκτρονικές κάρτες, όπως είναι η CPU και οι είσοδοι / έξοδοι. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω κάρτες, οι οποίες συνδυαζόμενες, 
δημιουργούν τον κατάλληλο για τον έλεγχο της τοπικής εγκατάστασης ΤΣΕ: 

• CPU (επεξεργαστής 32 bit, μνήμη SDRAM 32MB, μνήμη Flash 16ΜΒ). 

• Ψηφιακών εισόδων DI (τάσης). 

• Ψηφιακών εξόδων DO (ρελέ) 

• Αναλογικών εισόδων ΑΙ (4..20mA). 

• Αναλογικών εξόδων ΑO (4..20mA). 

• Μικτές (συνδυασμοί των παραπάνω εισόδων – εξόδων). 

Για την υλοποίηση των επικοινωνιών η κάθε Τοπική Μονάδα διαθέτει ξεχωριστά τα 
ακόλουθα: 

• Modem ασύρματης επικοινωνίας (radio modem). 

• Πομποδέκτης 

• Κεραία. 

Ο κάθε Σταθμός Ελέγχου είτε Τοπικός, είτε Κεντρικός, είτε Περιφερειακός επικοινωνεί με 
όλους του υπόλοιπους Σταθμούς Ελέγχου ώστε ο χρήστης του συστήματος να μπορεί να 
παρακολουθεί, να ελέγχει και να προγραμματίζει το σύστημα Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού, χωρίς περιορισμούς, από οποιοδήποτε σημείο του συστήματος. Για να 
επιτευχθεί αυτό ο κάθε Σταθμού Ελέγχου περιέχει μόνο μία CPU η οποία είναι ικανή να 
υλοποιεί τόσο τον τοπικό όσο και τον απομακρυσμένο έλεγχο. 

Όλοι οι ΤΣΕ τροφοδοτούνται από σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ώστε να 
λειτουργούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ωρών από την στιγμή της διακοπής της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο της πόλης ή από το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Τοπικός Έλεγχος Εξοπλισμού 

Στη συνέχεια περιγράφονται ειδικότερα καταστάσεις ή και λειτουργίες του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που είναι επιθυμητό να επιτηρούνται από τον ΤΣΕ: 

Ηλεκτρική Τροφοδοσία 

• Ασυμμετρία φάσεων ή κατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

• Αντικεραυνική προστασία (πρωτογενής και δευτερογενής). 

Αντλητικό Συγκρότημα με εκκινητή Υ/Δ 
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• Θέση επιλογικού διακόπτη (Auto / Manual). 

• Ηλεκτροθερμική προστασία κινητήρα. 

• Λειτουργική κατάσταση (ON/OFF). 

• Εντολή εκκίνησης – παύσης (ON/OFF) άντλησης. 

• Μέτρηση καταναλισκόμενου ρεύματος. 

Αντλητικό Συγκρότημα με ομαλό εκκινητή (Soft Starter) 

• Θέση επιλογικού διακόπτη (Auto / Manual). 

• Σφάλμα. 

• Λειτουργική κατάσταση (ON/OFF). 

• Εντολή εκκίνησης – παύσης (ON/OFF) άντλησης. 

• Μέτρηση καταναλισκόμενου ρεύματος. 

Αντλητικό Συγκρότημα με ρυθμιστή στροφών (Inverter) 

• Θέση επιλογικού διακόπτη (Auto). 

• Σφάλμα. 

• Λειτουργική κατάσταση (ON/OFF). 

• Εντολή εκκίνησης – παύσης (RUN) άντλησης. 

• Ένδειξη συχνότητας (Hz). 

• Ρύθμιση συχνότητας (Hz). 

• Μέτρηση καταναλισκόμενου ρεύματος. 

Η/Β Στρεφόμενου Δίσκου (Butterfly) 

• Θέση επιλογικού διακόπτη (Auto / Manual). 

• Σφάλμα. 

• Θέση ανοικτή / κλειστή (ON/OFF). 

• Εντολή άνοιγμα / κλείσιμο (ON/OFF). 

Δοσομετρική Αντλία 

• Σφάλμα. 

• Ρύθμιση εμβολισμών. 

• Εντολή εκκίνησης – παύσης (ON/OFF). 

Μετρήσεις 

• Στιγμιαία και αθροιστική παροχή. 

• Πίεση. 

• Στάθμη ΔΞ. 

• Υπολειμματικό χλώριο. 

• pH. 

• Θολότητα. 

• Αγωγιμότητα. 

Συνδεδεμένα Σήματα ανά ΤΣΕ 

Στις κάρτες εισόδου / εξόδου (I/O) του κάθε ΤΣΕ συνδέεται ο ακόλουθος εξοπλισμός, ο 
οποίος ελέγχεται πλήρως και σε πραγματικό χρόνο (real time) αυτόματα, από το 
εγκατεστημένο πρόγραμμα, στη μνήμη του κάθε ΤΣΕ. Η αυτόματη λειτουργία 
τροποποιείται, σε πραγματικό χρόνο (real time), από το χρήστη είτε τοπικά, είτε 
απομακρυσμένα δια μέσου άλλου ΤΣΕ ή του ΚΣΕ του συστήματος Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού. 
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Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 

Στους πίνακες ισχύος και αυτοματισμού θα εγκατασταθεί εξοπλισμός πρωτογενούς και 
δευτερογενούς αντικεραυνικής προστασίας. 

Στους τριφασικούς πίνακες θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικό ρελέ ελέγχου των φάσεων. 

Για την διασύνδεση των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και 
ηλεκτρο-υδραυλικού εξοπλισμού με τους ΤΣΕ, σε ξεχωριστό ερμάριο και ανάλογα με τον 
αριθμό του διασυνδεδεμένου εξοπλισμού, εγκαθίσταται βοηθητικός ηλεκτρολογικός 
εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει:  μονοπολικούς θερμομαγνητικούς διακόπτες με 
ουδέτερο, βοηθητικά μικρορελέ, τροφοδοτικά τύπου switching, μετασχηματιστές, κλέμμενς 
και λοιπό εξοπλισμό. 

Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και τα καλώδια που χρειάζονται για την 
διασύνδεση του τοπικού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικός, αισθητήρια κλπ.) με τον ΤΣΕ. 

Τα ερμάρια πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΣΚΕΠΑ

ΣΤΟ
ΧΟΧΛΑ

DI DO AI AO ΤΣΕ4.0

2

ΤΣΕ10.

01

ΤΣΕ12.

01

ΤΣΕ12.

02

ΤΣΕ12.

03

ΤΣΕ12.

04

ΤΣΕ12.

05

ΤΣΕ12.

06

ΤΣΕ14.

01

ΤΣΕ14.

02

ΤΣΕ14.

03

ΤΣΕ14.

04

ΤΣΕ14.

05

ΤΣΕ14.

06

Ασυμμετρία Φάσεων (κατάσταση 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας), Αντικεραυνική 

προστασία (3P+N)

2

1 1 1 1 1 1 1

Αντικεραυνική προστασία (1P+N) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Αντλία με Υ/Δ ή SS (Λειτουργία, Σφάλμα, 

Αυτόματο, Χειροκίνητο, Εντολή ON/OFF, 

Μέτρηση ρεύματος)

4 1 1
1 1 1 1 1 1 1

Αντλία με Inverter (Λειτουργία, Σφάλμα, 

Αυτόματη λειτουργία, Εντολή RUN, Ένδειξη 

Hz, Ρύθμιση Hz, Μέτρηση ρεύματος)

3 1 2 1

Ροόμετρο Ταχυμετρικό (Woltman) 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2

Ροόμετρο Ηλεκτρομαγνητικό 1

Αναλογικό Πιεσόμετρο 1 1 1 1 1 1 1 1

Αναλογικό Αισθητήριο Στάθμης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Διακόπτης Στάθμης 1 2 2 2 3 2 2 2

Δοσομετρική Cl2 (Σφάλμα, Ρύθμιση, Εντολή 

ON/OFF)

1 2
1 1 1 1 1 1

Αισθητήριο Cl2 + θερμοκρασίας 

(Μέτρηση, Σφάλμα, ON/OFF 

σωληνοειδούς βαλβίδας)

1 1 1

1 1 1 1 1 1

Διακόπτης Στάθμης Δεξαμενής Cl2 1 1 1 1 1 1 1

Αισθητήριο pH (Μέτρηση, Σφάλμα) 1 1 1 1 1 1 1 1

Αισθητήριο θολότητας (Μέτρηση, 

Σφάλμα)

1 1
1

Αισθητήριο αγωγιμότητας (Μέτρηση, 

Σφάλμα)

1 1
1

Η/Β Πεταλούδας ON/OFF (Λειτουργία 

MAN/AUTO, Θέση ON, Θέση OFF, Σφάλμα 

ροπής, Εντολή ON, Εντολή OFF)

5 2

Η/Ζ (Λειτουργία, Σφάλμα, Κατάσταση 

διακόπτη φορτίου, Κατάσταση ρελέ 

ΔΕΗ, Κατάσταση ρελέ Η/Ζ, Στάθμη 

Δεξαμενής Πετρελαίου)

5 1

Σύστημα ασφαλείας (Τερματικοί 

διακόπτες θυρών και παραθύρων, 

αισθητήρας κίνησης εσωτερικού χώρου, 

σειρήνα, πληκτρολόγιο)

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 20 15 13 13 18 8 11 13 13 15 13 13 12

1 5 4 2 2 2 1 4 2 2 4 2 4 4

1 5 3 2 2 5 1 3 2 2 3 2 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 32 32 16 16 32 16 32 16 16 32 16 32 32

4 8 8 4 4 8 4 8 4 4 8 4 8 8

4 8 8 4 4 8 4 8 4 4 8 4 8 8

ΚΑΝΑΛΑΚΙ / ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΛΟΥΤΣΑ / ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ I/O ΑΝΑ ΤΣΕ

AO

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ Ι/Ο ΑΝΑ ΤΣΕ

DI

DO

AI

AO

DO

AI

ΕΙΔΟΣ Ι/Ο

DI

Α/Α

ΥΛΙΚΟ
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• Διαστάσεις: Κατάλληλες για να εγκατασταθούν εντός αυτών το PLC/RTU, το 
σύστημα επικοινωνιών, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

• Βαθμό προστασίας ΙΡ55 τουλάχιστον. 

• Να είναι χαλύβδινα με πάχος 2 χιλιοστών. 

• Να έχουν υποστεί κατεργασία βαφής με φωσφάτωση, αντισκωρική βασική 
βαφή σε μπάνιο (ηλεκτροφόρηση), τελική ηλεκτροστατική βαφή και φούρνο. 

• Να διαθέτουν αγώγιμους μεντεσέδες με δυνατότητα αλλαγής της θέσης της 
πόρτας (δεξιά / αριστερά). 

• Να διαθέτουν παρεμβύσματα πολυουρεθάνης. 

Τα αισθητήρια όργανα τροφοδοτούνται από σταθεροποιημένα παλμοτροφοδοτικά ράγας, 
με φίλτρο θορύβου, βαθμό απόδοσης 90%, τάση εισόδου 230 VAC, τάση εξόδου 24 VDC και 
ρεύμα εξόδου 1 Α (δεν ισχύει για τα αισθητήρια όργανα που τροφοδοτούνται από Φ/Β 
σύστημα). 

Ο οικονομικός φορέας μαζί με την προσφορά του θα πρέπει να προδιαγράψει, επί ποινή 
αποκλεισμού, επακριβώς το είδος και την ποσότητα του προσφερόμενου ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για κάθε ΤΣΕ. 

Ολόκληρος ο προσφερόμενος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ανά ΤΣΕ θα παρουσιασθεί σε 
πίνακα ως ακολούθως: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

Οι επικοινωνίες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα του 
συστήματος. 

Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, της αναπόφευκτης ανομοιομορφίας στη χρήση 
γης σε αυτή, αλλά και της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, είναι αναγκαίο 
όλες οι επικοινωνίες του συστήματος να πραγματοποιούνται ασύρματα (UHF). 

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα άμεσης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ των διαφόρων 
σημείων του συστήματος, χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης καλωδίων τα οποία 
δεσμεύουν την επεκτασιμότητα του συστήματος και φθείρονται με το χρόνο, ή τη 
χρησιμοποίηση ήδη εγκατεστημένων τηλεφωνικών γραμμών, ή τη χρήση δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, γεγονός που θα είχε σαν αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση του κόστους 
λειτουργίας του συστήματος με αβέβαια επικοινωνιακά αποτελέσματα, ιδίως όταν η 
απαίτηση είναι για επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο (real time). 

Πρωτόκολλο επικοινωνιών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρωτόκολλο των επικοινωνιών πρέπει απαραίτητα και 
αποδεδειγμένα να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για ασύρματες επικοινωνίες και να έχει 
εφαρμοσθεί σε εν λειτουργία συστήματα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού τα οποία 
διαθέτουν τουλάχιστον δέκα (10) Σταθμούς Ελέγχου και οι οποίοι επικοινωνούν 
αδιαλείπτως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών χρησιμοποιώντας το 
ασύρματο δίκτυο (UHF). 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του πρωτοκόλλου σε 
μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος και η κατά το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίησή του. 

Στις προσφορές να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για: 
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1. Την υποστήριξη που παρέχει το πρωτόκολλο επικοινωνιών στις συνδέσεις από 
σημείο σε σημείο (point to point) και από σημείο σε πολλά σημεία ταυτόχρονα 
(point to multipoint), που προτείνονται για την παρούσα αλλά και για 
μελλοντικές φάσεις ανάπτυξης του συστήματος. 

2. Την ταχύτητα που επιτυγχάνεται στην ασύρματη μεταφορά των πραγματικών 
πληροφοριών και πώς αυτή βελτιστοποιείται για την αδιάλειπτη μετάδοση των 
δεδομένων. 

3. Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα πρωτόκολλα. 

Παράλληλα θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομέρειες για λειτουργίες όπως: 

1. Ανίχνευση σφαλμάτων. 
2. Δυνατότητα αυτορρύθμισης για μικρά ή μεγάλα μηνύματα. 
3. Διευθυνσιοδότηση πληροφοριών. 

Επιπρόσθετα οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες λειτουργίες για την υπό ανάπτυξη εφαρμογή, 
κατά την κρίση του προσφέροντος θα αξιολογηθούν κατάλληλα. 

Τέλος θα πρέπει να βασίζεται στην οδηγία για την Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων OSI 
(Open System Interconnection) του ISO (International Standards Organization). 

ΦΣΕ (Φορητός Σταθμός Ελέγχου) 

Στον υφιστάμενο ΚΣΕ θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό ώστε οι  δύο ΦΣΕ να 
επικοινωνούν μαζί του, ταυτόχρονα και ανεξάρτητα, μέσω του διαδικτύου (internet). 

Οι ΦΣΕ είναι δύο φορητοί Η/Υ με κατάλληλο περιηγητή διαδικτύου HTML5. 

Ο ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) διαθέτει το λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού iFix 
του κατασκευαστή GE και σε αυτόν θα εγκατασταθεί το νέο διαδικτυακό λογισμικό. 

Στο νέο διαδικτυακό λογισμικό εισάγονται όλες οι γραφικές οθόνες και τα δεδομένα του 
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάργας, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με το σύστημα Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού, ώστε ο χρήστης, από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, να επιβλέπει και να ελέγχει πλήρως το δίκτυο ύδρευσης, σαν να βρίσκεται στον 
ΚΣΕ. 

Οι ΦΣΕ ανταλλάσουν δεδομένα με τους ΤΣΕ δια μέσου του ΚΣΕ του συστήματος Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού. Το υδραγωγείο αναπαρίσταται γραφικά και με τον πλέον 
ρεαλιστικό τρόπο και στην οθόνη του ΚΣΕ και των ΦΣΕ, ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος των 
εγκαταστάσεων από το χρήστη, ακόμη και όταν αυτός δεν διαθέτει γνώσεις 
προγραμματισμού. 

Οι πληροφορίες, είτε συλλέγονται, είτε αποστέλλονται από τους ΦΣΕ στους ΤΣΕ σε 
πραγματικό χρόνο (real time), δηλαδή τη στιγμή που δημιουργούνται. 

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ για περαιτέρω επεξεργασία 
και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λειτουργία του υδραγωγείου καθώς και για τις τάσεις 
εξέλιξης αυτού. 

Οι χρήστες έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση από τους ΦΣΕ στον ΚΣΕ και μόνο με τη χρήση 
κωδικού (password) δύνανται να ελέγχουν και να χειρίζονται το σύστημα.  

Πρόγραμμα SCADA 

Η κατάσταση του συστήματος απεικονίζεται στην οθόνη των Η/Υ ΚΣΕ και ΦΣΕ και 
καταχωρείται στα αρχεία του Η/Υ στον ΚΣΕ. Το πρόγραμμα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού 
(SCADA) χρησιμοποιεί σαφή ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία με το χρήστη και είναι 
απλό στη χρήση του . 

Όλες οι λειτουργίες στoυς ΦΣΕ γίνονται σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας, ίδιο με 
αυτό του ΚΣΕ, που παρέχει το εγκατεστημένο στον ΚΣΕ λογισμικό Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού. 
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Ο χρήστης οδηγείται διαμέσου σαφών πινάκων επιλογών (menus, sub-menus) στις 
επιμέρους λειτουργίες του συστήματος χωρίς να απαιτείται η από μέρους του 
απομνημόνευση κωδικών, προγραμμάτων ή εντολών.  

Η αλλαγή τιμών των παραμέτρων, που εισάγει ο χρήστης από τον ΦΣΕ, καταγράφονται στη 
βάση δεδομένων του λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στον ΚΣΕ με αναγραφή της 
νέας τιμής, ώρα, ημερομηνία και κωδικό χρήστη. 

Από το φυσικό περιβάλλον λαμβάνονται τη στιγμή που εμφανίζονται σήματα που 
διαμορφώνουν μια βάση δεδομένων (real time). Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί 
ουσιαστικά τη συγκέντρωση όλων εκείνων των σημάτων που λαμβάνονται από τους ΤΣΕ και 
χαρακτηρίζουν το κάθε σύστημα.  

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων είναι συνεχής, με δεδομένα που λαμβάνονται από τους 
εγκατεστημένους ΤΣΕ. Επίσης είναι δυνατό από τον υπολογιστή του ΚΣΕ να τροποποιούνται 
οι παράμετροι (ισχύουσες σταθερές) και να υπάρχει ταυτόχρονη αυτόματη ενημέρωση 
όλων των ΤΣΕ. 

Κατά την ανάπτυξη του Λογισμικού Εφαρμογής του ΚΣΕ απαιτείται η όσο το δυνατόν 
μικρότερη χρήση γλώσσας εντολών (command language). Όλες οι διεργασίες αυτοματισμού 
που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του όλου συστήματος πραγματοποιούνται στο 
επίπεδο των ΤΣΕ. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος στους ΤΣΕ είναι απαγορευτική η 
χρήση σταθερών τιμών, αντί αυτών υπάρχουν παράμετροι που ο χρήστης μπορεί με απλούς 
χειρισμούς να αλλάξει εύκολα, είτε τοπικά είτε διαμέσου του ΚΣΕ, είτε από άλλον ΤΣΕ. Με 
αυτό τον τρόπο η λειτουργία του ΚΣΕ δεν επιβαρύνεται για το συνήθη έλεγχο της 
λειτουργίας του συστήματος. 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, 
διαγνωστικά μηνύματα) γνωστοποιούνται στο χρήστη και καταχωρούνται αυτόματα στο 
σκληρό δίσκο του Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισμικό εφαρμογής έχει τη 
δυνατότητα αρχειοθέτησης των προς επεξεργασία πληροφοριών, τόσο για σύντομο όσο και 
για μακρό χρονικό διάστημα. Το εύρος του σχηματιζόμενου αρχείου καθορίζεται από το 
χώρο στον σκληρό δίσκο του Η/Υ. Ο χρήστης είναι δυνατό να μεταβεί σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και να παρακολουθήσει την εξέλιξη τιμών που είχε μία μεταβλητή σε 
χρονικό διάστημα με εύρος τουλάχιστον δύο ετών. 

Η δημιουργία, η μετατροπή και η προσθήκη γραφικών εικόνων και συμβόλων απεικόνισης 
των συλλεγομένων πληροφοριών από τους ΤΣΕ και της κατάστασης του συστήματος 
γενικότερα γίνεται με τη βοήθεια των λειτουργιών που παρέχονται από το λογισμικό 
πακέτο, το οποίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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• Διαλογική απλή επικοινωνία με το χρήστη με καθοδήγηση και on-line 
βοηθήματα χειρισμού. 

• Δυνατότητα χρήσης γλώσσας εντολών (command language), ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών, καθώς και η 
επεξεργασία αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων. 

• Δυνατότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου και 
ιστορικά (real time and historical trending). 

• Δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας, ώστε να εντοπίζονται οι μη 
επιτρεπτές καταστάσεις κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και να 
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, πριν καταλήξει ολόκληρη η 
λειτουργία σε κάποιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. 

• Βιβλιοθήκη ανακλήσιμων συμβόλων, τα οποία θα τροποποιούνται, θα 
εμπλουτίζονται και θα αποθηκεύονται ελεύθερα και κατά βούληση του χρήστη. 

• Δυνατότητα διαμόρφωσης της τελικής μορφής της οθόνης με ελεύθερο 
χειρισμό των πλήκτρων, μετακίνηση του δρομέα για τα αλφαριθμητικά 
χαρακτηριστικά (κείμενα, θέση καταγραφής τιμών, κλπ) και mouse για την 
τοποθέτηση των γραφικών συμβόλων. 

• Δυνατότητα προεπιλογής των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων, τόσο για τα 
στατικά χαρακτηριστικά της οθόνης (φόντο, σταθερό κείμενο κλπ), όσο και για 
τα δυναμικά παρουσιαζόμενα (μετρήσεις, συναγερμοί, λειτουργίες κλπ). 

• Αποθήκευση της επεξεργασμένης οθόνης και δυνατότητα ανάκλησής της για 
διορθώσεις, μεταβολές, ανακατατάξεις. 

• Ενεργοποίηση της εικόνας με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού από ένα 
κατάλογο επιλογών. 

Είναι δυνατή η λειτουργία νέων γραφικών εικόνων, για να συμπεριληφθούν τα δεδομένα 
της Δ.Ε. Φαναρίου, όπως επίσης και μεταβολή των ήδη εγκατεστημένων τόσο από την 
πλευρά καθορισμού των στατικών όσο και από την πλευρά των δυναμικών στοιχείων. Τη 
στιγμή που πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία η λειτουργία του συστήματος δεν 
επηρεάζεται καθόλου, ούτε ως προς τη λήψη πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση 
της εγκατάστασης από τους ΤΣΕ, ούτε ως προς τη μετάδοση οποιασδήποτε μεταβολής στις 
παραμέτρους για τους ΤΣΕ, ούτε και τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί ήδη από το 
σύστημα (ιστορικά) και υφίστανται στο αποθηκευτικό μέσο του Η/Υ στον ΚΣΕ. 

Το υφιστάμενο λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στον ΚΣΕ έχει ήδη τη δυνατότητα 
επεξεργασίας και των νέων μεταβλητών (δεδομένα) τα οποία προέρχονται από το 
υδραγωγείο της Δ.Ε. Φαναρίου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού 
είναι: 
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• Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο (real time). 

• Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας (οθόνες, menus). 

• Επεξεργασία δεδομένων (υπολογισμός ολικών, μέσων, μέγιστων και ελάχιστων 
για επιλεγμένες χρονικές περιόδους). 

• Αποθήκευση πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων στην ενιαία βάση 
δεδομένων των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης. 

• Δυνατότητα προγραμματιζόμενων πλήκτρων. 

• Δυνατότητα εκτύπωσης οθονών. 

• On-line παροχή βοήθειας στον χρήστη. 

• Δημιουργία λειτουργικών γραφημάτων τα οποία απεικονίζουν πρωτογενή και 
επεξεργασμένα δεδομένα. 

• Αποθήκευση εντολών για χρήση από μη ειδικευμένους χρήστες σε ένα από τα 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα. 

• Ορισμός παραμέτρων στους ΤΣΕ. 

• Παραγωγή συναγερμών. 

Γραφική Οθόνη 

Τα προγράμματα εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα απεικονίσεως σε οθόνη γραφικών 
σχηματικού διαγράμματος, στο οποίο απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται 
από τους ΤΣΕ οι οποίοι ελέγχουν τοπικά τα Αντλιοστάσια /Δεξαμενές / Βάνες / και λοιπά 
σημεία ελέγχου. 

Γενικά οι αρχές λειτουργίας για τη γραφική απεικόνιση της εγκατάστασης θα είναι:  

• Προβλέπεται μια γενική εισαγωγική οθόνη με υπόβαθρο το χάρτη της περιοχής 
που περιλαμβάνει τη γεωγραφική θέση των ΤΣΕ. 

Για κάθε ΤΣΕ προβλέπονται οθόνες σχηματικού διαγράμματος οι οποίες περιέχουν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Γραφικά σύμβολα του τηλε-ελεγχόμενου / τηλεχειριζόμενου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συνδεδεμένα με τα βασικά στοιχεία της 
εγκατάστασης. 

• Ονομασίες εξοπλισμού με κωδικούς. 

• Σταθερό κείμενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ). 

• Πεδία σταθερών τιμών (παράμετροι λειτουργίας ΤΣΕ). 

• Πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (μετρήσεις, καταστάσεις αντλιών κλπ). 

Σε ενιαία, για όλες τις προβλεπόμενες οθόνες, θέση παρουσιάζεται η ένδειξη των 
συναγερμών λειτουργίας και σε άλλη θέση ή ένδειξη των συναγερμών αυτοελέγχου του 
Συστήματος. Οι ενδείξεις αυτές παραμένουν ενεργές άσχετα με το περιεχόμενο της 
υπόλοιπης οθόνης. Οι συναγερμοί ιεραρχούνται με το χρώμα τους. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γραφικών οθονών είναι η δυνατότητα καθορισμού 
αναδυόμενων παραθύρων (POP-UP windows) που πρέπει να παρέχονται από το λογισμικό. 
Με τα παράθυρα αυτά τα οποία ενεργοποιούνται, απενεργοποιούνται κατά βούληση από 
τον χρήστη είναι δυνατόν να ανακτηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Πίνακας των συναγερμών και σχετικά μηνύματα. 

• Οδηγίες προς το χειριστή, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 
γράφονται διαμέσου προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και να μπορούν να 
ενεργοποιούνται και με κριτήρια όπως η ημερομηνία, η ώρα, το πλήθος των 
συναγερμών, ο ειδικός συναγερμός κλπ. 

• Ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός (σμίκρυνση της οθόνης) 
WINDOW. 

Προτείνεται η διαμόρφωση των γραφικών οθονών να είναι ως εξής:  

Πράσινο : Το δυναμικό στοιχείο λειτουργεί ομαλά. 
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Κόκκινο : Το δυναμικό στοιχείο παρουσιάζει σφάλμα λειτουργίας. 

Κίτρινο  : Το δυναμικό στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. 

Επιπλέον και τα γράμματα που θα εμφανίζονται στον πίνακα των συναγερμών θα 
χρωματίζονται ως ακολούθως:  

Κόκκινο  : Το σφάλμα λειτουργίας δεν έχει αναγνωρισθεί από τον χρήστη. 

Μαύρο  : Το σφάλμα λειτουργίας έχει αναγνωρισθεί από τον χρήστη. 

Η αναγνώριση συμβάντων (σφάλμα λειτουργίας) θα γίνεται με κατάλληλο χειρισμό 
(επιλογή) μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Τηλε-έλεγχος Συστήματος 

Ο Τηλε-έλεγχος του συστήματος διακρίνεται από τις παρακάτω λειτουργίες:  

• Αυτόματη συλλογή πληροφοριών από τους ΤΣΕ. 

• Ενημέρωση του χειριστή διαμέσου των Γραφικών Οθονών και του Εκτυπωτή. 

• Συλλογή Πληροφοριών. 

Ο Η/Υ του ΚΣΕ ενημερώνεται συνεχώς από τους ΤΣΕ για οποιαδήποτε αλλαγή 
πραγματοποιείται στη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού που ελέγχει έκαστος εξ’ 
αυτών. 

Η ενεργοποίηση της αποστολής των μηνυμάτων υλοποιείται είτε από τους ΤΣΕ προς τον ΚΣΕ 
(κρίσιμα μηνύματα) είτε με κυκλική σάρωση των ΤΣΕ από τον ΚΣΕ. Εάν κατά τη διαδικασία 
της σάρωσης κάποιος ΤΣΕ βρεθεί σε αδυναμία αποκρίσεως, τότε η σάρωση συνεχίζεται 
στον επόμενο ΤΣΕ και ο χειριστής ενημερώνεται άμεσα για το επικοινωνιακό πρόβλημα. 

Η περίοδος του κύκλου σάρωσης των ΤΣΕ μπορεί να καθοριστεί στον ΚΣΕ δια μέσου του 
προγράμματος. 

Τηλεχειρισμός Συστήματος 

Η αποστολή εντολών τηλεχειρισμού πρέπει να είναι δυνατή μέσα από μια διαδικασία που 
προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
διαθέτουν κωδικό πρόσβασης (password) για τηλεχειρισμό. Εφ’ όσον το σύστημα 
αποδεχθεί τον εξουσιοδοτημένο χρήστη, η εξουσιοδότηση θα παραμείνει ενεργή, μέχρι 
αποσυνδέσεως του χρήστη από το σύστημα. 

Οι τηλεχειρισμοί γίνονται αποδεκτοί από το σύστημα εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:  

• Σε ειδικό δυναμικό παράθυρο εμφανίζονται οι επιτρεπόμενοι τηλεχειρισμοί που 
προέρχονται από την λογική επεξεργασία της  τρέχουσας κατάστασης του ΤΣΕ. 

• Η επιλογή γίνεται με την τοποθέτηση του γραφικού δρομέα στο σύμβολο του 
εξοπλισμού. 

• Το σύμβολο του επιλεγμένου εξοπλισμού περιβάλλεται από πλαίσιο και εκπέμπεται 
ήχος. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη σωστή επιλογή και εισάγει τα επιπλέον 
απαιτούμενα στοιχεία. 

• Με αλλαγή του χρώματος του συμβόλου του τηλεχειριζόμενου εξοπλισμού, το 
λογισμικό επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής. 

• Στον εκτυπωτή συμβάντων εκτυπώνονται τα στοιχεία του τηλεχειρισμού (ΤΣΕ, 
λειτουργική κατάσταση εξοπλισμού, ημερομηνία και ώρα, κωδικός πρόσβασης 
χρήστη) με τρόπο, ώστε να ξεχωρίζουν από τους καταγεγραμμένους συναγερμούς, 
στον ίδιο εκτυπωτή. Το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει, ότι τα ανωτέρω στοιχεία 
Τηλεχειρισμού εκτυπώνονται αυτόματα στον ΚΣΕ. 

Αναγγελία και Επεξεργασία Συναγερμών. 

Οι συναγερμοί μπορεί να ενεργοποιούνται από αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, 
το σύστημα επικοινωνιών και λειτουργικά μηνύματα του συστήματος. Οι χρήστης 
ειδοποιείται για την εμφάνιση ή την ανάκληση του συναγερμού, με την επιστροφή στην 
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κανονική κατάσταση, διαμέσου της οθόνης και του εκτυπωτή. Οι συναγερμοί ιεραρχούνται 
κατά προτεραιότητα και είναι δυνατή η αλλαγή της σειράς προτεραιότητας με απλούς 
χειρισμούς. Ηχητικοί συναγερμοί πραγματοποιούνται με τη λήψη ενός συναγερμού και 
σιωπούν με την αποδοχή του συναγερμού. Είναι επίσης δυνατό να ακυρωθούν εκτυπώσεις 
επιλεγμένων συναγερμών. 

Κάθε ειδοποίηση θα περιλαμβάνει: 

• Χρόνο εμφάνισης συναγερμού με ακρίβεια λεπτού. 

• Όνομα ΤΣΕ από τον οποίο προήλθε ο συναγερμός. 

• Περιγραφή σημείου συναγερμού. 

• Περιγραφή συναγερμού. 

• Μήνυμα σε μορφή κειμένου ώστε να δείχνει στο χρήστη, περαιτέρω ενέργειες 
εκ μέρους του. 

Μια σειρά από καταλόγους συναγερμών θα είναι διαθέσιμοι στο χρήστη 
συμπεριλαμβάνοντας:  

• Μια περίληψη τρεχουσών συναγερμών κατά χρονολογική σειρά. 

• Λίστα συναγερμών κατά ομάδα τοπικών σταθμών. 

• Λίστα μη αποδεχόμενων συναγερμών. 

Είναι δυνατό για το χρήστη να αναγνωρίζει συναγερμούς είτε μεμονωμένους είτε 
συνολικούς σε ΤΣΕ. Όλοι οι συναγερμοί καταχωρούνται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ. 

Επιλεκτική Επεξεργασία Ημερήσιων Στοιχείων. 

Μέσω διαλογικού προγράμματος σε σαφή Ελληνική γλώσσα ο χρήστης δύναται να 
επεξεργάζεται τα καταχωρηθέντα ημερήσια στοιχεία. Ο χρήστης καθορίζει τη χρονική 
περίοδο που τον ενδιαφέρει και μέσω ειδικού πίνακα επιλογής επιλέγει τα προς 
επεξεργασία ημερήσια στοιχεία. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (μέγιστες, ελάχιστες τιμές, κατανομές κλπ.) 
παρουσιάζονται στην οθόνη του Η/Υ υπό μορφή γραμμικού διαγράμματος, σύμφωνα με τη 
διαχρονική τους μεταβολή. Επίσης στο ίδιο διάγραμμα απεικονίζονται και άλλα ομοειδή 
μεγέθη με στόχο την άμεση σύγκριση τους. 

Ο χρήστης δύναται να εκτυπώνει τα ανωτέρω αποτελέσματα της επεξεργασίας στον 
εκτυπωτή. 

Ασφάλεια 

Στους οικίσκους εγκατάστασης των ΤΣΕ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων 
ατόμων. Για το λόγο αυτό σε κάθε οικίσκο εγκαθίστανται: 

• Δύο (2) μαγνητικές επαφές μία στην πόρτα και μία στο παράθυρο. 

• Δύο (2) ανινευτές κίνησης εσωτερικού χώρου, σε κατάλληλα σημεία στο εσωτερικό 
του οικίσκου. 

• Μία (1) σειρήνα εξωτερικού χώρου, σε σημείο δύσκολης πρόσβασης. 

• Ένα (1) ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, στο εσωτερικό του οικίσκου, 
δίπλα στην είσοδο. 

Το άτομο που επιθυμεί να εισέλθει στον οικίσκο πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό για να τον 
πληκτρολογήσει στο ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, άλλως ενεργοποιείται 
αυτόματα η σειρήνα και ταυτόχρονα ο ΤΣΕ διαβιβάζει κατάλληλο σήμα στον ΚΣΕ. 

Πόρτες – Παράθυρα 

Για λόγους ασφαλείας εγκαθίστανται πόρτες και παράθυρα στους οικίσκους που δεν τα 
διαθέτουν και στους οποίους εγκαθίστανται οι ΤΣΕ. 

Οι πόρτες είναι διαστάσεων (Π x Υ) (1100 x 2150) mm και τα παράθυρα (Π x Υ) (1200 x 1700) 
mm. Στην περίπτωση που τα υφιστάμενα ανοίγματα στην τοιχοποιεία των οικίσκων είναι 
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διαφορετικών διαστάσεων, τότε γίνονται οι κατάλληλες οικοδομικές εργασίες για την 
προσαρμογή τους. 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Λόγω των συνεχώς παρουσιαζόμενων αναγκών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο 
γεγονός ότι το σύστημα αυτοματισμού πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης  τόσο 
γεωγραφικά όσο και λειτουργικά. 

Η περιγραφόμενη στα προηγούμενα μορφή των επικοινωνιών, αλλά και η δομή των ΤΣΕ, 
διασφαλίζουν ακριβώς την απρόσκοπτη επεκτασιμότητα τους. 

Το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει τη 
δυνατότητα πρακτικά απεριόριστης επεκτασιμότητας, σε αμιγώς ασύρματο δίκτυο 
επικοινωνιών, όπως επίσης και τη συνεργασία και πλήρη συμβατότητα νέας έκδοσης 
εξοπλισμού με παλαιότερης έκδοσης εξοπλισμού, ώστε όσο κι’ εάν μεταγενέστερα 
υλοποιηθεί η επέκταση του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, να μην απαιτηθεί η 
αντικατάσταση οποιουδήποτε εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

Θα πρέπει να αναφερθούν από τους οικονομικούς φορείς παρόμοιες εγκαταστάσεις οι 
οποίες λειτουργούν αποδεδειγμένα απρόσκοπτα με συνδυασμό παλαιού και νέου 
εξοπλισμού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Υδρογεώτρηση 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη της δεξαμενής την οποία τροφοδοτεί με νερό η 
υδρογεώτρηση. 

Όταν η στάθμη της δεξαμενής φθάσει στο κάτω όριο, δίνεται αυτόματα η εντολή από τον 
ΤΣΕ της δεξαμενής στον ΤΣΕ της υδρογεώτρησης για την εκκίνηση της αντλίας και 
ταυτόχρονα ενημερώνεται ο ΚΣΕ. 

Όταν η στάθμη της δεξαμενής φθάσει στο άνω όριο, δίνεται αυτόματα η εντολή από τον 
ΤΣΕ της δεξαμενής στον ΤΣΕ της υδρογεώτρησης για την παύση της αντλίας και ταυτόχρονα 
ενημερώνεται ο ΚΣΕ. 

Εάν η δεξαμενή τροφοδοτείται από περισσότερες της μιας υδρογεωτρήσεις, επιλέγεται 
αυτόματα από το πρόγραμμα να εκκινήσει ως πρώτη, η αντλία της υδρογεώτρησης με τις 
λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων, ως δεύτερη η αντλία της υδρογεώτρησης με 
τις λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων κ.ο.κ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή 
στο χρόνο λειτουργίας των αντλιών στις γεωτρήσεις. 

Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή των κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης νερού 
στη δεξαμενή, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς το χειριστή και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες λειτουργίες, όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του συστήματος καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, 
και ο αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κρατήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται και καταγράφονται συνεχώς η ποσότητα και η παροχή του 
αντλούμενου νερού, η πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό της υδρογεώτρησης, καθώς και το 
καταναλισκόμενο από την αντλία ηλεκτρικό ρεύμα. Μηνύματα συναγερμού εκδίδονται 
αυτόματα, μόλις κάποιο από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. 

Το σύστημα δύναται αυτόματα να λαμβάνει αποφάσεις (πχ παύση λειτουργίας αντλίας), 
στην περίπτωση οριακών τιμών των παραπάνω μεγεθών. 

Ο χρήστης δύναται από οποιαδήποτε θέση να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συστήματος, να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 
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Δεξαμενή – Σύστημα Απολύμανσης 

Ο ΤΣΕ της δεξαμενής επιτηρεί συνεχώς τη στάθμη του νερού και όταν αυτή φθάσει στο 
προρυθμιζόμενο κάτω ή άνω όριο, στέλνει αυτόματα εντολή στον ΤΣΕ της υδρογεώτρησης ή 
του αντλιοστασίου για την εκκίνηση ή παύση της τροφοδοσίας, και ταυτόχρονα 
ενημερώνεται ο ΚΣΕ. 

Στους αγωγούς κατανάλωσης της δεξαμενής τοποθετούνται υδρομετρητές, για τη μέτρηση 
της αθροιστικής και της στιγμιαίας παροχής του πόσιμου νερού, προς τους καταναλωτές 
της περιοχής τους. Τόσο η στιγμιαία, όσο και η αθροιστική παροχή καταγράφονται συνεχώς 
και σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ, για τον έλεγχο της κατανάλωσης 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν διαρροές. 

Στους αγωγούς, οι οποίοι τροφοδοτούν τους καταναλωτές με πόσιμο νερό, μετρείται 
συνεχώς το υπολειμματικό χλώριο και το pH, και ανάλογα με το πρόγραμμα, ρυθμίζεται 
αυτόματα το εύρος και ο αριθμός των εμβολισμών στις δοσομετρικές αντλίες χλωρίου, για 
να υπάρχει πάντοτε κανονική ποσότητα ελεύθερου χλωρίου στο πόσιμο νερό. 

Ο χρήστης δύναται από οποιαδήποτε θέση να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συστήματος, να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη των δεξαμενών στην είσοδο και έξοδο του αντλιοστασίου. 
Όταν η στάθμη της δεξαμενής στην έξοδο φθάσει στο κατώτερο επιτρεπτό όριο δίνεται 
εντολή για εκκίνηση αντλίας. Επιλέγεται να εκκινήσει ως πρώτη η αντλία με τις λιγότερες 
ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων, ως δεύτερη η αντλία με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας 
έναντι των άλλων κ.ο.κ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή στον χρόνο λειτουργίας των 
αντλιών. 

Η στάθμη της δεξαμενής αναρρόφησης ελέγχεται ώστε να αποτραπεί η λειτουργία της 
αντλίας σε συνθήκες όπου NPSHR < NPSHA.     

Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης στις 
δεξαμενές, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς το χρήστη και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες ενέργειες όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, και ο 
αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να κρατήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα της παροχής και της πίεσης από κάθε αντλία 
καθώς και το καταναλισκόμενο ρεύμα. Μηνύματα συναγερμού εκδίδονται μόλις κάποιο 
από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. Τόσο η στιγμιαία, όσο και η αθροιστική 
παροχή καταγράφονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ, 
για τον έλεγχο της κατανάλωσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν διαρροές. 

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης  απόφασης από το σύστημα (πχ παύση λειτουργίας αντλίας), 
στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στα παραπάνω μεγέθη. 

Ο χρήστης δύναται από οποιαδήποτε θέση να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συστήματος, να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

Αντλιοστάσιο – Δεξαμενές – Συστήματα Απολύμανσης 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη των δεξαμενών στην είσοδο και έξοδο του αντλιοστασίου. 
Όταν η στάθμη της δεξαμενής στην έξοδο φθάσει στο κατώτερο επιτρεπτό όριο δίνεται 
εντολή για εκκίνηση αντλίας. Επιλέγεται να εκκινήσει ως πρώτη η αντλία με τις λιγότερες 
ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων, ως δεύτερη η αντλία με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας 
έναντι των άλλων κ.ο.κ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή στον χρόνο λειτουργίας των 
αντλιών. 

Η στάθμη της δεξαμενής αναρρόφησης ελέγχεται ώστε να αποτραπεί η λειτουργία της 
αντλίας σε συνθήκες όπου NPSHR < NPSHA.     
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Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης στις 
δεξαμενές, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς το χρήστη και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες ενέργειες όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του συστήματος καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, 
και ο αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να κρατήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα της παροχής και της πίεσης από κάθε αντλία 
καθώς και το καταναλισκόμενο ρεύμα. Μηνύματα συναγερμού εκδίδονται μόλις κάποιο 
από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. 

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης  απόφασης από το σύστημα (πχ παύση λειτουργίας αντλίας), 
στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στα παραπάνω μεγέθη. 

Ο χρήστης δύναται από οποιαδήποτε θέση να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συστήματος, να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

Στους αγωγούς κατανάλωσης των δεξαμενών τοποθετούνται υδρομετρητές, για τη μέτρηση 
της αθροιστικής και της στιγμιαίας παροχής του πόσιμου νερού, προς τους καταναλωτές 
της περιοχής τους. Τόσο η στιγμιαία, όσο και η αθροιστική παροχή καταγράφονται συνεχώς 
και σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων του Η/Υ, για τον έλεγχο της κατανάλωσης 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν διαρροές. 

Στους αγωγούς οι οποίοι τροφοδοτούν τους καταναλωτές με πόσιμο νερό μετρείται 
συνεχώς το υπολειμματικό χλώριο και το pH, και ανάλογα με το πρόγραμμα ρυθμίζεται 
αυτόματα το εύρος και ο αριθμός των εμβολισμών στις δοσομετρικές αντλίες χλωρίου για 
να υπάρχει πάντοτε σταθερή ποσότητα ελεύθερου χλωρίου στο πόσιμο νερό. 

Πηγή – Δεξαμενή – Αντλιοστάσιο 

Ο ΤΣΕ επιτηρεί συνεχώς τη θολότητα και την αγωγιμότητα του νερού της πηγής και στην 
περίπτωση απόκλισης των μετρούμενων μεγεθών, από τα προκαθορισμένα, δίδει 
αυτόματα την εντολή για κλείσιμο της ηλεκτροβάνας ή παύσης λειτουργίας των αντλιών, 
και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο ΚΣΕ. 

Στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής τοποθετείται υδρομετρητής, για τη μέτρηση της 
αθροιστικής και της στιγμιαίας παροχής του νερού της πηγής. 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη των δεξαμενών στην είσοδο και έξοδο του αντλιοστασίου. 
Όταν η στάθμη της δεξαμενής στην έξοδο φθάσει στο κατώτερο επιτρεπτό όριο δίνεται 
εντολή για εκκίνηση αντλίας. Επιλέγεται να εκκινήσει ως πρώτη η αντλία με τις λιγότερες 
ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων, ως δεύτερη η αντλία με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας 
έναντι των άλλων κ.ο.κ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή στον χρόνο λειτουργίας των 
αντλιών. 

Η στάθμη της δεξαμενής αναρρόφησης ελέγχεται ώστε να αποτραπεί η λειτουργία της 
αντλίας σε συνθήκες όπου NPSHR < NPSHA.     

Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης στις 
δεξαμενές, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς το χρήστη και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες ενέργειες όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, και ο 
αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να κρατήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα της παροχής και της πίεσης από κάθε αντλία 
καθώς και το καταναλισκόμενο ρεύμα. Μηνύματα συναγερμού εκδίδονται μόλις κάποιο 
από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. Τόσο η στιγμιαία, όσο και η αθροιστική 
παροχή καταγράφονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ, 
για τον έλεγχο της κατανάλωσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν διαρροές. 

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης  απόφασης από το σύστημα (πχ παύση λειτουργίας αντλίας), 
στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στα παραπάνω μεγέθη. 
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Ο χρήστης δύναται από οποιαδήποτε θέση να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συστήματος, να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

Πηγή – Αντλιοστάσιο 

Ο ΤΣΕ επιτηρεί συνεχώς τη θολότητα και την αγωγιμότητα του νερού της πηγής και στην 
περίπτωση απόκλισης των μετρούμενων μεγεθών, από τα προκαθορισμένα, δίδει 
αυτόματα την εντολή για παύση λειτουργίας των αντλιών, και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο 
ΚΣΕ. 

Επιτηρείται συνεχώς η στάθμη της δεξαμενής που τροφοδοτεί με νερό το αντλιοστάσιο. 
Όταν η στάθμη της τροφοδοτούμενης δεξαμενής φθάσει στο κατώτερο επιτρεπτό όριο, 
δίνεται εντολή για εκκίνηση αντλίας. Επιλέγεται να εκκινήσει ως πρώτη η αντλία με τις 
λιγότερες ώρες λειτουργίας έναντι των άλλων, ως δεύτερη η αντλία με τις λιγότερες ώρες 
λειτουργίας έναντι των άλλων κ.ο.κ. Έτσι διασφαλίζεται η ισοκατανομή στον χρόνο 
λειτουργίας των αντλιών. 

Στην περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρων ή κατωτέρων ορίων ύψους στάθμης στη 
δεξαμενή, εκδίδονται τα κατάλληλα μηνύματα κινδύνου προς το χρήστη και γίνονται 
αυτόματα οι απαραίτητες ενέργειες όπως εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των αντλιών. 

Στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας, και ο 
αριθμός των εκκινήσεών της,  ενώ δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να κρατήσει 
ημερολόγιο συντήρησης για την κάθε αντλία. 

Παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα της παροχής και της πίεσης από κάθε αντλία 
καθώς και το καταναλισκόμενο ρεύμα. Μηνύματα συναγερμού εκδίδονται μόλις κάποιο 
από τα μεγέθη αποκλίνει από το προσδοκώμενο. Τόσο η στιγμιαία, όσο και η αθροιστική 
παροχή καταγράφονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων του ΚΣΕ, 
για τον έλεγχο της κατανάλωσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν διαρροές. 

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης  απόφασης από το σύστημα (πχ παύση λειτουργίας αντλίας), 
στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στα παραπάνω μεγέθη. 

Ο χρήστης δύναται από οποιαδήποτε θέση να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συστήματος, να προγραμματίσει έλεγχο ή και επισκευή. 

ΦΣΕ – Επίπεδα Πρόσβασης 

Στον Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου ο κάθε χρήστης  μέσω κατάλληλου κωδικού (password) 
μπορεί να έχει πρόσβαση στον έλεγχο όλων ή μέρους των λειτουργιών του συστήματος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης: 

Διαχειριστής του Συστήματος (Ανώτερο επίπεδο) 

Του παρέχεται πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος. 

Αναλυτικότερα του επιτρέπονται: 

• Διαχείριση κωδικών εισόδου (password) όλων των άλλων χρηστών. 

• Έλεγχος μέσω SCADA της κατάστασης όλων των λειτουργιών των 
υποσυστημάτων. 

• Αποστολή εντολών σε εξοπλισμό που ελέγχεται από τους ΤΣΕ. 

Υπεύθυνος διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης (Μεσαίο επίπεδο). 

Του παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργίες του υποσυστήματος στο οποίο προΐσταται. 

Αναλυτικότερα του επιτρέπονται:  
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• Έλεγχος μέσω SCADA της κατάστασης όλων των λειτουργιών του 
υποσυστήματος. 

• Αποστολή εντολών σε εξοπλισμό που ελέγχεται από ΤΣΕ που βρίσκεται στην 
περιοχή ευθύνης του. 

Χρήστης Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κατώτερο επίπεδο). 

Του παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του υποσυστήματος το οποίο 
χειρίζεται. Αναλυτικότερα του επιτρέπονται: 

• Πληροφόρηση μέσω SCADA της λειτουργικής κατάστασης. 

• Πληροφόρηση μέσω SCADA για τα λειτουργικά σφάλματα της εγκατάστασης. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καναλλάκι 4/9/2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 

Ο φορητός Η/Υ θα φέρει έγκριση CE, και ο κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό ποιότητας 
ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. Πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro 64. 

• Επεξεργαστής: Intel® Core™ i7-8550U with Intel® UHD graphics 620 (1.8 GHz base 
frequency, up to 4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores). 

• Μνήμη RAM: 8 GB DDR4-2400 SDRAM. 

• Μονάδα δίσκου HDD: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD. 

• Οθόνη: 15.6" diagonal 4 K IPS anti-glare LED-backlit, 400 cd/m², 100% sRGB (3840 x 
2160). 

• Γραφικά: Intel® UHD Graphics 620. 

• Ασύρματες επικοινωνίες: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) 
Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 Combo, vPro™. 

• Βάρος: 2 Kg. 

• Λογισμικό: Microsoft Office 2016 for home & business. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA) 

Στον Η/Υ του ΦΣΕ που θα πραγματοποιείται ο λειτουργικός έλεγχος του συστήματος από 
οπουδήποτε, θα εγκατασταθεί το πακέτο λογισμικού SCADA διαδικτυακής έκδοσης (WEB), 
ικανό για τον έλεγχο απεριόριστου (πρακτικά) αριθμού μεταβλητών. 

Η εταιρεία ανάπτυξης του λογισμικού θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΣΕ 

Το λογισμικό προγραμματισμού των ΤΣΕ θα περιλαμβάνεται στην προμήθεια τους και θα 
προέρχεται από τον κατασκευαστή των RTUs. Το λογισμικό, θα προγραμματίζει πλήρως και 
σύμφωνα με τη μελέτη (χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό) τις RTUs, με χρήση μόνο της 
συμβολικής γλώσσας προγραμματισμού «LADDER». Με το λογισμικό θα υλοποιείται: 

• Ο ορισμός με γραφήματα του συστήματος Τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού (ομάδες 
ΤΣΕ, μεμονωμένοι ΤΣΕ, επικοινωνιακές συνδέσεις), με προσέγγιση ενός μεγάλου 
συστήματος με πολλούς μεμονωμένους ΤΣΕ και ομάδες ΤΣΕ. 

• Η σύνθεση των ΤΣΕ. 

• Η διαμόρφωση του δικτύου επικοινωνιών των ΤΣΕ (αυτόματα ή σύμφωνα με τον 
χρήστη). 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 
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• Η δημιουργία και η αποθήκευση του προγράμματος αυτοματισμού (βάση 
δεδομένων και ροή διεργασιών) στους ΤΣΕ. 

• Σε πραγματικό χρόνο, στις γραφικές οθόνες, η επίβλεψη και ο εντοπισμός 
σφαλμάτων κατά την εκτέλεση του προγράμματος στον ΤΣΕ (αμφότερα βάση 
δεδομένων και διεργασία). 

• Το κατέβασμα αρχείων (πχ. διαμόρφωση, πρόγραμμα αυτοματισμού, τηλεφωνικός 
κατάλογος, πρωτόκολλα τρίτων, πηγαίοι κώδικες, κλπ.) 

• Η μεταφόρτωση αρχείων (πχ. διαμόρφωση, πρόγραμμα αυτοματισμού, 
τηλεφωνικός κατάλογος, πρωτόκολλα τρίτων, πηγαίοι κώδικες, δικτυακοί κώδικες, 
πίνακες διευθύνσεων IP, κλπ.) 

• Η ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας στους ΤΣΕ. 

• Ο συγχρονισμός όλων των ρολογιών στις RTUs των ΤΣΕ με το ρολόι του Η/Υ στον 
ΚΣΕ. 

• Ο έλεγχος του εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση των 
αναλογικών εισόδων και εξόδων. 

• Ο έλεγχος του εφεδρικού συσσωρευτή και του τροφοδοτικού. 

• Η ανάκτηση των καταγεγραμμένων στη μνήμη των ΤΣΕ σφαλμάτων. 
(Δυσλειτουργίες εξοπλισμού και λογισμικού). 

• Η ανάκτηση των συνδεδεμένων με τους ΤΣΕ χρονικών συμβάντων. 

• Η ανάκτηση διαγνωστικών λογισμικού. 

• Η ανάλυση της διαδρομής των δεδομένων στο πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

• Η κρυπτογράφηση των δεδομένων. 

• Ο ορισμός εφεδρικών CPUs. 

Οι λειτουργίες του προγράμματος θα είναι απλοϊκές. 

Το λογισμικό θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί σε κοινό PC με λειτουργικό σύστημα 
Microsoft®Windows®. 

Το λογισμικό θα διαθέτει  password protection ώστε ο χρήστης να προστατεύεται 
αποτελεσματικά έναντι μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών και αντιγραφής των προγραμμάτων 
του. 

Ο χρήστης δια μέσου του λογισμικού θα επικοινωνεί από οποιαδήποτε RTU με 
οποιαδήποτε RTU του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, για να εκτελέσει 
οποιονδήποτε προγραμματισμό, αναβάθμιση ή έλεγχο. 

Το λογισμικό πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ). 

• Κανονικά κλειστή επαφή (NC). 

• Σύγκριση (=, <, ≠, >).  

• Διάκριση (,). 

• Relay (ON, OFF, Latch, Unlatch). 

• Χρονικό (Delay ON, Delay Off, Retentive). 

• Απαριθμητή (Up, Down). 

• Reset. 

• Μετατροπή μεταβλητής (σε BCD, σε Binary). 

• Δυνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούμενης ή δηλωμένης σειράς με την οποία 
εκτελούνται οι εντολές στο πρόγραμμα (Jump within Process). 

• Δυνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούμενης ή δηλωμένης σειράς με την οποία 
εκτελούνται οι εντολές στο υποπρόγραμμα ( Jump to Sub process). 

• Δυνατότητα επιστροφής στο υποπρόγραμμα (Return from Sub process). 

• Εκτέλεση προγράμματος (Run Process). 

• Μετακίνηση τιμής (Move Value or Low Byte, Move High Value). 

• Αποστολή δεδομένων στην θύρα RS-232 

• Σάρωση πραγματικών και απεικονισμένων εισόδων / εξόδων (Scan physical and 
mapped I/O). 
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• Κλήση συνάρτησης (GetChr, GetDht, SndFrm, AnsFrm, RcvFrm, TxEvnt, SetCOS, 
CALC, κλπ) 

• Αριθμητικές πράξεις (+, -, /, ). 

• Δυαδικές πράξεις σε επίπεδο bit (AND, OR, XOR). 

• Λογική ολίσθηση (Left, Right). 

• Περιστροφή (Left, Right). 

• Έλεγχο με τη μέθοδο βρόγχου PID. 

• Προγραμματισμός με INDEX. 

• Αντιγραφή μεταβλητών (copy columns-CPY). 

• Διακλάδωση οποιασδήποτε μορφής. 

• Εισαγωγή μεταβλητών με μνημονικά ονόματα. 

• Λήψη και αποστολή δεδομένων με την βοήθεια συντεταγμένων. 

• Αυτόματη ενεργοποίηση προγραμμάτων με την αλλαγή της κατάστασης χωρίς να 
απαιτείται η λειτουργία της σάρωσης (Event Driven Software). 

• Προσομοίωση (SIMULATION) της κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου / εξόδου. 

• Απαριθμητές για εσωτερικά γεγονότα, εσωτερικούς χρονικούς απαριθμητές για 
απαρίθμηση χρόνου καθώς και εσωτερικά βοηθητικά ρελέ (Flags) για εσωτερικά 
γεγονότα ή δεδομένα σε μόνιμη βάση ώστε να είναι πρακτικά απεριόριστος ο 
προγραμματισμός του ελεγκτή. 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) 

Ο ΤΣΕ θα είναι μία Απομακρυσμένη Τερματική Μονάδα (RTU) η οποία θα αποτελείται από 
έναν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), ένα Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών και 
ένα Σύστημα Αδιάλειπτης Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας, όλα τα ανωτέρω προερχόμενα από τον 
ίδιο κατασκευαστή, για λόγους παρούσης και μελλοντικής συμβατότητας. 

Απομακρυσμένη Τερματική Μονάδα (RTU) με εξοπλισμό προερχόμενο από διαφορετικούς 
κατασκευαστές δεν είναι αποδεκτό επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο ΤΣΕ θα φέρει έγκριση CE, για όλα τα μέρη που τον συνθέτουν, ήτοι τροφοδοτικό, 
συστοιχία συσσωρευτών, κάρτες και σύστημα επικοινωνιών και ο κατασκευαστής του 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Το PLC θα προγραμματίζεται ελεύθερα (χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό), η σύνθεσή 
του θα περιλαμβάνει ανεξάρτητες μονάδες, εναλλάξιμες κάρτες (modular system) και 
modem ασύρματης επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία – διασύνδεση με 
το τοπικό και απομακρυσμένο περιβάλλον (λήψη / αποστολή πληροφοριών τοπικά αλλά 
και από / προς άλλους ΤΣΕ και ΚΣΕ), ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει τυποποιημένες κάρτες 
(modules): 

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) : Για τον πλήρη αυτόματο έλεγχο, της τοπικής 
εγκατάστασης και των επικοινωνιών με τον ΚΣΕ 
και τους άλλους απομακρυσμένους ΤΣΕ του 
συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Ψηφιακών εισόδων (DI) τύπου τάσης : Για την εισαγωγή σημάτων, από τοπικά 
αισθητήρια όργανα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, 
κλπ. 

Ψηφιακών εξόδων (DO) τύπου relay : Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αντλιών, 
Η/Β, κλπ. 

Αναλογικών εισόδων (ΑΙ) τύπου 
ρεύματος (4..20 mA). 

: Για τη συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια 
όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα 
(σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κλπ.). 

Αναλογικών εξόδων (ΑO) τύπου 
ρεύματος (4..20 mA). 

: Για τη συνεχή ρύθμιση της λειτουργίας των 
inverter, Η/Β κλπ. 

Μικτές εισόδους / εξόδους : Για ευκολία κάλυψης αναγκών Ι/Ο ανά ΤΣΕ. 
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Modem ασύρματης επικοινωνίας 
(radio-modem). 

: Για την κατάλληλη μορφοποίηση των δεδομένων, 
ώστε δια μέσου του πομποδέκτη να 
διαβιβασθούν προς τον ΚΣΕ ή τους άλλους ΤΣΕ. 

Επιπλέον το PLC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα: 

• Σύνδεσης με Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή κλπ.), χωρίς τη διακοπή των 
επικοινωνιών με το ασύρματο δίκτυο του συστήματος Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού. 

• Απομακρυσμένου, διαμέσου του ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού, διαμέσου 
σειριακής σύνδεσης RS232, φόρτωσης του προγράμματος και του κώδικα της 
μονάδας, παρακολούθησης της λειτουργίας καθώς και της κατάστασης του 
εξοπλισμού, με χρήση κοινού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 

• Απομακρυσμένης διαμέσου του ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικής, διαμέσου 
σειριακής σύνδεσης RS232 του Η/Υ, ενημέρωσης για τη λειτουργία οποιουδήποτε 
σταθμού του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και με ταυτόχρονη 
λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

• Ανταλλάσσει πληροφορίες με οποιοδήποτε PLC ή ομάδα PLC του συστήματος χωρίς 
την παρεμβολή του ΚΣΕ, αλλά με ταυτόχρονη ενημέρωση αυτού και χωρίς να 
παρενοχλεί τη σάρωση  (polling) του  ΚΣΕ. 

• Επιτηρεί συνεχώς το δίκτυο επικοινωνιών ώστε να αποφεύγονται οι διενέξεις στη 
μετάδοση των πληροφοριών. Ο κάθε ΤΣΕ θα δύναται να ενεργοποιεί αυτόνομα και 
αυτόματα επικοινωνία με τον ΚΣΕ, με τους άλλους ΤΣΕ, με όλους τους σταθμούς 
ελέγχου ταυτόχρονα (broadcasting) σε κρίσιμες καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα 
εποπτεύει συνεχώς τη διαθεσιμότητα του ασύρματου δικτύου, ώστε να μην 
εκπέμπονται ταυτόχρονα και άσκοπα μηνύματα, από περισσότερους του ενός ΤΣΕ. 

• Γίνεται κόμβος επικοινωνιών (αναμεταδότης), χωρίς τη χρήση διαφορετικής 
συχνότητας, και κατ’ επέκταση και εξοπλισμού, από εκείνη την οποία χρησιμοποιεί 
το σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

• Αντικατάστασης των καρτών I/O όταν λειτουργεί (Hot-Swap I/O replacement). 

• Ελεύθερης τοποθέτησης των καρτών εισόδων – εξόδων στο motherboard. 

• Λειτουργίας σε απομακρυσμένα σημεία με διακύμανση τάσης τροφοδοσίας χωρίς 
ανθρώπινη παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε περιβάλλον με σχετική 
υγρασία 90% και θερμοκρασία από –10 0C έως +40 0C. 

Η RTU θα είναι εγκατεστημένη σε βιομηχανικό χαλύβδινο ερμάριο με βαθμό προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ 65 και μέγεθος ανάλογο με τη σύνθεση των καρτών, το 
τροφοδοτικό/συσσωρευτή και το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας. Θα περιλαμβάνει 
σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας, το οποίο θα αποτελείται από σταθεροποιημένο 
τροφοδοτικό AC / DC ή DC / DC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών και 
βαθμιδωτά επεκτάσιμο συσσωρευτή, για αδιάλειπτη λειτουργία του PLC και της ασύρματης 
επικοινωνίας για τουλάχιστον 4 ώρες, από τη στιγμή της διακοπής της τροφοδοσίας από το 
δίκτυο της ΔΕΗ ή από το Φ/Β σύστημα. 

Όλες οι RTU πρέπει να είναι όμοιες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επικοινωνίες. 
Θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό πλήθος των αναλογικών και ψηφιακών 
εισόδων και εξόδων, που απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες ελέγχου της κάθε τοπικής 
εγκατάστασης. Ο σημερινός αριθμός εισόδων – εξόδων πρέπει να μπορεί να αυξηθεί ώστε 
να καλύπτει, χωρίς περιορισμό, μελλοντικές ανάγκες ελέγχου, μόνο με την προσθήκη 
επιπλέον καρτών, που θα επικοινωνούν με τις γειτονικές κάρτες δια μέσου της κεντρικής 
ηλεκτρονικής πλακέτας (motherboard). 

Η επέκταση του PLC θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ειδικά 
εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής στο εργαστήριο. Η συγκράτηση των αγωγών στις 
κλεμμοσειρές των καρτών θα πρέπει να είναι βιδωτή. Τα καλώδια θα πρέπει να 
συρματώνονται σε αριθμημένη κλεμμοσειρά διαιρούμενου τύπου, για να είναι δυνατή η 
αλλαγή των καρτών, χωρίς την αποσύνδεση και επανασύνδεση των καλωδίων. 
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Το κάθε PLC θα πρέπει στην πρόσοψη των καρτών να διαθέτει λυχνίες τύπου LED για να 
δεικνύεται η ύπαρξη της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η λειτουργία του προγράμματος στη 
CPU, το λειτουργικό σφάλμα της CPU, η κατάσταση των συσσωρευτών, η αποστολή και 
λήψη των δεδομένων ανά θύρα επικοινωνίας, το λειτουργικό σφάλμα ανά κάρτα I/O και η 
κατάσταση ανά είσοδο/έξοδο. 

Για λόγους ασφαλείας στο σύστημα είναι αποδεκτή μόνο η κρυπτογραφημένη μετάδοση 
των δεδομένων. Απαραίτητα η κάθε RTU θα διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης.  

Η χρονική ταυτοποίηση θα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στα 
κρυπτογραφημένα δεδομένα. 

Όλα τα δεδομένα πριν την αποστολή τους θα κρυπτογραφούνται βάσει του αλγορίθμου 
TEA (Tiny Encryption Algorithm) ο οποίος χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφικό κλειδί 128-bit 
και 16 βρόχους κρυπτογράφησης (encryption loops). 

Η κρυπτογράφηση και η χρονική ταυτοποίηση θα διασφαλίζουν ότι τα λαμβανόμενα 
δεδομένα προέρχονται από το γνήσιο αποστολέα και όχι από κάποιον άλλο. 

Για την αυθεντικότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων από τον ΚΣΕ προς τους ΤΣΕ  αυτά θα 
πρέπει να είναι χρονικά διασυνδεδεμένα. Δεδομένο του οποίου ο χρόνος παρήλθε θα 
απορρίπτεται ως μη έγκυρο.  

Τα κρυπτογραφημένα κλειδιά θα πρέπει να ορίζονται από το σύστημα και να 
αποστέλλονται (τοπικά ή απομακρυσμένα) στη μνήμη flash των RTU’s. Το αρχείο των 
κλειδιών δεν θα είναι αναγνώσιμο, θα προστατεύεται με password και θα φυλάσσεται στα 
εργαλεία προγραμματισμού της RTU. Τα κλειδιά θα αλλάζουν περιοδικά με κατάλληλη 
εντολή από τον ΚΣΕ. 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) του PLC πρέπει απαραίτητα να: 

• Είναι υψηλής απόδοσης με επεξεργαστική ισχύ 32bit / 200MHz, να υποστηρίζει 
άμεση προσπέλαση μνήμης (DMA) και πράξεις κινητής υποδιαστολής, ώστε να 
διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες για ταχεία, πλήρως αυτόματη και αυτόνομη 
επεξεργασία των πληροφοριών, τόσο για τον τοπικό / απομακρυσμένο έλεγχο της 
εγκατάστασης, όσο και για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων σε άλλες RTU 
και στον Επεξεργαστή Επικοινωνιών του ΚΣΕ της εγκατάστασης. 

• Διαθέτει λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (real time) (λειτουργικά 
συστήματα για εφαρμογές γραφείου όπως Windows και Linux δεν είναι αποδεκτά). 

• Διαθέτει μνήμες: RAM τουλάχιστον 32 Mbytes και Flash τουλάχιστον 16 Mbytes. Τα 
προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα αποθηκεύονται στη μνήμη Flash. 

• Διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου (software RTC) το οποίο θα περιλαμβάνει έτη, 
μήνες, ημέρες, ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. 

• Διαθέτει επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή λιθίου για τη διατήρηση των 
περιεχομένων της μνήμης και της λειτουργίας του RTC για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 2 μήνες από την ημέρα διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

• Καταγράφει συνεχώς σε αρχείο σφαλμάτων (error logger) τα τυχόν λειτουργικά 
σφάλματα του ελεγκτή και των επικοινωνιών. Το αρχείο αυτό θα πρέπει 
απαραίτητα να είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης. 

• Συνδέεται με δέκτη GPS για χρονικό συγχρονισμό. 

• Διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένες σειριακές θύρες (RS232 / RS485). 

• Διαθέτει τουλάχιστον μία ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100 MB. 

• Διαθέτει τουλάχιστον μία ενσωματωμένη θύρα ασύρματης επικοινωνίας. 

• Διαθέτει τουλάχιστον μία ελεύθερη θύρα για μελλοντική χρήση.  

Για τις κάρτες των ψηφιακών εισόδων (DI) απαιτείται: 

• Η κάθε είσοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γρήγορος απαριθμητής με 
χαρακτηριστικά 0 - 12.5 KHz, ελάχιστο πλάτος παλμού 40 μS. 

• Μέγιστη τάση εισόδου: ±40VDC. 

• Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 3,5 mA. 
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• Τροφοδοσία εισόδων: 24VDC. 

• Ταχύτητα λήψης εισόδου: 1mS. 

• Απομόνωση εισόδου: 2,5 KV RMS ανάμεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωμα 
(IEC60255-5). 

• Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

• Ένδειξη κατάστασης ανά είσοδο δια μέσου LED. 

• Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

• Ένδειξη κατάστασης 24VDC δια μέσου LED. 

• Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Για τις κάρτες ψηφιακών εξόδων (DO) απαιτείται: 

• Όλες οι έξοδοι να είναι τύπου ρελέ. 

• Μέγιστη τάση επαφής: 60 VDC ή 30 VAC RMS. 

• Ισχύς διακοπής επαφής: 2A στα 30VDC, 0.6A στα 60VDC ή 0.6A στα 30VAC (ωμικό 
φορτίο). 

• Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας επαφής: 10Hz. 

• Απομόνωση εξόδου: ανάμεσα στις ανοικτές επαφές: 1kV, ανάμεσα στην επαφή και 
το πηνίο: 1.5 kV, ανάμεσα σε σειρά επαφών: 1.5 kV. 

• Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

• Μόνωση βραχυκυκλώματος: 1.5 kV (IEC60255-5). 

• Ένδειξη κατάστασης ανά έξοδο δια μέσου LED. 

• Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

• Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Για τις κάρτες αναλογικών εισόδων (AI) απαιτείται: 

• Όλες οι είσοδοι να είναι ρεύματος ±20 mA (4-20 mA) και απομονωμένες. 

• Διακριτική ικανότητα (resolution): τουλάχιστον 16 bits (συμπεριλαμβανομένου του 
πρόσημου). 

• Ακρίβεια εισόδου: ±0,05% σε ολόκληρη την κλίμακα. 

• Χρονικό διάστημα δειγματοληψίας: 10 mSec στα 50 Hz φιλτραρισμένο. 

• Αντίσταση εισόδου: Rin < 250 Ω. 

• Απομόνωση εισόδου: 1,5 KV RMS ανάμεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωμα 
(IEC60255-5). 

• Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

• Ένδειξη υπέρβασης άνω και κάτω ορίου ανά είσοδο, δια μέσου LED. 

• Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

• Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Για τις κάρτες αναλογικών εξόδων (AO) απαιτείται: 

• Όλες οι έξοδοι να είναι ρεύματος 0-20 mA και απομονωμένες. 

• Διακριτική ικανότητα (resolution): τουλάχιστον 14 bits. 

• Ακρίβεια εξόδου: ±0,05% σε ολόκληρη την κλίμακα. 

• Μέγιστος χρόνος αντίδρασης: 1.0 mSec. 

• Μέγιστο φορτίο με εσωτερική τροφοδοσία: R < 750 Ω. 

• Απομόνωση εισόδου: 1,5 KV RMS ανάμεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωμα 
(IEC60255-5). 

• Αντίσταση μόνωσης: 100 MΩ στα 500 VDC (IEC60255-5). 

• Ένδειξη ρύθμισης ανά έξοδο, δια μέσου LED. 

• Ένδειξη σφάλματος κάρτας δια μέσου LED. 

• Αντικατάσταση της κάρτας με την RTU σε λειτουργία. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μικτών καρτών εισόδων / εξόδων θα είναι παρόμοια με τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά των μεμονωμένων καρτών. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας θα φέρει έγκριση CE, για όλα τα μέρη που το 
συνθέτουν, ήτοι modem ασύρματης επικοινωνίας, και πομποδέκτης. O κατασκευαστής του, 
για λόγους σημερινής αλλά και μελλοντικής συμβατότητας θα είναι ο ίδιος με τον 
κατασκευαστή της RTU. 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη με τα 
αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας, σύμφωνο με το ISO 7498 (μοντέλο OSI), 
αποδεδειγμένα κατάλληλο για ασύρματη επικοινωνία, με μηχανισμό ανίχνευσης 
σφαλμάτων CRC-32 σε επίπεδο bit (ΙΕΕΕ 802-3),  με δυνατότητα διαχωρισμού του 
συνολικού μηνύματος σε frames και με επιλεκτική επανεκπομπή των αλλοιωμένων 
frames. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι ενσωματωμένο στη CPU του PLC. 

• Modem ασύρματης ασύγχρονης (half duplex) επικοινωνίας, με κατάλληλη θύρα για 
σύνδεση με πομποδέκτη, διαμόρφωση FSK (διφασική), ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων τουλάχιστον 2,4 Kbits / sec. 

• Αναλογικός πομποδέκτης, συχνότητας UHF (440 – 450 MHz), σταθερότητα 
συχνότητας ± 0,5 ppm, προγραμματιζόμενης ισχύος 1 – 25 W, 32 κανάλια με εύρος 
12,5 kHz, με εσωτερικό μεγάφωνο 3 W, υποδοχή για μικρόφωνο, διακόπτη για τη 
ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου, τέσσερα προγραμματιζόμενα κομβία, 
κομβίον ON/OFF, οθόνη ενδείξεων, θύρα σύνδεσης με μικρόφωνο, κατάλληλο 
λογισμικό πλήρους προγραμματισμού και έγκριση τύπου. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ (Yagi) 

Ο κατασκευαστής της κεραίας θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

Η κεραία θα φέρει σήμανση CE και θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Αριθμός στοιχείων: 6. 

• Συχνότητα λειτουργίας: UHF (420 – 450 MHz). 

• Απολαβή: 11 dBi. 

• Εύρος δέσμης ραδιοσήματος (-3dB) στο κάθετο επίπεδο: 55° στα 435 MHz. 

• Στάσιμα (V.S.W.R.): ≤1,5:1. 

• Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. 

• Πόλωση: οριζόντια και κάθετη. 

• Μέγιστη ισχύς: 150W. 

• Τύπος ακροδέκτη: Ν θηλυκό. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας από -100C έως +400C. 

• Μήκος: 1130 χιλιοστά. 

• Βάρος: 1490 γραμμάρια. 

• Εγκατάσταση σε ιστό διαμέτρου ∅ 35-52 χιλιοστά. 

• Αντίσταση σε ταχύτητα ανέμου 150 km/h. 

ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ (Ground Plane) 

Ο κατασκευαστής της κεραίας θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

Η κεραία θα φέρει σήμανση CE και θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Συχνότητα λειτουργίας: UHF (420 – 450 MHz). 

• Απολαβή: 8 dBi. 

• Στάσιμα (S.W.R.): <1,5. 

• Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. 

• Πόλωση: Κάθετη. 

• Μέγιστη ισχύς: 75W. 

• Τύπος ακροδέκτη: Ν θηλυκό. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας από -100C έως +400C. 

• Αντοχή σε άνεμο: 160 km/h. 
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• Μήκος: 2740 χιλιοστά. 

• Βάρος: 1935 γραμμάρια. 

• Εγκατάσταση σε ιστό διαμέτρου ∅ 35-54 χιλιοστά. 

• Αντίσταση σε ταχύτητα ανέμου 150 km/h. 

ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Ο ιστός της κεραίας θα είναι γαλβανιζέ σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη) 1 ½”, μήκους 6 
μέτρων και θα γειώνεται δια μέσου κατάλληλων εξαρτημάτων ως ακολούθως: 

• Ένα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο περιλαίμιο για σωλήνα διαμέτρου 1 ½” 
με ένα σημείο σύνδεσης αγωγού και διαστάσεις ελάσματος 40 x 3 mm. 

• Μία επαφή CUPAL διμεταλλική. 

• Ένας σφικτήρας συνδέσεως χάλκινος στρογγυλού αγωγού σε επίπεδη επιφάνεια 
ενός σημείου, διαστάσεων 8 – 10 mm. 

• Πολύκλωνος χάλκινος αγωγός 50 mm2 μήκους 3 m. 

• Ένα ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή, 
διαστάσεων Φ16x1500 mm. 

• Ένας σύνδεσμος επιμηκύνσεως ηλεκτροδίου Φ16. 

• Ένας επικρουστήρας Φ16. 

• Ένας κοχλιωτός σφικτήρας Φ16. 

ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Η κάθοδος της κεραίας θα είναι ομοαξονικό καλώδιο υψηλών συχνοτήτων κατάλληλο για 
τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εσωτερικός αγωγός : Γυμνός πολύκλωνος εκ συρματιδίων χαλκού. Διάμετρος 
2.25mm (7/0.75). 

• Μόνωση εσωτερικού αγωγού: Πολυαιθυλένιο. 

• Εξωτερικός αγωγός: Γυμνό πλέγμα χαλκού. 

• Μανδύας: PVC. 

• Εξωτερική διάμετρος: 10.30mm. 

• Βάρος καλωδίου (kg/km): 157 kg/km. 

• Αντίσταση καλωδίου: 50 Ω. 

• Απόσβεση: 13.5 dB / 100 m στην συχνότητα των 400 MHz. 

• Ενδεικτικός τύπος: RG – 213/U 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Οι κατασκευαστές των υλικών, που θα εγκατασταθούν στους ηλεκτρικούς πίνακες, θα 
φέρουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό καθώς 
και έγκριση CE. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την τροφοδοσία των 
αισθητηρίων και των τοπικών μονάδων αυτοματισμού. 

Η προστασία του τροφοδοτούμενου εξοπλισμού θα υλοποιείται με αυτόματους 
θερμομαγνητικούς διακόπτες ισχύος. 

Όλα τα καλώδια θα συνδέονται με τους πίνακες δια μέσου κλεμμών τύπου ράγας ελάχιστης 
διατομής 4 mm2. 

Το σύστημα διανομής, όταν η ηλεκτρική τροφοδοσία παρέχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ θα 
είναι μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος. 

Η τάση δοκιμής θα είναι 1000 V. 

Η συχνότητα θα είναι 50 / 60 Hz. 

Η τάση των βοηθητικών κυκλωμάτων θα είναι 230 VAC, 24 VDC. 

Το ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο που δίδεται η ηλεκτρική ενέργεια (1 sec) είναι 15 
kA. 
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Η τάση λειτουργίας θα είναι 24 VDC όταν η ηλεκτρική τροφοδοσία παρέχεται από Φ/Β 
γεννήτρια. 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται από εύκαμπτους 
αγωγούς με διατομή τουλάχιστον 1 mm2 και διαφορετικού χρώματος μόνωσης ανάλογα με 
την τάση. 

Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιούνται από εύκαμπτους 
αγωγούς με διατομή τουλάχιστον 2,5 mm2 και διαφορετικού χρώματος μόνωση ανάλογα με 
την φάση και τον ουδέτερο. 

Όλοι οι αγωγοί γείωσης καθώς και οι κλέμμες θα φέρουν κίτρινο / πράσινο χρώμα. 

Η χρωματική κωδικοποίηση θα ακολουθηθεί ομοιόμορφα σε όλους τους πίνακες. 

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και οι κλέμμες θα φέρουν ευδιάκριτη κωδικοποίηση / 
αρίθμηση η οποία θα συμφωνεί πλήρως με τα ηλεκτρολογικά σχέδια του Ανάδοχο. 

Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα 
τοποθετηθεί σε αυτά και θα έχουν επιπλέον χώρο τουλάχιστον 20%. 

Τα ερμάρια θα ικανοποιούν τα  εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Βαθμός προστασίας ΙΡ66. 

• Υλικό κατασκευής: Χάλυβας 2 χιλιοστών. 

• Κατεργασία βαφής: Φωσφάτωση, αντισκωρική βασική βαφή σε μπάνιο 
(ηλεκτροφόρηση), τελική ηλεκτροστατική βαφή και φούρνο. 

• Αγώγιμοι μεντεσέδες με δυνατότητα αλλαγής της θέσης της πόρτας (δεξιά / 
αριστερά). 

• Παρεμβύσματα πολυουρεθάνης. 

Τα τροφοδοτικά των αισθητηρίων θα είναι σταθεροποιημένα παλμοτροφοδοτικά ράγας, με 
φίλτρο θορύβου, βαθμό απόδοσης 90%, τάση εισόδου 230 VAC, τάση εξόδου 24 VDC και 
ρεύμα εξόδου 1 Α. 

Στο τριφασικό κύκλωμα τροφοδοσίας του κάθε πίνακα ισχύος και συγκεκριμένα στο 
καλώδιο της μίας φάσης, θα εγκατασταθεί μετασχηματιστής έντασης και 
μορφομετατροπέας ρεύματος. 

Σε κάθε πίνακα και συγκεκριμένα στην τριφασική τροφοδοσία θα εγκατασταθεί 
ηλεκτρονικό ρελέ το οποίο θα ανιχνεύει την απώλεια φάσης, την υπέρταση / υπόταση, την 
ακολουθία φάσεων και την ασυμμετρία. 

Για την αντικεραυνική προστασία των κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού, σε κάθε 
ηλεκτρικό πίνακα θα εγκατασταθεί αντίστοιχα αντικεραυνικό τριφασικό (3P+N) 65kA και ή 
μονοφασικό (1P+N) 20kA με απομακρυσμένη ένδειξη καλής λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος μαζί με την προσφορά του θα πρέπει να προδιαγράψει, επί ποινή 
αποκλεισμού, επακριβώς το είδος και την ποσότητα του προσφερόμενου ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για κάθε ΤΣΕ, ο οποίος θα παρουσιασθεί ανά ΤΣΕ σε πίνακα ως ακολούθως: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 

Ο κατασκευαστής του μορφομετατροπέα θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό καθώς και έγκριση CE. 

Ο μορφομετατροπέας θα μετατρέπει ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα 0..5 Α, το οποίο 
θα λαμβάνει από τον συνδεδεμένο σε αυτόν Μ/Σ έντασης, σε τυποποιημένο αναλογικό 
σήμα 4..20 mA και θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα υπερφόρτισης: 10 Α. 

• Αντοχή: 100 Α διάρκειας 1 δευτερολέπτου. 

• Μέτρηση σε συχνότητα με εύρος: 45..65 Hz. 
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• Μέγιστο ρεύμα σήματος: 25 mA. 

• Επιτρεπόμενο φορτίο: 500Ω / 20 mA. 

• Ένδειξη καλής κατάστασης: Πράσινο LED. 

• Ένδειξη σφάλματος: Κόκκινο LED. 

• Τάση τροφοδοσίας: 24 VDC. 

• Λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: -200C .. +650C. 

• Βαθμός προστασίας: IP20 

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 61000-6-4, EN 
61000-6-2:2005 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό και ο εξοπλισμός έγκριση CE. 

Το σύστημα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας θα αποτελείται από τα παρακάτω επί μέρους 
στοιχεία: 

• Φ/Β πλαίσια (Solar Panels) με βάσεις στήριξης. 

• Συσσωρευτές κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης βύθισης και άνευ 
συντήρησης. 

• Ένα Ρυθμιστή φόρτισης. 

• Τους απαραίτητους ακροδέκτες. 

• Τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας του εξοπλισμού. 

Φ/Β πλαίσιο (συλλέκτης) 

Το Φ/Β Πλαίσιο θα είναι πολυκρυσταλλικού τύπου και θα πρέπει να έχει διάρκεια 
απόδοσης μεγαλύτερη των 20 ετών.  

Οι Φ/Β κυψέλες θα είναι ενθυλακωμένες σε ειδικό υλικό στεγανό και ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Ειδικό γυαλί στην πρόσθια όψη. Η όλη κατασκευή θα είναι 
ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στο νερό. Το πλαίσιο θα είναι κλειστό πλήρως και 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με όλα τα σημεία στήριξης πάνω σε αυτό. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ισχύς: 140 W. 

• Τάση στην τυπική ισχύ: 33,4 V. 

• Ρεύμα στην τυπική ισχύ: 4,2 A. 

• Ρεύμα βραχυκυκλώματος: 4,5 A. 

• Τάση ανοιχτού κυκλώματος: 42,8 V. 

Συσσωρευτές  

Οι συσσωρευτές θα είναι κλειστού τύπου (άνευ συντήρησης), αργής εκφόρτισης, μεγάλης 
βύθισης και ο κάθε ένας εξ’ αυτών θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση: 12 VDC. 

• Ονομαστική χωρητικότητα: 100 Αh (100 ώρες, 1,80 V/στοιχείο, 250C). 

• Ακροδέκτες: Τ14. 

• Υλικό θήκης: ABS. 

• Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης: 1200 A σε 5 δευτερόλεπτα. 

• Εσωτερική αντίσταση: περίπου 4,9 mΩ. 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εκφόρτιση : -15 .. 50 0C. Φόρτιση : 0 .. 40 0C. 

Ρυθμιστής φόρτισης  

Ο ρυθμιστής φόρτισης θα είναι κατάλληλος για τη βέλτιστη συντήρηση των συσσωρευτών 
καθώς και την εποπτεία των Φ/Β πλαισίων. Θα διαθέτη ευανάγνωστη γραφική οθόνη, η 
οποία θα ενημερώνει το χρήστη με σύμβολα για όλα τα σημαντικά στοιχεία του 
συστήματος, όπως παραμέτρους λειτουργίας, μηνύματα σφαλμάτων και αυτοδιαγνωστικά. 
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Ο ρυθμιστής φόρτισης θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ο οποίος θα ελέγχει εκτός από την 
ιδανική ρύθμιση της φόρτισης και όλες τις λειτουργίες ασφαλείας και ενημέρωσης. Θα 
διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Μέγιστο ρεύμα, σύμφωνα με τη μελέτη. 

• Ονομαστική τάση 24 VDC 

• Κατανάλωση μικρότερη από 0,8 W 

• Λειτουργία σε περιβάλλον με εύρος θερμοκρασίας από -100C .. 500C 

• Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP 31 

Καλώδια  

Τα καλώδια του Φ/Β συστήματος θα είναι κατάλληλων διαστάσεων με προστασία από 
υπεριώδη ακτινοβολία και υγρασία. 

H/B ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 

Ο κατασκευαστής της δικλείδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Η δικλείδα θα είναι τύπου Στρεφομένου Δίσκου, ελαστικής έμφραξης, κατάλληλη για χρήση 
σε δίκτυα ύδρευσης, η πίεση λειτουργίας της θα είναι 10 bar. 

Το σώμα της θα φέρει φλαντζωτά άκρα PN16, θα είναι ενιαίας χύτευσης, κατασκευασμένο 
από ελατό χυτοσίδηρο GGG40. Στο εσωτερικό μέρος του σώματος θα φέρει χιτώνιο από 
βουλκανισμένο λάστιχο NBR. 

Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4104.  

Ο δίσκος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408 (316). 

Ο χειρισμός της βάνας θα πραγματοποιείται αυτόματα με ηλεκτροκινητήρα και χειροκίνητα 
με τιμόνι. 

Ο ηλεκτρομειωτήρας για την Η/Β λειτουργίας ON/OFF θα διαθέτει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία: 230 VAC, 50 / 60 Hz, όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ. 24VDC, όπου υπάρχει 
τροφοδοσία από Φ/Β σύστημα. 

• Βαθμός προστασίας: τουλάχιστον IP55. 

• Διπολικοί τερματικοί διακόπτες: Ανοιχτή / Κλειστή Θέση. 

• Διπολικός διακόπτης ροπής. 

• Θερμαντική αντίσταση στον κινητήρα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η/Β 

Το σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS) θα φέρει έγκριση CE και ο 
κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο 
οργανισμό. Πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: line-interactive. 

• Ισχύς: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

• Χρόνος αυτονομίας: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

• Τάση τροφοδοσίας: 190 – 270 VAC, 45 – 55 Hz. 

• Τάση εξόδου: 230 VAC (+10/-6%), 50 Hz (±1%) αυτορυθμιζόμενο. 

• Διαχείριση συσσωρευτή: Αυτόματος έλεγχος και προστασία έναντι βαθειάς 
εκφόρτισης. 

• Ασφάλεια: IEC/EN 62040-1. 

• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: IEC/EN 62040-2. 

• Ένδειξη της κατάστασης και των μετρήσεων δια μέσου οθόνης LCD. 
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ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

Το αισθητήριο πίεσης (transmitter) θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου 
νερού, ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και θα το 
αισθητήριο θα έχει έγκριση CE. 

Αναλυτικότερα το αισθητήριο πίεσης θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Πίεση λειτουργίας: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 4 x την ονομαστική πίεση. 

• Προστασία: IP 65. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 0C .. 125 0C. 

• Σήμα εξόδου: 4 .. 20 mA. 

• Τροφοδοσία: 12 .. 36 Vdc (σύστημα δύο καλωδίων). 

• Ακρίβεια (IEC 60770): καλλίτερη από 0,35% FSO. 

• Επαναληπτικότητα: 0,2% FSO. 

• Προστασία: IP65 (DIN 43650). 

• Υλικά κατασκευής: Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (σώμα και διάφραγμα). 

• Χρόνος απόκρισης: Μικρότερος των 10 msec. 

• Αντίσταση φορτίου: 600 Ω στα 24 Vdc. 

• Σύνδεση: Αρσενικό σπείρωμα ½’’. 

• Προστασία από βραχυκύκλωμα. 

• Αντίσταση μόνωσης: Μεγαλύτερη από 100 Ω. 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

Το μανόμετρο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, θα έχει 
έγκριση CE και ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: Κάθετο Φ.100 γλυκερίνης. 

• Σπείρωμα: G 1/2". 

• Κέλυφος: Ανοξείδωτο.  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Το αισθητήριο μέτρησης στάθμης νερού στην δεξαμενή τύπου υδροστατικής πίεσης 
βυθιζόμενο, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δεξαμενή με πόσιμο νερό, θα είναι 
εργοστασιακά ρυθμισμένο και θα συνοδεύεται με 10 m καλώδιο (2 x 0,5 mm2) με 
ενσωματωμένο σωληνίσκο για την ισοστάθμιση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ο 
κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το 
αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE. 

Θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Κλίμακα μέτρησης: σύμφωνα με τον πίνακα της μελέτης, H2O. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 0C .. 70 0C. 

• Ακρίβεια (IEC 60770): Καλλίτερη από 0,35% FSO. 

• Σήμα εξόδου: 4 .. 20 mA, προρυθμισμένο στην κλίμακα μέτρησης. 

• Τροφοδοσία: 12 .. 36 VDC (σύστημα δύο καλωδίων). 

• Αντίσταση μόνωσης: μεγαλύτερη από 100 ΜΩ. 

• Μόνιμη προστασία έναντι βραχυκυκλώματος. 

• Υλικά κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L (σώμα και διάφραγμα). 

• Βαθμός προστασίας (DIN 40 050): IP68. 

• Διαστάσεις: 27 x 157 mm (διάμετρος x μήκος). 

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 

Ο κατασκευαστής του ταχυμετρικού υδρομετρητή θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 
9001, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, και ο εξοπλισμός έγκριση CE. 
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Ο υδρομετρητής θα διαθέτει πιστοποίηση MID σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2004/22/EC 
(Annex MI-001), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα του, και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ο μετρητής του θα είναι ξηρού (μη βρεχόμενος) τύπου, μικτής ανάγνωσης, 
ερμητικά σφραγισμένος σε κατάλληλη θήκη, για να αντικαθίσταται, όταν το δίκτυο 
βρίσκεται υπό πίεση. 

• Ο μετρητής θα φέρει ορυκτό γυαλί επαρκούς πάχους, υποδοχές για ηλεκτρικές 
εξόδους (100 lit/παλμό) και μεταλλικό κάλυμμα. 

• Ο μετρητής θα είναι προστατευμένος από μαγνητικές παρεμβολές. 

• Ο μετρητικός μηχανισμός θα αφαιρείται από το σώμα του υδρομετρητή, χωρίς να 
αφαιρείται το σώμα του υδρομετρητή από τη σωληνογραμμή, και θα είναι 
κατασκευασμένος από ανθυγροσκοπικά και υψηλής αντοχής πλαστικά υλικά. 

• Ο μετρητικός μηχανισμός θα εδράζεται σε χαλύβδινο άξονα με ρουλεμάν από 
συνθετικό ζαφείρι. 

• Η κίνηση του μετρητικού μηχανισμού θα μεταφέρεται στο μετρητή δια μέσου 
ζεύγους μαγνητών. 

• Το σώμα του υδρομετρητή θα είναι φλαντζωτό, χυτοσιδηρό και καλυμμένο 
εσωτερικά και εξωτερικά με εποξική πούδρα. Θα φέρει ανάγλυφες ενδείξεις για την 
κατεύθυνση της ροής και του μεγέθους του υδρομετρητή. 

• Θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 

• Διαστάσεις: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

• Θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar και θα λειτουργεί σε μέγιστη 
θερμοκρασία 500C. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ 

Το αισθητήριο θολότητας θα είναι κατάλληλο για μέτρηση σε πόσιμο νερό, ο 
κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το αισθητήριο θα 
έχει έγκριση CE. 

Το αισθητήριο θολότητας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα μέτρηση θολότητας με μικροεπεξεργαστή και τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σήμα εισόδου: Από το αισθητήριο θολότητας. 

• Σήματα εξόδου: Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση ανάλογο 
της μεταβολής της  θολότητας 

• Τροφοδοσία: 220 VAC / 50 Hz ±10% όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC όπου 
υπάρχει Φ/Β σύστημα. 5 VA μέγιστη κατανάλωση. 

• Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη αλφαριθμητική προγραμματιζόμενη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD), διαστάσεων 1x16 ψηφίων για ένδειξη της στιγμιαίας 
τιμής της θολότητας , της θερμοκρασίας σε βαθμούς κελσίου καθώς και των 
δεδομένων , των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

• Πληκτρολόγιο: 5 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον προγραμματισμό. 

• Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250VAC - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max) και μία μεταγωγική επαφή  (250VAC - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm) 

• Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη ,για στήριξη σε πίνακα ή ΙΡ 65 εντός πλαστικού 
κιβωτίου για επίτοιχη στήριξη. 

• Αυτοέλεγχος: Ενδείξεις – προειδοποίηση εσφαλμένης λειτουργίας. 
2. Αισθητήριο θολότητας για στήριξη σε παράκαμψη (by-pass) με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Αρχή μέτρησης: Νεφελομετρική με την μέθοδο σκέδασης παλλομένου 
φωτός κατά 900. 

• Αισθητήρες: Φωτοδίοδος και led. 

• Μήκος κύματος: 890 nm. 

• Κλίμακα μέτρησης: 0,000 έως 4.000 NΤU. 
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• Κέλυφος: Από PVC. 

• Καλώδιο: Ενσωματωμένο καλώδιο 10 μέτρων από PVC. 

• Στήριξη Σε ειδικό υποδοχέα παροχής, από PVC με ρακόρ 1/4", για την 
παροχή δείγματος από 02/25 lit/min, κατάλληλος για μέτρηση πολύ χαμηλών 
τιμών θολότητας (εφαρμογές πόσιμου νερού). 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 50 0C. 

• Πίεση λειτουργίας: 6 bar / 20 0C. 

• Προστασία: ΙΡ 67. 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο μετρητής αγωγιμότητας θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, 
ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το σύστημα θα 
έχει έγκριση CE. 

Ο μετρητής αγωγιμότητας θα αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Σήμα εισόδου: Από το αισθητήριο αγωγιμότητας. 

• Σήματα εξόδου: Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση ανάλογο 
της μεταβολής της αγωγιμότητας. 

• Τροφοδοσία: 230 VAC/50 Hz ±10% (5 VA), όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, 
όπου υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

• Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη προγραμματιζόμενη οθόνη με LED 4ων ψηφίων 
για ένδειξη της στιγμιαίας τιμής της αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας 0C καθώς 
και των δεδομένων, των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

• Πληκτρολόγιο: 8 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον εύκολο 
προγραμματισμό. 

• Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250Vαc - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max ) και μία μεταγωγική επαφή (250Vαc - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm). 

• Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη, για στήριξη σε πίνακα ή ΙΡ 65 εντός πλαστικού 
κιβωτίου για επίτοιχη στήριξη. 

2. Αισθητήριο αγωγιμότητας κατάλληλο για τοποθέτηση στην ειδική θήκη στήριξης με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης: 0-80 mS. 0-100 0C (μέσω  του ενσωματωμένου αισθητηρίου 
θερμοκρασίας PT-100). 

• Αισθητήριο αγωγιμότητας: Σώμα εποξικό με δύο ηλεκτρόδια από γραφίτη στο 
κάτω μέρος (flat) με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 6 μέτρων, Κ=1 cm-1. 

• Στήριξη: Στον υποδοχέα αισθητηρίου. 

• Πίεση λειτουργίας: Έως 10 bar. 

• Προστασία: ΙΡ 68. 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ (pH) 

Ο μετρητής pH θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, ο 
κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το σύστημα θα έχει 
έγκριση CE. 

Ο μετρητής pH θα αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Σήμα εισόδου: Από το αισθητήριο pH. 

• Σήματα εξόδου: Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση ανάλογο 
της μεταβολής της αγωγιμότητας. 

• Τροφοδοσία: 230 VAC/50 Hz ±10%,(5 VA), όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, 
όπου υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

• Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη προγραμματιζόμενη οθόνη με LED 4ων ψηφίων 
για ένδειξη της στιγμιαίας τιμής της αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας 0C, των 
δεδομένων, των σφαλμάτων κ.τ.λ. 
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• Πληκτρολόγιο: 8 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον εύκολο 
προγραμματισμό. 

• Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250Vαc - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max ) και μία μεταγωγική επαφή  (250Vαc - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm ). 

• Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη ,για στήριξη σε πίνακα. 
2. Αισθητήριο pH κατάλληλο για τοποθέτηση στην ειδική θήκη στήριξης με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης: 0-14 pH. 

• Αισθητήριο αγωγιμότητας: Υάλινο με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 9 
μέτρων. 

• Στήριξη: Σε ειδικό υποδοχέα αισθητηρίου. 

• Πίεση λειτουργίας: Έως 10 bar στους 20 0C. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 40 0C max. 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Ο μετρητής υπολειμματικού χλωρίου θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα 
πόσιμου νερού, ο κατασκευαστής του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και το 
σύστημα θα έχει έγκριση CE. 

Το σύστημα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου θα αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Σήμα εισόδου: α) Από το αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου. β) Από το 
αισθητήριο θερμοκρασίας PT-100. 

• Σήματα εξόδου: α) Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με γαλβανική απομόνωση 
ανάλογο της μεταβολής του χλωρίου. β) Αναλογικό σήμα 4 - 20 mA, με 
γαλβανική απομόνωση ανάλογο της μεταβολής της θερμοκρασίας. 

• Τροφοδοσία: 230 VAC/50 Hz ±10%,(5 VA), όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, 
όπου υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

• Ενδείξεις: Μεγάλη φωτιζόμενη αλφαριθμητική προγραμματιζόμενη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD) 1x16 ψηφίων για ένδειξη της στιγμιαίας τιμής της 
αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας 0C, των δεδομένων, των σφαλμάτων κ.τ.λ. 

• Πληκτρολόγιο: 5 πλήκτρα μεμβράνης στην πρόσοψη για τον προγραμματισμό. 

• Ψηφιακές έξοδοι: 2 μεταγωγικές επαφές (250VAC - 2A), προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας (ορίων min-max) και μία μεταγωγική επαφή  (250VAC - 2A) 
ειδοποίησης σφάλματος (alarm). 

• Προστασία: ΙΡ 54 στην πρόσοψη ,για στήριξη σε πίνακα. 

• Αυτοέλεγχος: Ενδείξεις – προειδοποίηση εσφαλμένης λειτουργίας. 
2. Αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Αρχή μέτρησης: Ποτενσιοστατική μέθοδος (αισθητήρες ρεύματος) 

• Υλικό αισθητήρων: Πλατίνα. 

• Υλικό πλήρωσης: Gel. 

• Κλίμακα μέτρησης: 0-2,000 mg Cl2/l. 

• Ακρίβεια (ανάλυση μέτρησης): 0,001 mg Cl2/l. 

• Κέλυφος: Υάλινο. 

• Ενσωματωμένο καλώδιο: 3ων μέτρων 4ων αγωγών. 

• Στήριξη: Στον υποδοχέα αισθητηρίου. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 60 0C. 

• Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Αισθητήριο θερμοκρασίας ΡΤ-100 για αυτόματη 
αντιστάθμιση θερμοκρασίας από 0 έως 100 0C. 

• Προστασία: ΙΡ 68. 
3. Αισθητήριο θερμοκρασίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ανοξείδωτο σώμα διαμέτρου 5 mm. 

• Ενσωματωμένο καλώδιο με μόνωση σιλικόνης μήκους 2 μέτρων. 
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ΘΗΚΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 

Η θήκη θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού, ο κατασκευαστής 
του θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

Η θήκη παροχής νερού (by-pass) και στήριξης των αισθητηρίων υπολειμματικού χλωρίου, 
αγωγιμότητας, pH και θερμοκρασίας θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Διαστάσεις: 150×120×40 mm. 

• Κέλυφος: Από ακριλική ρητίνη. 

• Υδραυλική σύνδεση: Μέσω ενσωματωμένων ρακόρ (1/4") ειδικών για πλαστική 
σωλήνα.  

• Παροχή: 10-30 λίτρα/h. 

• Πίεση λειτουργίας: Μέγιστη 4 bar. 

• Υποδοχές: Τέσσερεις, μία για το αισθητήριο του υπολειμματικού χλωρίου , μία για 
το αισθητήριο αγωγιμότητας, μία για το αισθητήριο pH και μία για αισθητήριο 
θερμοκρασίας. 

• Παρελκόμενα: 2 μέτρα πλαστικό σωλήνα 4x6. 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από 
επίσημο οργανισμό και η αντλία θα διαθέτει έγκριση CE. 

Η αντλία θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Μέγιστη παροχή: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

• Μέγιστη αντίθλιψη: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ. 

• Υλικό κεφαλής: Ακρυλικό. 

• Υλικό βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης: PVC. 

• Υλικό παρεμβυσμάτων: FPM (fluoric caoutchouc). 

• Μπίλια βαλβίδας: Κεραμική 

• Ρύθμιση μήκους εμβολισμού: Με παλμούς άνευ τάσης. 

• Ρύθμιση συχνότητας εμβολισμού: Σε 10 βήματα, από 10 έως 100%. 

• Ενδείξεις: Λειτουργίας, προειδοποίησης και σήμανσης σφάλματος. 

• Προστασία από την εν ξηρώ λειτουργία: Δέχεται σήμα από διακόπτη στάθμης δύο 
βαθμίδων. 

• Βαθμός προστασίας: IP65 

• Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 VAC / 50 Hz, όπου υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, 24 VDC, όπου 
υπάρχει Φ/Β σύστημα. 

Η αντλία θα συνοδεύεται από: Ποδοβαλβίδα, διακόπτη στάθμης δύο βαθμίδων, βαλβίδα 
εξαέρωσης, σωληνίσκοι, εξαρτήματα αναρρόφησης και κατάθλιψης, βαλβίδα έγχυσης 
μεταβλητού μήκους. 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από 
επίσημο οργανισμό και η αντλία θα διαθέτει έγκριση CE. 

Το δοχείο θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Υλικό κατασκευής: Ημιδιαφανές PE. Σταθεροποιημένο από υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Όγκος: 250 lit. 

• Επί της παρειάς του θα διαθέτει ειδική κλίμακα σε λίτρα. 

• Το σημείο πλήρωσης θα σφραγίζει με βιδωτό καπάκι. 

• Στο άνω μέρος θα φέρει εγκιβωτισμένα ορειχάλκινα σπειρώματα για την ασφαλή 
στερέωση της δοσομετρικής αντλίας. 

• Στο κάτω μέρος θα φέρει οπή με τάπα για εύκολη εκκένωση και καθαρισμό. 

• Ενδεικτικές διαστάσεις και βάρος:  
o Διάμετρος: 650 mm 
o Ύψος: 1.100 mm 
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o Βάρος (άδειο): 17,5 kg 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PN16 

Ο κατασκευαστής της βαλβίδας θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο 
από επίσημο οργανισμό. 

Κινητική λειτουργία: Η βαλβίδα θα είναι ικανή να απάγει μεγάλες ποσότητες αέρα με 
μεγάλη ταχύτητα (άνω των 0,7 bar διαφορική πίεση), κατά την πλήρωση του δικτύου 
ύδρευσης, και να εισάγει μεγάλες ποσότητες αέρα κατά την ταχεία εκκένωση του αγωγού 
ώστε να προλαμβάνει φαινόμενα σύνθλιψης. 

Αυτόματη λειτουργία: Η βαλβίδα θα είναι ικανή να απάγει τον αέρα που συσσωρεύεται 
κατά την λειτουργία του υπό πίεση δικτύου ύδρευσης. 

Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες θα υλοποιούνται αυτόματα. 

Η βαλβίδα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει το πρόωρο κλείσιμο, να 
απάγει πλήρως όλη την ποσότητα του εγκλωβισμένου αέρα, στο υπό πίεση δίκτυο νερού. 

Το μέγεθος και ο σχεδιασμός της οπής δεν θα επιτρέπει τη συσσώρευση αιωρούμενων 
στερεών που τυχόν υπάρχουν στο νερό. Το μέγεθος της οπής θα είναι τουλάχιστον 800 
mm2. 

Ο μηχανισμός έμφραξης της οπής θα είναι κυλιόμενη ταινία κατασκευασμένη από λάστιχο 
EPDM. Η ταινία θα  οδηγείται από πλωτήρα σταθερής διαδρομής, που θα επιτυγχάνεται 
από κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση στο σώμα της βαλβίδας. 

Η βαλβίδα για την σύνδεσή της στο δίκτυο ύδρευσης θα φέρει αρσενικό σπείρωμα 2’’ BSP, 
και θα λειτουργεί σε εύρος πίεσης 0,2..16 bar. Η βαλβίδα θα έχει δοκιμασθεί σε πίεση 
25bar. 

Το άνω τμήμα του σώματος της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο nylon 
και το κάτω τμήμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και το σπείρωμα, θα είναι κατασκευασμένο 
από ορείχαλκο. 

ΦΡΕΑΤΙΟ 

Το φρεάτιο θα είναι τετραγωνικό με εσωτερική καθαρή διάσταση 1,50×1,50m  και 
κατασκευασμένο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ 131 (Φ 
5/15 x 15) πάχους τοιχωμάτων 0,20m. 

Η στεγανοποίηση των τοιχίων εσωτερικά και εξωτερικά θα γίνει με επάλειψη ειδικού 
τσιμεντοειδούς σε τρείς στρώσεις σταυρωτά. 

Επί της πλάκας εκάστου φρεατίου θα κατασκευασθεί ανθρωποθυρίδα τετραγωνικής 
διατομής διαστάσεων (ΜxΠ) (1 x 1) m της οποίας το κάλυμμα θα είναι χυτοχαλύβδινο. 

Το φρεάτιο θα διαθέτουν μεταλλική κλίμακα στερεωμένη με μόνιμη αγκύρωση στο τοιχίο. 
Η μεταλλική κλίμακα θα έχει πάτημα 25 cm, ρίχτι 17 cm και πλάτος 50 cm. Η μεταλλική 
κλίμακα θα προστατεύεται από την σκουριά με επάλειψη ειδικού χρώματος σε δύο 
στρώσεις. 

ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ 

Ο κατασκευαστής της φλαντζοκεφαλής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Τα μέρη που απαρτίζουν την φλαντζοκεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από: 

• Σώμα: Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG40 DIN1693. 

• Βαφή: Εποξική RAL5005 250μm. 

• Ελαστικό στεγανοποίησης : EPDM. 

• Μεταλλικός δακτύλιος: Ορείχαλκος. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φλαντζοκεφαλής θα είναι: 
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• Πίεση λειτουργίας: Σύμφωνα με τους πίνακες του εξοπλισμού . 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 1200C. 

• Διάτρηση φλαντζών: DIN2501. 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 

Ο κατασκευαστής της μαγνητικής επαφής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό.  

Η μαγνητική επαφή θα είναι βιδωτή, χρώματος καφέ, στεγανή με καλώδιο στη μέση μήκους 
τουλάχιστον 25 cm. Το άνοιγμα της ηλεκτρικής επαφής θα είναι: 7,9 mm (NC). 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ο κατασκευαστής του ανιχνευτή κίνησης θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Ο ανιχνευτής θα είναι τεχνολογίας Quad με ακτίνα 12x12m και άνοιγμα 85 μοίρες (78 
ζώνες). Δεν θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία του μηχανικού relay καθιστώντας το πλήρως 
αθόρυβο. Θα διαθέτει ειδικό κύκλωμα αντιστάθμισης της ευαισθησίας σε θερμοκρασίες 
35..37 oC. Το εξωτερικό κέλυφος θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην 
επιτρέπει την είσοδο μικροσκοπικών εντόμων. Θα διαθέτει ρύθμιση ευαισθησίας: (low 
(μετατρέπεται σε pet immune) /mid/high). Θα διαθέτει tamper. Η τάση λειτουργίας θα έχει 
εύρος 9,5..16 VDC. Η μέγιστη κατανάλωση θα είναι 11mΑ. Θα διαθέτει προστασία RFI 
10V/m. Θα λειτουργεί σε θερμοκρασία με εύρος: -20..+50 oC. Οι διαστάσεις του θα είναι: 
93,4 x 61,4 x 46 mm. Θα δύναται να στηριχθεί σε τοίχο ή οροφή. 

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ο κατασκευαστής της σειρήνας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Εξωτερική polycarbonate σειρήνα η οποία θα διαθέτει τα ακόλουθα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Στάθμη ήχυνσης:  118dB με 1 piezo 

• Τύπος συσσωρευτή: ΝiCd 6 VDC 

• Ηλεκτρική κατανάλωση: 2,28 W. 

• Ρυθμιζόμενο χρονικό: 3-15 λεπτά. 

• Δυνατότητα λειτουργίας με εντολή –. 

• Μέγιστη κατανάλωση 400mA. 

• Πιστοποίηση: EN5013-1 Grade 3. 

• Διαστάσεις: 33 x 22,5 x 7 cm. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Ο κατασκευαστής του πληκτρολογίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

Το πληκτρολόγιο θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Χρήστες: 1.000. 

• Μεταλλική θήκη με προστασία IP54. 

• Φωτιζόμενα 12 πλήκτρα. 

• Συχνότητα 125 KHz. 

• Λειτουργία με Κωδικό, Κάρτα/Tag, Κωδικό & Κάρτα. 

• Αντιβανδαλιστικό. 

• Έξοδος Alarm. 

• Συνεργασία με Μπουτόν εξόδου & Κουδούνι πόρτας. 

ΠΟΡΤΑ 

Η πόρτα θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 



Σελίδα 19 

• Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως γαλβανισμένη (πάχος φύλλου 50 mm). 

• Διαστάσεις: (Π x Υ) (1100 x 2150) mm 

• Περσίδες σε όλη της επιφάνεια καλυμένες από άκαυστη (ηλιακή ακτινοβολία) σήτα 
τοποθετημένη σε πλαίσιο αλουμινίου (δυνατότητα αφαίρεσης και αντικατάστασης 
της σήτας). 

• Κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια. 

• Στερέωση της πόρτας στην κάσα με τρείς μεντεσέδες βαρέως τύπου. 

• Διαθέτει κλειδαριά με κλειδί.  

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

Το παράθυρο θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Μονόφυλλο μεταλλικό πλήρως γαλβανισμένο ανοιγόμενο (πάχος φύλλου 40 mm) 

• Διαστάσεις (Π x Υ) (1200 x 1700) mm. 

• Περσίδες σε όλη της επιφάνεια καλυμένες από άκαυστη (ηλιακή ακτινοβολία) σήτα 
τοποθετημένη σε πλαίσιο αλουμινίου (δυνατότητα αφαίρεσης και αντικατάστασης 
της σήτας). 

• Κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια. 

• Στερέωση του παραθύρου στην κάσα με δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Γιαννόπουλος Ευάγγελος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ.Τ.Υ.Π.Π. 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Λαμπρούση Βασιλική 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός αφορά την επέκταση του υφιστάμενου και εν λειτουργία συστήματος Τηλε-
ελέγχου / Τηλεχειρισμού το οποίο διαθέτει έναν (1) ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) και 
είκοσι οκτώ (28) ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου), οι οποίοι ελέγχουν το εξωτερικό και το 
εσωτερικό υδραγωγείο της Δ.Ε. Πάργας του Δήμου Πάργας. 

Η παρούσα σύμβαση επεκτείνει το σύστημα με δύο (2) ΦΣΕ (Φορητός Σταθμός Ελέγχου) και 
δκατέσσερις (14) νέους ΤΣΕ, οι οποίοι θα ελέγχουν τη λειτουργία τμήματος του εξωτερικού 
υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας. 

Το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού είναι τύπου ACE3600, του 
κατασκευαστή Motorola, με εγκατεστημένο και εν λειτουργία λογισμικό, στον Η/Υ του ΚΣΕ, 
τύπου iFix, του κατασκευαστή GE. 

Η παρούσα σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού διαδικτυακής 
αρχιτεκτονικής, ώστε οι ΦΣΕ να επικοινωνούν με τον υφιστάμενο ΚΣΕ (λογισμικό iFix) δια 
μέσου του διαδικτύου (internet) για να επιβλέπουν και να ελέγχουν το υδραγωγείο, των 
δύο Δ.Ε. του Δήμου, από οποιοδήποτε σημείο το οποίο έχει πρόσβαση στο internet. 

Από τον ΚΣΕ θα συλλέγονται αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, οι λειτουργίες  του 
υδραγωγείου από όλους τους ΤΣΕ, οι οποίες θα αποσκοπούν στην απομακρυσμένη 
επίβλεψη της λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων είτε από τον ΚΣΕ, είτε από τους 
ΦΣΕ. 

Από τον ΚΣΕ και τους ΦΣΕ θα αποστέλλονται, σε πραγματικό χρόνο, εντολές προς όλους 
τους ΤΣΕ, οι οποίες θα αποσκοπούν στην αυτόματη απομακρυσμένη τροποποίηση της 
λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και αυτό της παρούσας σύμβασης 
είναι ενιαίο σύστημα. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση των δεδομένων με 
οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε Σταθμό Ελέγχου θα πραγματοποιείται χωρίς κανένα 
απολύτως περιορισμό. 

Ο υφιστάμενος ΚΣΕ θα επικοινωνεί, θα ελέγχει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και από 
τους σαράντα δύο (42) πλέον ΤΣΕ. 

Οι 14 νέοι ΤΣΕ θα διασυνδεθούν με τα αισθητήρια όργανα και τον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό τμήματος του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου, και θα επικοινωνούν 
ασύρματα, ανταλλάσοντας δεδομένα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, με τους 
υφιστάμενους ΤΣΕ και ΚΣΕ της Δ.Ε. Πάργας. 

Οι νέοι ΤΣΕ θα χρησιμοποιούν το ίδιο ασύρματο δίκτυο με αυτό του υφιστάμενου 
συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, του οποίου η άδεια λειτουργίας θα επεκταθεί, 
για να τους συμπεριλάβει. 

Οι νέοι ΤΣΕ θα είναι δοκιμασμένο προϊόν, έτοιμο για λειτουργική χρήση σε εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, και μαζί με τους υφιστάμενους ΤΣΕ θα ελέγχουν πλήρως και σε πραγματικό 
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χρόνο (real time) τον υφιστάμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Θα συλλέγουν και θα 
αποστέλλουν αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο (ταυτόχρονα με την εμφάνιση του 
συμβάντος), στον ΚΣΕ τα ακόλουθα: 

• Πληροφορίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Στοιχεία για την ποιότητα και την απολύμανση του πόσιμου νερού. 

• Την κατανάλωση νερού και τις διαρροές στο υδραγωγείο. 

• Τα αποθέματα του νερού στις δεξαμενές. 

• Ενημέρωση για την παραβίαση των χώρων των εγκαταστάσεων από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης του νέου 
εξοπλισμού και της διασύνδεσής του με το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού, καθώς και την παράδοση στο χώρο του έργου, την εκφόρτωση και 
αποθήκευση, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, τις κατασκευές, τους ελέγχους, τη θέση σε 
λειτουργία, τις δοκιμές, την εκπαίδευση και την ενός έτους εγγύηση / συντήρηση, όπως 
αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συνεννόηση – Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Όλες οι μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται 
οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ 
όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις – Διορθώσεις – Συμπληρώσεις. 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη Δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά τεύχη. 

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από τον Δήμο, ούτε η υπηρεσία, ούτε 
κάποιος υπάλληλός της έχει την δικαιοδοσία να εξηγήσει σε οικονομικοί φορείς που θα 
υποβάλλουν προσφορές, ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, 
τιμές, σχέδια κλπ. ή ότι πρέπει ή ότι δεν πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο που θα κάνει 
αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει το Δήμο ή θα 
επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου ως προς τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα 
παρουσία υπαλλήλων του Δήμου ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν 
υποβάλλει την προσφορά του. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, διευκρινίσει, συμπληρώσει τροποποιήσει 
κάποια σημεία των τευχών δημοπράτησης εγγράφως αλλά αυτή η διευκρίνιση θα γίνει 
τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Για τον λόγο αυτό τυχόν 
ερωτήματα για διευκρινήσεις γίνονται δεκτά εάν υποβληθούν τουλάχιστον 6 ημέρες πριν 
την υποβολή των προσφορών. Μετά την προθεσμία αυτή η Υπηρεσία δεν θα απαντά στα 
τυχόν ερωτήματα των προμηθευτών. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγκατάσταση Συστήματος. 

Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της 
προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στον Δήμο χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε 
λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, με το χρονοδιάγραμμα θα 
υποβάλλει, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων από τον Δήμο καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει ο 
Δήμος προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και 
λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. 
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Η εγκατάσταση κάθε περιφερειακού εξοπλισμού, ΤΣΕ, όπως και ΚΣΕ θα γίνει από τον 
ανάδοχο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και 
παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής και διαμόρφωσης χαρακτηριστικών του 
λογισμικού εφαρμογών, παραμέτρων συστήματος αν αυτό κριθεί σκόπιμο για τη βέλτιστη 
λειτουργία του συστήματος, καθώς και των παραμέτρων λειτουργίας των τοπικών 
σταθμών. Η αναπροσαρμογή αυτή θα γίνει χωρίς αύξηση του τιμήματος του ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Πληρωμές. 

Η πληρωμή του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 5.1 της 
Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκπαίδευση. 

Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία  πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών, συστημάτων 
και λογισμικών τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, 
εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 
συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισμικού. 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το Δήμο με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 
εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και μία (1) στα Αγγλικά, 
και θα είναι κατ’ ελάχιστον γι’ αυτά τα υλικά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλα τα προγράμματα και τις δυνατότητες 
αυτών και όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση του και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η 
ιδιοκτησία των λογισμικών πακέτων θα ανήκει στο Δήμο. Η ιδιοκτησία του λογισμικού 
εφαρμογής θα ανήκει στο Δήμο και στον ανάδοχο, ο οποίος θα μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Σημειώνεται ότι οι οθόνες, τα μηνύματα και οι εκτυπώσεις των 
προγραμμάτων εφαρμογής θα είναι στα Ελληνικά. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προσωρινή Παραλαβή. 

Η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιείται σε 10 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
το άρθρο 208 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση – Συντήρηση  - Υποστήριξη του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση – συντήρηση διάρκειας ενός (1) έτους, τόσο 
για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το 
σύνολο του συστήματος από την ημέρα της προσωρινής παραλαβής τους. Εγγύηση ίδιας 
διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συμπληρωματικού εξοπλισμού. 

Μετά την λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την 
ικανότητα να προσφέρει, εφ’ όσον του ζητηθεί από το Δήμο, συντήρηση του συστήματος, η 
οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς 
και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν. Στην προσφορά πρέπει να 
αναφερθεί ρητά η ελάχιστη χρονική διάρκεια, 5 χρόνια μετά την οριστική παραλαβή, για 
την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος, 
καθώς και επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Οριστική Παραλαβή. 

Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με τη λήξη του χρόνου εγγύησης, από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του ν. 
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4412/2016. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής παραλαβής επιστρέφονται οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Αναπροσαρμογή τιμών. 

Ο Δήμος με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή των 
τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την οριστική 
παραλαβή. Επίσης δεν δέχεται αντιπροσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Τόπος διαμονής του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της έδρας του, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της 
Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Δοκιμή συστήματος. 

Ο ανάδοχος θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι 
διαδικασίες αποδοχής θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό του 
Δήμου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δοκιμές θα συμφωνούν με 
τα πρότυπα EN 60950-1, CE, EMC, ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 

Δοκιμές Βιομηχανικής Αποδοχής (Factory Acceptance Tests – FAT ) 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τα έγγραφα των πλήρων δοκιμών βιομηχανικής αποδοχής και 
δοκιμές απόδοσης του συστήματος, που θα περιλαμβάνουν τον επεξεργαστή επικοινωνιών 
και τις RTUs. 

Η Δοκιμή Βιομηχανικής Αποδοχής θα διεξαχθεί παρουσία μαρτύρων, που θα οριστούν 
γραπτώς από το Δήμο και τον Ανάδοχο. Οι μάρτυρες κατά την διάρκεια του FAT θα έχουν το 
δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους των μερών που αντιπροσωπεύουν και να κρίνουν την 
επιτυχία ή αποτυχία μιας συγκεκριμένης δοκιμής. Διαιτητές μπορεί να ορισθούν εγγράφως 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εφ’ όσον χρειάζεται. 

Κατά την διάρκεια του FAT θα τηρείται ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο αυτό θα 
καταγράφονται, για κάθε δοκιμή που λαμβάνει χώρα, τα εξής: 

1. Το αποτέλεσμα. 
2. Οποιαδήποτε λάθη παρουσιάσθηκαν. 
3. Οποιαδήποτε ενέργεια επανόρθωσης. 
4. Αποτελέσματα νέων δοκιμών. 
5. Αποφάσεις που λήφθηκαν από τους παριστάμενους και μπορεί να επηρέασαν το 

αποτέλεσμα των δοκιμών. 

Όλες οι εγγραφές στο ημερολόγιο θα υπογράφονται από τους παριστάμενους και των δύο 
μερών. Αντίγραφα του ημερολογίου θα παραδοθούν στο Δήμο μετά την ολοκλήρωση του 
FAT. 

Η επιτυχία ή αποτυχία εκτέλεσης των δοκιμών καθορίζεται ως εξής: 

1. Εάν το σύστημα  λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η δοκιμή θα κριθεί 
επιτυχής. 

2. Οι δοκιμές δεν θα θεωρηθούν αποτυχημένες εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών, π.χ. 
διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, εφόσον το σύστημα πληροί τις δυνατότητες 
αυτοεπιδιόρθωσης που αναφέρονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και 
κάθε επακόλουθη προδιαγραφή του έργου. 

3. Οι δοκιμές δεν πρέπει να αποτύχουν εξαιτίας κακής λειτουργίας, αρκεί το λάθος να 
μπορεί να διορθωθεί μέσω κανονικής διαδικασίας και οι δοκιμές ολοκληρωθούν 
ικανοποιητικά κατά τα άλλα. 

4. Κάθε δοκιμή που κρίνεται ανεπιτυχής μπορεί να επαναληφθεί εκτελώντας όποια 
διορθωτική ενέργεια απαιτείται. 

5. Εάν το σύστημα αποτύχει σε κάποια δοκιμή και είναι φανερό ότι το λάθος μπορεί 
να επηρεάσει το αποτέλεσμα προηγουμένων δοκιμών που είχαν θεωρηθεί σαν 
επιτυχείς, πρέπει να επαναληφθεί κάθε δοκιμή που πιθανά επηρεάστηκε. 
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Για να κατανοήσουν πλήρως όλοι οι συμμετέχοντες όλα τα θέματα Δοκιμών Βιομηχανικής 
Αποδοχής, οι Προδιαγραφές Δοκιμών Βιομηχανικής Αποδοχής όπως ισχύουν για κάθε 
τμήμα του, θα περιγράφονται στις Προδιαγραφές Έργου του Αναδόχου.  

Διαδικασίες FAT. 

Οι διαδικασίες δοκιμών θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε για κάθε ξεχωριστό τμήμα που 
θα δοκιμαστεί (π.χ. H/W, S/W,) να υπάρχει μια καλά καθορισμένη σειρά δοκιμών. 

Κάθε δοκιμή θα τεκμηριώνεται από κατάλληλα έγγραφα που θα περιλαμβάνουν: 

1. Το σκοπό για τον οποίο εκτελείται η δοκιμή. 
2. Κάθε προαπαίτηση ώστε η δοκιμή να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 
3. Κάθε εξοπλισμό που απαιτείται ώστε η δοκιμή να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 
4. Μια λεπτομερή λίστα διαδικασιών και ενεργειών που θα γίνουν κατά την εκτέλεση 

της δοκιμής. 

Διαχείριση Συστήματος. 

Οι δοκιμές Βιομηχανικής Αποδοχής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν τις 
προσφερόμενες ηλεκτρονικές μονάδες, όπως αυτές καθορίζονται στις Προδιαγραφές της 
Προμήθειας του Αναδόχου.  

Η διαμόρφωση (configuration) των ηλεκτρονικών μονάδων που θα ελεγχθεί θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις προδιαγραφές του παρόντος 
τεύχους. 

Διαδικασίες Εκκίνησης / Σταματήματος του Συστήματος (System startup / shutdown). 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές του System startup και shutdown που 
περιλαμβάνουν: 

1. Εντολές εκκίνησης συστήματος. 
2. Εντολές login & logout του χειριστή. 
3. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (password). 
4. Εντολές προγραμματιζόμενων πλήκτρων. 

Αποθήκευση και Αποκατάσταση του Συστήματος (System Backup / 
Recovery) 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις διαδικασίες System Backup και Recovery που 
περιλαμβάνουν: 

1. Διαδικασίες αποθήκευσης συστήματος σε μέσα αποθήκευσης. 
2. Διαδικασίες αποκατάστασης συστήματος από μέσα αποθήκευσης. 
3. Συγχρονισμός ρολογιών συστήματος του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και των 

Τοπικών Σταθμών Ελέγχου. 

Διαμόρφωση Βάσης Δεδομένων της Τηλεμετρίας. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές της βάσης δεδομένων τηλεμετρίας που 
περιλαμβάνουν: 

1. Διατήρηση κωδικού και βαθμίδας πρόσβασης. 
2. Δημιουργία και τροποποίηση του προγράμματος αυτόματης λειτουργίας των RTUs. 
3. Συστήματα και μέθοδοι επικοινωνίας των RTUs, πχ. χαρακτηριστικά ασυρμάτου, 

είδη και χρόνοι σάρωσης κλπ. 

Δημιουργία και τροποποίηση τηλε-ελεγχόμενων και τηλεχειριζόμενων σημείων: 

1. Όνομα. 
2. Τύπος π.χ. αναλογικό, ψηφιακό, παράγωγο. 
3. Όρια συναγερμών. 
4. Ιστορικά δεδομένα. 
5. Αναμετάδοση τιμών σε συσχετιζόμενα σημεία. 
6. Συντελεστές κλίμακας. 
7. Διατήρηση κλίμακας. 
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8. Καθορισμός παραμέτρων λειτουργίας (set points) για ψηφιακούς, αναλογικούς και 
παραγωγικούς ελέγχους. 

Διαμόρφωση Γραφικών Οθονών. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές διαμόρφωσης γραφικών οθονών που θα είναι 
διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χειριστές περιλαμβάνοντας: 

1. Δημιουργία παραθύρων των οθονών ώστε να περιλαμβάνουν δυναμικά (dynamic) 
και στατικά (static) σύμβολα. 

2. Τροποποίηση των παραθύρων των οθονών ώστε να περιλαμβάνουν δυναμικά 
(dynamic) και στατικά (static) σύμβολα. 

3. Διαγραφή και αλλαγή ονομασίας των οθονών. 
4. Χρησιμοποίηση κάθε προγραμματιζόμενου πλήκτρου. 

Παραδείγματα όλων των τύπων των οθονών, π.χ. Παράθυρα στατικών πληροφοριών, 
Μιμικά διαγράμματα για απεικόνιση πληροφοριών και εκτέλεση τηλεχειρισμών, Παράθυρα 
καταλόγου συναγερμών, Στατιστικές οθόνες (π.χ. ιστογράμματα), Παράθυρα βοήθειας / 
κειμένου, Απεικόνιση οθονών. 

Αποστολή / Λήψη Δεδομένων. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές συλλογής δεδομένων που θα είναι διαθέσιμες 
στους εξουσιοδοτημένους  χειριστές, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

1. Συλλογή ψηφιακών, αναλογικών και παραγώγων παραμέτρων. 
2. Συλλογή όλων των δεδομένων από τις RTUs, με συχνότητα καθορισμένη από τον 

εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος, ή αυτόματα από τους ΤΣΕ με την 
εμφάνιση του συμβάντος. 

3. Πληκτρολόγηση δεδομένων. 
4. Αποστολή / λήψη δεδομένων από / σε μία RTU. 
5. Αναστολή / λήψη δεδομένων από / σε πολλές RTUs. 

Τηλεχειρισμός.  

Αυτές οι δοκιμές  θα ελέγξουν τις εντολές τηλεχειρισμού που περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία και φόρτωση μέσω του ασύρματου δικτύου επικοινωνίας (download) 
των διαδικασιών τηλεχειρισμού. 

2. Ψηφιακούς (π.χ. άνοιξε / κλείσε) και αναλογικούς (π.χ. ρύθμιση) τηλεχειρισμούς 
συγκεκριμένων τηλεχειριζόμενων σημείων. 

3. Επαναλαμβανόμενους ελέγχους για να εξασφαλιστεί το ακριβές σημείο όπου 
αποστέλλεται ο τηλεχειρισμός. 

Διαχείριση Συναγερμών / Συμβάντων. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές τηλεχειρισμού επικοινωνίας (download / upload) 
των διαδικασιών που περιλαμβάνουν ψηφιακούς και αναλογικούς συναγερμούς που 
δημιουργούνται σε ένα τοπικό σταθμό και καταχωρούνται (logged) στο μέσον αποθήκευσης 
του Η/Υ (σκληρό δίσκο), παρουσιάζονται και ενημερώνουν τις θέσεις εργασίας π.χ. περιοχές 
ενδιαφέροντος. 

1. Συμβάντα, δηλαδή εντολές χειρισμού τα οποία εκτελούνται μόνο από 
εξουσιοδοτημένους χειριστές και καταχωρούνται (logged) στο μέσον αποθήκευσης 
του Η/Υ (σκληρό δίσκο). 

2. Διαδικασίες αποδοχής / αναγνώρισης συναγερμών. 
3. Εκτύπωση καταλόγου συναγερμών. 
4. Αναστολή συναγερμών για ένα συγκεκριμένο συμβάν, ή και τοπικό σταθμό. 

Καταχώρηση δεδομένων. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις διαδικασίες καταχώρησης και αρχειοθέτησης των 
πληροφοριών που περιλαμβάνουν: 

1. Δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται καταχωρούνται 
στην μνήμη σε πραγματικό χρόνο (real time). 
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2. Δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα μπορούν μακροπρόθεσμα να 
αποθηκευτούν και να ανακληθούν από αποθηκευτικά μέσα. 

Προγραμματισμός RTUs. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις μεθόδους προγραμματισμού των RTUs που 
περιλαμβάνουν: 

1. Δήλωση στη μνήμη της RTU της σύνθεσής της (Configuration). 
2. Δημιουργία, και μετάφραση (compilation) των προγραμμάτων. 
3. Φόρτωση (download) των προγραμμάτων στη μνήμη της RTU. 
4. Αυτόματη εκτέλεση προγραμμάτων ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή σαν 

αποτέλεσμα κάποιου συναγερμού, ή συμβάντος. 

Δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης (On Site Acceptance Test – OSAT) 

Οι δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης υπόκεινται στους ίδιους όρους όπως οι δοκιμές 
Βιομηχανικής Αποδοχής αλλά διαφέρουν στο ότι το σύνολο των δοκιμών γίνεται υπό 
συνθήκες τελικής εγκατάστασης του συστήματος ή των υποσυστημάτων. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προνοήσει ώστε η κάθε RTU να είναι διασυνδεδεμένη με την ηλεκτρική 
τροφοδοσία, το σύστημα επικοινωνιών, τον πίνακα αυτοματισμού και τα αισθητήρια 
όργανα του ΤΣΕ, στον οποίο είναι εγκατεστημένη. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Εκτέλεση προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και θα έχει έναν 
ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους της προμήθειας, θα έχει εμπειρία 
σε παρόμοιες προμήθειες και θα είναι εγκεκριμένος από τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 
Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού 
του Δήμου. Ο επιβλέπων θα επισκέπτεται τους χώρους της προμήθειας, όπως θα 
συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου, κατά την διάρκεια υλοποίησης της και 
θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στο χώρο της προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και τον 
έλεγχο της προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου όταν τελειώσει η 
προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του Μηχανικού του Δήμου και 
προς ικανοποίησή του, για κάθε μέρος και για όλη την προμήθεια και ο Ανάδοχος θα 
διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά την 
διάρκεια της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για 
την ολοκλήρωση της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις 
οποίες θα εκτελέσει το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πρότυπα. 

Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων 
(BSI) ή τη διεθνή Ηλεκτροτεχνική  Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
(ΙΕΕΕ) ή την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την 
Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων 
(ISO). Αν ο Ανάδοχος θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας 
κάποιους άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται η έγκριση του Αρμόδιου Μηχανικού του 
Δήμου. Ο Ανάδοχος θα δίνει, αν του ζητηθεί μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό 
που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά στα αγγλικά, εάν δεν 
υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Νόμοι και Σχετικές Διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους 
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που 
μπορεί να επηρεαστούν από την εκτέλεση της προμήθειας. Στην προσφορά πρέπει να έχει 
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συμπεριλάβει και προβλέψει το κόστος του ελέγχου και δοκιμών της εγκατάστασης ή των 
ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από τον Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος και την παροχή όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε ο Δήμος να μπορεί να πάρει όλες τις 
αναγκαίες εγκρίσεις και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με την εκτελούμενη 
προμήθεια. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Παράδοση υλικών. 

Ο Ανάδοχος δεν θα παραδώσει υλικά πριν την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα 
υλοποίησης του έργου. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από τη στιγμή που ορίζει το 
πρόγραμμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με τον Δήμο, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός των 
χώρων του έργου μέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα αποθήκευσης θα 
πληρώνονται από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στον Δήμο την 
πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα 
και ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Εκτέλεση εργασιών. 

Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου είναι σε συνεχή λειτουργία, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις, ώστε να 
περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για το λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα 
επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο ωράριο 
λειτουργίας των γραφείων του Δήμου, με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι (6) ωρών και 
μετά από προειδοποίηση του Δήμου μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης. 

Θεματοφύλακας των υλικών που προσκομίζονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου, για την 
εκτέλεση της προμήθειας,  ορίζεται ο ανάδοχος. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν 
σε αποθήκες του Δήμου, μετά από αίτημα του αναδόχου, την ευθύνη όμως θα 
εξακολουθήσει να έχει ο ανάδοχος. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει 
να ασφαλιστούν από τον ανάδοχο κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά, καιρικά 
φαινόμενα κλπ.), σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το Δήμο. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 
προσκομισθεί στο Δήμο, πριν αρχίσει η παράδοση των υλικών και αποτελεί προϋπόθεση 
για την πληρωμή της προμήθειας. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Γιαννόπουλος Ευάγγελος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ.Τ.Υ.Π.Π. 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Λαμπρούση Βασιλική 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΣΕ 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
φορητού Η/Υ με λειτουργικό σύστημα 
Windows 10 Pro 64, επεξεργαστή Intel® 
Core™ i7-8550U Processor, 8M Cache, up to 
4.00 GHz, μνήμη RAM: 8 GB DDR4 2400 
MHz, οθόνη 15.6" LED LCD, Full HD 
(3840x2160), κάρτα γραφικών: Intel UHD 
620, HDD: 256 GB PCIe NVMe SSD, βάρους 2 
kgr, λογισμικό εφαρμογών γραφείου 
ενδεικτικού τύπου Microsoft Office 2016 for 
home & business. 

     1.980,00 €  2             3.960,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού 
(SCADA), ανοικτής αρχιτεκτονικής, πακέτο 
διαδικτυακής επίβλεψης απεριόριστων 
μεταβλητών. 

     2.310,00 €  2             4.620,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        8.580,00 €  

ΤΣΕ 4.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 

    8.735,00 €  1             8.735,00 €  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 

 

Αριθμός Μελέτης: 30/2020 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

       607,00 €  1               607,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN150 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PE. 

     1.465,00 €  1             1.465,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       11.879,00 €  

ΤΣΕ 10.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 

    9.656,00 €  1             9.656,00 €  



Σελίδα 3 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

     1.449,00 €  1             1.449,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

       331,00 €  1                331,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN80 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

       583,00 €  1               583,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

       712,00 €  1                712,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα. 

       939,00 €  1               939,00 €  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο από 
δοσομετρική αντλία Cl με παρελκόμενα, 
παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη αντίθλιψη 
10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 
λίτρων. 

     1.463,00 €  1             1.463,00 €  



Σελίδα 4 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

    2.870,00 €  1             2.870,00 €  

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, εγκατεστημένο 
στη θήκη του υπολειμματικού χλωρίου, 
αποτελούμενο από αισθητήριο και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 
230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      20.439,00 €  

ΤΣΕ 12.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

     9.818,00 €  1             9.818,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

       607,00 €  1               607,00 €  



Σελίδα 5 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN80 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

       583,00 €  2              1.166,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρομαγνητικού υδρομετρητή ενιαίου 
τύπου DN80 PN16, με αναλογική ηλεκτρική 
έξοδο (4-20mA). Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

    2.459,00 €  1             2.459,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο από 
δοσομετρική αντλία Cl με παρελκόμενα, 
παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη αντίθλιψη 
10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 
λίτρων. 

     1.463,00 €  1             1.463,00 €  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

    2.870,00 €  1             2.870,00 €  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, εγκατεστημένο 
στη θήκη του υπολειμματικού χλωρίου, 
αποτελούμενο από αισθητήριο και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 
230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      20.819,00 €  

ΤΣΕ 12.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 

    8.574,00 €  1             8.574,00 €  



Σελίδα 6 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 
11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

     1.319,00 €  1              1.319,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

       331,00 €  1                331,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN125 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

       899,00 €  1               899,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα. 

       939,00 €  1               939,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      12.266,00 €  

ΤΣΕ 12.03 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 

    8.574,00 €  1             8.574,00 €  



Σελίδα 7 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 
11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

     1.319,00 €  1              1.319,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

       331,00 €  1                331,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

       712,00 €  1                712,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα. 

       939,00 €  1               939,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      12.079,00 €  

ΤΣΕ 12.04 



Σελίδα 8 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 
11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

    9.656,00 €  1             9.656,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

     1.449,00 €  1             1.449,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 100/1 A και καλωδίων. 

       325,00 €  1               325,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PE. 

       966,00 €  1               966,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα. 

       939,00 €  1               939,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
εμβυθιζόμενου αισθητηρίου θολότητας με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, καλώδιο 10m, 
προεγκατεστημένο ακροφύσιο για τον 

    3.565,00 €  1             3.565,00 €  



Σελίδα 9 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

αυτοκαθαρισμό του με πεπιεσμένο αέρα, 
πλαστικό σωλήνα 2,5 m. 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης αγωγιμότητας 
αποτελούμενο από αισθητήριο, θήκη και 
ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

9 Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως 
γαλβανισμένη πόρτα (πάχος φύλλου 50 
mm), διαστάσεων (Π x Υ) (1100 x 2150) mm, 
με περσίδες και άκαυστη σήτα. 

       540,00 €  1               540,00 €  

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      19.876,00 €  

ΤΣΕ 12.05 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 24 
VDC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

    8.652,00 €  1             8.652,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με τον 
εξοπλισμό, ενός Φ/Β συστήματος 24VDC, με 
τα ακόλουθα τουλάχιστον τεχνικά 
χαρακτηριστικά: Φ/Β πλαίσια (panel) 560 
Wp με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιστή 
φόρτισης 25 A, συσσωρευτές κλειστού 
τύπου, αργής εκφόρτισης, μεγάλης βύθισης, 
άνευ συντήρησης και συνολικής 
χωρητικότητας 700 Ah, με ακροδέκτες, 
συνδέσμους (connectors), καλώδια 
κατάλληλων διαστάσεων με προστασία από 
υπεριώδη ακτινοβολία και υγρασία. 

    3.537,00 €  1             3.537,00 €  



Σελίδα 10 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, ρελέ, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

       717,00 €  1                717,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

       712,00 €  1                712,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      14.690,00 €  

ΤΣΕ 12.06 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

     9.818,00 €  1             9.818,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

       607,00 €  1               607,00 €  



Σελίδα 11 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PVC. 

       794,00 €  1               794,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο από 
δοσομετρική αντλία Cl με παρελκόμενα, 
παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη αντίθλιψη 
10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 
λίτρων. 

     1.463,00 €  1             1.463,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

    2.870,00 €  1             2.870,00 €  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, εγκατεστημένο 
στη θήκη του υπολειμματικού χλωρίου, 
αποτελούμενο από αισθητήριο και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 
230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      17.988,00 €  

ΤΣΕ 14.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 

    8.574,00 €  1             8.574,00 €  



Σελίδα 12 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 
11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

     1.319,00 €  1              1.319,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 400/1 A και καλωδίων. 

       338,00 €  1               338,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN125 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται κατασκευή 
φρεατίου και συνδετικά υλικά για σωλήνα 
PVC140. 

    2.607,00 €  1             2.607,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα για εγκατάσταση σε πλαστικό 
σωλήνα (PVC) Φ140. 

       994,00 €  1               994,00 €  

6 Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως 
γαλβανισμένη πόρτα (πάχος φύλλου 50 
mm), διαστάσεων (Π x Υ) (1100 x 2150) mm, 
με περσίδες και άκαυστη σήτα. 

       540,00 €  1               540,00 €  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      14.576,00 €  

ΤΣΕ 14.02 



Σελίδα 13 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 
11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

    8.574,00 €  1             8.574,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

     1.319,00 €  1              1.319,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

       331,00 €  1                331,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN150 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα Fe. 

     1.038,00 €  1             1.038,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα. 

       939,00 €  1               939,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      12.405,00 €  

ΤΣΕ 14.03 



Σελίδα 14 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

     9.818,00 €  1             9.818,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

       607,00 €  1               607,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PVC. 

       794,00 €  1               794,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται κατασκευή 
φρεατίου και συνδετικά υλικά για σωλήνα 
AC. 

    2.339,00 €  1             2.339,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN200 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται κατασκευή 
φρεατίου και συνδετικά υλικά για σωλήνα 
PVC225. 

    3.228,00 €  1             3.228,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  
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7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο από 
δοσομετρική αντλία Cl με παρελκόμενα, 
παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη αντίθλιψη 
16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 
λίτρων. 

     1.463,00 €  1             1.463,00 €  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

    2.870,00 €  1             2.870,00 €  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, εγκατεστημένο 
στη θήκη του υπολειμματικού χλωρίου, 
αποτελούμενο από αισθητήριο και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 
230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      23.555,00 €  

ΤΣΕ 14.04 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 
DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
κατευθυντική κεραία απολαβής τουλάχιστον 
11 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

    8.574,00 €  1             8.574,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 

     1.319,00 €  1              1.319,00 €  
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τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 400/1 A και καλωδίων. 

       338,00 €  1               338,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN150 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PE200. 

     1.728,00 €  1             1.728,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", 
βάνα απομόνωσης και συνδετικά 
εξαρτήματα. 

       939,00 €  1               939,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       13.102,00 €  

ΤΣΕ 14.05 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

     9.818,00 €  1             9.818,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 

       607,00 €  1               607,00 €  



Σελίδα 17 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TIMH MON.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN200 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PE315. 

     2.611,00 €  1              2.611,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο από 
δοσομετρική αντλία Cl με παρελκόμενα, 
παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη αντίθλιψη 
16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 
λίτρων. 

     1.463,00 €  1             1.463,00 €  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

    2.870,00 €  1             2.870,00 €  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, εγκατεστημένο 
στη θήκη του υπολειμματικού χλωρίου, 
αποτελούμενο από αισθητήριο και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 
230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      19.805,00 €  

ΤΣΕ 14.06 
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1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία 
μίας μονάδας RTU (PLC και ασύρματο 
σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps Ethernet 
on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 
VAC με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 
DI / 8 DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-
modem, πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

     9.818,00 €  1             9.818,00 €  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

       607,00 €  1               607,00 €  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN80 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται κατασκευή 
φρεατίου και συνδετικά υλικά για σωλήνα 
PVC. 

     2.117,00 €  1              2.117,00 €  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN125 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ τάσης) 
ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται κατασκευή 
φρεατίου και συνδετικά υλικά για σωλήνα 
PVC140. 

    2.607,00 €  1             2.607,00 €  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, μετρητή 
στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 
10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

       868,00 €  1               868,00 €  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο από 
δοσομετρική αντλία Cl με παρελκόμενα, 
παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη αντίθλιψη 
10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 

     1.463,00 €  1             1.463,00 €  
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εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 
λίτρων. 

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 
VAC. 

    2.870,00 €  1             2.870,00 €  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, εγκατεστημένο 
στη θήκη του υπολειμματικού χλωρίου, 
αποτελούμενο από αισθητήριο και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 
230 VAC. 

     1.364,00 €  1             1.364,00 €  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο από 
2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης 
εσωτερικού χώρου, σειρήνα εξωτερικού 
χώρου με flash και ψηφιακό πληκτρολόγιο 
ελέγχου πρόσβασης. 

       204,00 €  1               204,00 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       21.918,00 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     243.977,00 €  

Φ.Π.Α. 24%      58.554,48 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%     302.531,48 €  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Γιαννόπουλος Ευάγγελος 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ.Τ.Υ.Π.Π. 

Καναλλάκι 4/9/2020 
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ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 



Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Δημόσια Υγεία. 

1.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να μην θέτουν σε 
κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει από τους χώρους εργασίας αμέσως κάθε άτομο 
που απασχολείται από αυτόν άμεσα ή έμμεσα και δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που 
διατίθενται ή που κατά την γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία. 

1.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προμηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους υγιεινής για το 
προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή άχρηστων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να 
είναι αρκετά ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει 
στον Δήμο ή των παρακειμένων ιδιοκτησιών. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Πίνακες Ανακοινώσεων. 

Ο Ανάδοχος δεν χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους του έργου ή μέρος των εγκαταστάσεων για 
τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους θα 
πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους κανονισμούς του ΙΕΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρήση φορητών εργαλείων 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων 
εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποιότητα εργασιών – Σκαλωσιές. 

5.1 Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής και να 
εκτελούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς. 

5.2 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με αυτά που περιγράφονται στο κείμενο αυτό, ή τα 
αντίστοιχα σχέδια . 

5.3 Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές Προδιαγραφές εκτός αν 
περιγράφεται αλλιώς στο κείμενο αυτό ή τα αντίστοιχα σχέδια. 

5.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για το έργο. Όλα αυτά τα 
υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση  και να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Καταστροφές υλικών. 

6.1 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παραλαβής και ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος για όποια καταστροφή συμβεί στα υλικά που 
αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από σκουριά, διάβρωση, σκόνη κλπ. 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΓΑΣ 

 

Αριθμός Μελέτης: 30/2020 
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6.2 Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να παραδίδονται, 
αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα. Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε 
ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους 
τοποθετημένους σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. 

6.3 Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύμματα μέχρι την 
χρήση τους. 

6.4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, στεγνά και 
σε καλή κατάσταση. 

6.5 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν 
αντικατάσταση υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων  υλικού για απορρόφηση 
υγρασίας (silica gel). 

6.6 Ότι υλικό παραδίδεται στον Δήμο θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζημιά σε αυτό να αναφέρεται 
αμέσως γραπτά και να δείχνεται στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. Υλικό που περισσεύει θα πρέπει να 
παραδίδεται στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εργασία στους χώρους του έργου. 

7.1 Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες εκτός αν γίνει 
διαφορετική συμφωνία με τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

7.2 Όλα τα υλικά εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα τρόπο. 

7.3 Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο Ανάδοχος πρέπει να 
απομακρύνει τα σκουπίδια και τα εργαλεία του. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τελειώματα. 

8.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για το 
έργο να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα έτσι ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο 
θα πραγματοποιηθεί το έργο. 

8.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που χάλασαν στην διάρκεια 
των έργων και με δική του δαπάνη. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Απαιτήσεις Εγκατάστασης. 

9.1 Υπεργολάβος 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός αντιγράφου, από τα Συμβατικά Τεύχη, για κάθε 
υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, έως ότου γίνει 
δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος, για όλους τους υπεργολάβους, σε όλα τα 
θέματα. 

9.2 Τοπικές Αρχές 

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, ηλεκτρικού και αερίου, 
πρέπει να ληφθούν, για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες αμοιβές θα πρέπει να πληρωθούν 
από τον Ανάδοχο. 

9.3 Διασύνδεση με υπάρχουσες Υπηρεσίες 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συμφωνήσει με τον  
Υπεύθυνο Μηχανικό το χρονοδιάγραμμα χρήσης. Εφ’ όσον ο Υπεύθυνος Μηχανικός συμφωνήσει, οι 
εργασίες σύνδεσης θα γίνουν από τον Δήμο. Ο Ανάδοχος θα ελέγξει αυτές τις συνδέσεις, πριν αυτές 
χρησιμοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτές. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση μεταξύ του σταθμού και ενός σημείου τροφοδοσίας 
στον ίδιο χώρο και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές προμήθειας νερού, ηλεκτρικού, 
συμπιεσμένου αέρα κλπ για χρήση από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν από τον Αρμόδιο Μηχανικό του 
Δήμου. 

9.4 Ασφάλεια 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος, για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων των 
υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι, οι παραπάνω υπάλληλοι συμπεριφέρονται σύμφωνα με ένα 
λογικό και επαγγελματικό τρόπο, ο οποίος θα συμβαδίζει με την αποφυγή ατυχήματος και πρόκληση 
τραυματισμού σε άτομα, ή ζημία σε ιδιοκτησία. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει, όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις και κώδικες λειτουργίας, 
που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό, που του ανήκει και σε εκείνο, που ανήκει στους υπεργολάβους του 
και το έργο, που καλύπτεται από το Συμβόλαιο και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις 
ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, που θα του υποδείξει ο Αρμόδιος Μηχανικός του Δήμου. Κατά την εργασία 
του στους χώρους του Δήμου, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας, που θα 
είναι αναρτημένοι στην περιοχή. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποδείξει ένα μέλος, από το υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο θα ασχολείται με 
θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου το όνομα του 
υποψηφίου. Ο υπεύθυνος ασφαλείας του Αναδόχου, μπορεί να επισκέπτεται το εργοτάξιο κατά 
περιόδους. 

Ο Αρμόδιος Μηχανικός του Δήμου, θα πληροφορεί τον υπάλληλο ασφαλείας του Αναδόχου, για 
οποιουσδήποτε ειδικούς κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ, και ο υπάλληλος θα είναι 
υπεύθυνος, για την εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου στην εφαρμογή αυτών των κανονισμών 
ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου ενήμερο, για οποιεσδήποτε εργασίες, που 
μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του Δήμου, ή άλλων στην περιοχή, 
ή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι 
έχουν ορισθεί από τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου, έτσι ώστε να είναι προστατευμένο, από πιθανούς 
κινδύνους στο εργοτάξιο, το οποίο ανήκει στο Δήμο. 

9.5 Εξοπλισμός 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό ασφαλείας δηλαδή 
δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κλπ., με σκοπό την είσοδο σε 
περιορισμένους χώρους, εργαλεία και άλλος εξοπλισμός αναγκαίος για την εκτέλεση του έργου, εκτός εάν 
γίνουν άλλες ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος, για την καλή κατάσταση και χρήση τους. 

Όπου ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ένα 
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου, και είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει εάν αυτό του ζητηθεί. Κάθε 
τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται σε οποιαδήποτε στιγμή από τον Δήμο. Ο Ανάδοχος δεν θα 
χρησιμοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισμό του Δήμου χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από τον Αρμόδιο 
Μηχανικό του Δήμου, οπότε ο Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την ασφαλή του χρήση και το προσωπικό του Ανάδοχο πρέπει να 
εκπαιδευτεί για τη χρησιμοποίησή του. 

9.6 Τραυματισμοί 

Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί, τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου, για όλους τους τραυματισμούς, κατά 
την παραμονή στους χώρους του Δήμου και για όλες τις απουσίες από τη δουλειά, που αυτοί είχαν σαν 
αποτέλεσμα. 

9.7 Υλικό Ασφαλείας 

Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι σημειωμένα με 
ειδικές επιγραφές. Ο Ανάδοχος δεν θα εμποδίζει τη χρήση τους και πρέπει να αναφέρει κάθε ζημιά στα 
υλικά αυτά, στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

9.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 

Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή του έργου, εκτός και αν τα δοχεία και η 
χρήση των υγρών αυτών είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι  ποσότητες να είναι εγκεκριμένες, 
από τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

9.9 Εμπόδια στην Πρόσβαση 

Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση, ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια, χωρίς την 
γραπτή άδεια από τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

9.10 Κύλινδροι Αερίου 

Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια, χωρίς την άδεια 
του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου. Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι 
ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι, όποτε αυτό είναι δυνατόν. 

9.11 Πρόσβαση από τον Ανάδοχο 
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Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να προσδιορίζονται στους χώρους εργασίας και πρέπει να 
πηγαίνουν στους χώρους αυτούς, από δρόμους που υποδείχθηκαν από τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

9.12 Είσοδος σε διάφορους χώρους 

Το προσωπικό του Ανάδοχο δεν θα μπαίνει σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, containers κλπ., χωρίς 
τη γραπτή άδεια του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου. 

9.13 Φωτιές 

Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια, από τον 
Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος θα πρέπει να κανονίσει, είτε να υπάρχει πυροσβεστήρας στο 
χώρο, είτε ο Ανάδοχος να δανειστεί πυροσβεστήρες, που θα πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στους 
χώρους, όπου υπάρχει η πιθανότητα πυρκαγιάς. 

9.14 Ρύπανση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει τους κανονισμούς που αφορούν την διάθεση ρυπάνσεως στο έδαφος, 
υπέδαφος, ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειμένων, το θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. 
Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω αναφερόμενα 
στην παράγραφο αυτή. 

9.15 Καθαριότητα χώρου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρμόδιου 
Μηχανικού του Δήμου. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται, καθώς εξελίσσεται το έργο και 
τα υλικά για απομάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους, που έχουν υποδειχθεί σαν χώροι 
απορριμμάτων, από τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο, με 
επιβάρυνση του Αναδόχου. 

9.16 Υπερχείλιση Υγρών 

Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους, ή αγωγούς όμβριων, πρέπει να αποτρέπεται και για να γίνει αυτό, θα 
πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου. 

9.17 Λάσπες στους δρόμους 

Ο Ανάδοχος δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόμους, είτε μέσα, είτε έξω από τους χώρους εργασίας. Αν είναι 
αναγκαίο, θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος, από τις λάσπες. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Γιαννόπουλος Ευάγγελος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ.Τ.Υ.Π.Π. 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Λαμπρούση Βασιλική 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

H τεχνική προσφορά, θα περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και σχέδια, με την ακόλουθη 
σειρά: 

Α) Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα περιεχόμενα της προσφοράς. 

Β) Σχέδια όπου παρουσιάζονται: 

1. H διάταξη του συνολικού συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (Λογικό διάγραμμα 
διασύνδεσης ΤΣΕ – ΚΣΕ). 

2. Λογικό διάγραμμα διασύνδεσης Η/Υ ΚΣΕ και ΦΣΕ. 
3. H σύνθεση του κάθε ΤΣΕ. 
4. Ενδεικτικές γραφικές οθόνες και κατάλογοι συμβάντων. 

Γ) Περιγραφές: 

1. Αυτοματοποιημένη λειτουργία ΤΣΕ, ανάλογα με τη θέση τους και τον εξοπλισμό που ελέγχουν. 
2. Μέθοδοι ασύρματης αποστολής και λήψης δεδομένων, κατά την κανονική λειτουργία, αλλά και 

στις περιπτώσεις έκτατων συμβάντων, με αναφορά σε παραδείγματα. 
3. Παραμετροποίηση και προγραμματισμός των RTUs, για την υλοποίηση των ασύρματων 

επικοινωνιών και του αυτοματισμού. 
4. Πρωτόκολλο ασύρματων επικοινωνιών. 
5. Παραμετροποίηση του διαδικτυακού λογισμικού Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 
6. Παρεχόμενες δυνατότητες ελέγχου από ΚΣΕ και ΦΣΕ. 
7. Επεκτασιμότητα του προσφερόμενου συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 
8. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις διάφορες φάσεις 

υλοποίησης. 
9. Οργανόγραμμα προσωπικού που θα απασχοληθεί με την υλοποίηση της προμήθειας και 

περιγραφή καθηκόντων, για κάθε θέση εργασίας, είτε είναι ολικής, είτε είναι μερικής 
απασχόλησης. 

10. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοιπα 
στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα I. 

11. Όροι εγγύησης – συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς και πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης. 

12. Συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, αποδεδειγμένης ιδίας σύνθεσης εξοπλισμού με το 
προσφερόμενο, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες. 

Δ) Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών των: 

1. ΤΣΕ (Τοπικών Σταθμών Ελέγχου) που θα περιλαμβάνει: 

• Ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά, τύπο και ποσότητα για τις RTUs, ανά ΤΣΕ. 

• Ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά, τύπο και ποσότητα για τα λογισμικά προγραμματισμού των 
RTUs και των ασύρματων επικοινωνιών. 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 

 

Αριθμός Μελέτης: 30/2020 



Σελίδα 2 

• Ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά, τύπο και ποσότητα για τους μετρητές και τα λοιπά υλικά τα 
οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα Ι και IV, ανά ΤΣΕ. 

• Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών με προσημειωμένο, επί ποινή αποκλεισμού, μόνο τον 
τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών και λογισμικού. 

• Μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία περιβάλλοντος, 
λειτουργίας των RTUs. 

• Αντικεραυνική προστασία ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μονάδων (RTUs, αισθητήρια 
κλπ.). 

• Αριθμό προσφερόμενων ψηφιακών / αναλογικών εισόδων / εξόδων σε κάθε RTU. 

• Ημερομηνία πρώτης αναγγελίας των RTUs, ήτοι πότε ο εξοπλισμός αναγγέλθηκε και διατέθηκε 
στην αγορά. 

• Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 για τους κατασκευαστές των υλικών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

2. ΚΣΕ (Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου) που θα περιλαμβάνει: 

• Ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά και τύπο για το λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

• Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή με προσημειωμένο, επί ποινή αποκλεισμού, μόνο τον 
τύπο του προσφερόμενου λογισμικού. 

• Προσφερόμενη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους Η/Υ. 

• Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 για τον κατασκευαστή του λογισμικού, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

3. ΦΣΕ (Φορητός Σταθμού Ελέγχου) που θα περιλαμβάνει: 

• Ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά και τύπο για το φορητό Η/Υ. 

• Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή με προσημειωμένο, επί ποινή αποκλεισμού, μόνο τον 
τύπο των προσφερόμενων υλικών και λογισμικού. 

• Προσφερόμενη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους Η/Υ. 

• Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 για τον κατασκευαστή του λογισμικού, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

Τα τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερόμενων υλικών και λογισμικών θα συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Στην Τεχνική Προσφορά θα υπάρχει παραπομπή στο τεχνικό 
φυλλάδιο και στη σελίδα αυτού, όπου εμφανίζονται τα προσημειωμένα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά 
για κάθε προσφερόμενο υλικό ή λογισμικό. Τεχνικά φυλλάδια μη προσφερόμενων υλικών και λογισμικών, 
καθώς και γενικού περιεχομένου δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται. 

Όλα τα ανωτέρω, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια, τα οποία είναι δεκτά 
στην Αγγλική γλώσσα. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Γιαννόπουλος Ευάγγελος 

ΠΕ5 Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ.Τ.Υ.Π.Π. 

Καναλλάκι 4/9/2020 

 

 

 

Λαμπρούση Βασιλική 
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Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Κατάλογος Προσφερόμενων Υλικών 

Τα συμπληρωμένα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, αποτελούν τεχνικά στοιχεία και συνοδεύονται από 
σχετικά τεχνικά φυλλάδια, στα οποία σημειώνεται ευκρινώς, επί ποινή αποκλεισμού,  ο προσφερόμενος 
τύπος υλικού, καθώς και τα επί μέρους χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προδιαγραφές 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). Τεχνικά φυλλάδια γενικού περιεχομένου δεν είναι αποδεκτά. 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

ΦΣΕ 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία φορητού Η/Υ με λειτουργικό 
σύστημα Windows 10 Pro 64, 
επεξεργαστή Intel® Core™ i7-8550U 
Processor, 8M Cache, up to 4.00 GHz, 
μνήμη RAM: 8 GB DDR4 2400 MHz, 
οθόνη 15.6" LED LCD, Full HD 
(3840x2160), κάρτα γραφικών: Intel UHD 
620, HDD: 256 GB PCIe NVMe SSD, 
βάρους 2 kgr, λογισμικό εφαρμογών 
γραφείου ενδεικτικού τύπου Microsoft 
Office 2016 for home & business. 

2   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία λογισμικού Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού (SCADA), ανοικτής 
αρχιτεκτονικής, πακέτο διαδικτυακής 
επίβλεψης απεριόριστων μεταβλητών. 

2   

ΤΣΕ 4.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 

1   

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN150 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 10.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   



Σελίδα 3 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN80 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 
συνδετικά εξαρτήματα. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) δεξαμενής 
νερού (καλώδιο 5m). 

2   

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο 
από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε 
μέγιστη αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 
230 VAC, εγκατεστημένη επί ειδικού 
δοχείου 250 λίτρων. 

1   

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 

1   



Σελίδα 4 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, 
εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο 
από αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική 
έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 12.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN80 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 

2   



Σελίδα 5 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρομαγνητικού υδρομετρητή 
ενιαίου τύπου DN80 PN16, με αναλογική 
ηλεκτρική έξοδο (4-20mA). 
Περιλαμβάνονται συνδετικά υλικά για 
σωλήνα Fe. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) δεξαμενής 
νερού (καλώδιο 5m). 

2   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο 
από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε 
μέγιστη αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 
230 VAC, εγκατεστημένη επί ειδικού 
δοχείου 250 λίτρων. 

1   

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, 
εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο 
από αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική 
έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 12.02 



Σελίδα 6 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN125 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 
συνδετικά εξαρτήματα. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 12.03 



Σελίδα 7 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 
συνδετικά εξαρτήματα. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 12.04 



Σελίδα 8 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 100/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 
συνδετικά εξαρτήματα. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) δεξαμενής 

3   



Σελίδα 9 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

νερού (καλώδιο 5m). 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
εμβυθιζόμενου αισθητηρίου θολότητας 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, καλώδιο 
10m, προεγκατεστημένο ακροφύσιο για 
τον αυτοκαθαρισμό του με πεπιεσμένο 
αέρα, πλαστικό σωλήνα 2,5 m. 

1   

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης αγωγιμότητας 
αποτελούμενο από αισθητήριο, θήκη και 
ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

10 Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως 
γαλβανισμένη πόρτα (πάχος φύλλου 50 
mm), διαστάσεων (Π x Υ) (1100 x 2150) 
mm, με περσίδες και άκαυστη σήτα. 

1   

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 12.05 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 24 VDC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με τον 
εξοπλισμό, ενός Φ/Β συστήματος 24VDC, 
με τα ακόλουθα τουλάχιστον τεχνικά 
χαρακτηριστικά: Φ/Β πλαίσια (panel) 560 
Wp με βάση στήριξης αλουμινίου, 
ρυθμιστή φόρτισης 25 A, συσσωρευτές 

1   



Σελίδα 10 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

κλειστού τύπου, αργής εκφόρτισης, 
μεγάλης βύθισης, άνευ συντήρησης και 
συνολικής χωρητικότητας 700 Ah, με 
ακροδέκτες, συνδέσμους (connectors), 
καλώδια κατάλληλων διαστάσεων με 
προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία 
και υγρασία. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, ρελέ, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) δεξαμενής 
νερού (καλώδιο 5m). 

2   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 12.06 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 

1   



Σελίδα 11 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PVC. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο 
από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε 
μέγιστη αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 
230 VAC, εγκατεστημένη επί ειδικού 
δοχείου 250 λίτρων. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, 
εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο 
από αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική 
έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   



Σελίδα 12 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 14.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 400/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN125 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PVC140. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 

1   



Σελίδα 13 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

συνδετικά εξαρτήματα για εγκατάσταση 
σε πλαστικό σωλήνα (PVC) Φ140. 

6 Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως 
γαλβανισμένη πόρτα (πάχος φύλλου 50 
mm), διαστάσεων (Π x Υ) (1100 x 2150) 
mm, με περσίδες και άκαυστη σήτα. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 14.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN150 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 

1   



Σελίδα 14 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 
συνδετικά εξαρτήματα. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 14.03 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 

1   



Σελίδα 15 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

συνδετικά υλικά για σωλήνα PVC. 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN100 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά 
υλικά για σωλήνα AC. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN200 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PVC225. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) δεξαμενής 
νερού (καλώδιο 5m). 

2   

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο 
από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε 
μέγιστη αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 
230 VAC, εγκατεστημένη επί ειδικού 
δοχείου 250 λίτρων. 

1   

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, 
εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο 
από αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική 
έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 

1   



Σελίδα 16 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

ΤΣΕ 14.04 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, 
ερμάριο IP65 κατάλληλων διαστάσεων 
με αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 1 
μορφομετατροπέα ρεύματος με Μ/Σ 
έντασης 400/1 A και καλωδίων. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN150 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE200. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης της πίεσης PN16 
αποτελούμενο από πιεσόμετρο με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο 
Φ63, βαλβίδα εξαερισμού διπλής 
ενέργειας 2", βάνα απομόνωσης και 
συνδετικά εξαρτήματα. 

1   



Σελίδα 17 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 14.05 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

1   

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN200 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE315. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) δεξαμενής 
νερού (καλώδιο 5m). 

2   



Σελίδα 18 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο 
από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε 
μέγιστη αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 
230 VAC, εγκατεστημένη επί ειδικού 
δοχείου 250 λίτρων. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, 
εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο 
από αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική 
έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

1   

ΤΣΕ 14.06 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και θέση σε 
λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με 
βάση και motherboard για CPU 32 bit / 
16MB Flash / 32MB RAM (ενσωματωμένo 
πρωτόκολλo ασύρματης επικοινωνίας) / 
4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x 
RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem 
ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 
VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 DO / 8 AI, 
συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με 
πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με 
αντιδιαβρωτική προστασία. 

1   

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
αποτελούμενου από ερμάριο, 

1   



Σελίδα 19 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, 
επιλογικούς διακόπτες, καλώδια ισχύος 
και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral 
καλωδίων. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN80 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PVC. 

1   

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
ταχυμετρικού υδρομετρητή τύπου 
Woltmann Turbine DN125 PN16, με 
ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά 
υλικά για σωλήνα PVC140. 

1   

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
μετρητή στάθμης δεξαμενής νερού 0-5 m 
(καλώδιο 10m), με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. 

1   

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος χλωρίωσης αποτελούμενο 
από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε 
μέγιστη αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 
230 VAC, εγκατεστημένη επί ειδικού 
δοχείου 250 λίτρων. 

1   

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου, αποτελούμενο από αισθητήριο 
Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη με 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος μέτρησης pH, 
εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο 
από αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική 
έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

1   

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 
λειτουργία και διασύνδεση με RTU, 
συστήματος ασφαλείας αποτελούμενο 
από 2 μαγνητικές επαφές, 2 αισθητήρια 
κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 

1   



Σελίδα 20 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 
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Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΣΕ 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία φορητού Η/Υ με λειτουργικό 
σύστημα Windows 10 Pro 64, επεξεργαστή Intel® 
Core™ i7-8550U Processor, 8M Cache, up to 4.00 
GHz, μνήμη RAM: 8 GB DDR4 2400 MHz, οθόνη 
15.6" LED LCD, Full HD (3840x2160), κάρτα 
γραφικών: Intel UHD 620, HDD: 256 GB PCIe 
NVMe SSD, βάρους 2 kgr, λογισμικό εφαρμογών 
γραφείου ενδεικτικού τύπου Microsoft Office 
2016 for home & business. 

 2  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία λογισμικού Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού (SCADA), ανοικτής αρχιτεκτονικής, 
πακέτο διαδικτυακής επίβλεψης απεριόριστων 
μεταβλητών. 

 2  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 4.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC 
και ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση 
και motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 
32MB RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo 
ασύρματης επικοινωνίας) / 4 θύρες 
επικοινωνίας (1 x RS232 και 1 x RS232/RS485 
και 1 x 10/100 Mbps Ethernet on board, 1 x 
modem ασύρματης επικοινωνίας FSK plug-in), 
τροφοδοτικό 230 VAC με ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτών 12 VDC και 
κάρτες I/O με 16 DI / 4 DO / 4 AI, συσσωρευτή 
6,5 Ah, radio-modem, πομποδέκτη UHF/25W 
με πανκατευθυντική κεραία απολαβής 
τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο IP65 κατάλληλων 
διαστάσεων με αντιδιαβρωτική προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 

 1  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 

 

Αριθμός Μελέτης: 30/2020 



Σελίδα 2 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικά, ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς 
διακόπτες, καλώδια ισχύος και σημάτων, 
κλέμμες, σωλήνες spiral καλωδίων. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN150 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος 
ασφαλείας αποτελούμενο από 2 μαγνητικές 
επαφές, 2 αισθητήρια κίνησης εσωτερικού 
χώρου, σειρήνα εξωτερικού χώρου με flash και 
ψηφιακό πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 10.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 

 1  



Σελίδα 3 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

 2  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

 1  

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη 
με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

12 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 12.01 



Σελίδα 4 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο 
IP65 κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

 2  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρομαγνητικού 
υδρομετρητή ενιαίου τύπου DN80 PN16, με 
αναλογική ηλεκτρική έξοδο (4-20mA). 
Περιλαμβάνονται συνδετικά υλικά για σωλήνα 
Fe. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

 2  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

 1  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη 
με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 

 1  
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ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 12.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 
DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

 1  



Σελίδα 6 
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5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 12.03 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 
DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα. 

 1  
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6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 12.04 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 100/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 

 3  
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(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, εμβυθιζόμενου 
αισθητηρίου θολότητας με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA, καλώδιο 10m, προεγκατεστημένο 
ακροφύσιο για τον αυτοκαθαρισμό του με 
πεπιεσμένο αέρα, πλαστικό σωλήνα 2,5 m. 

 1  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
αγωγιμότητας αποτελούμενο από αισθητήριο, 
θήκη και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 
Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

10 Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως γαλβανισμένη 
πόρτα (πάχος φύλλου 50 mm), διαστάσεων (Π x 
Υ) (1100 x 2150) mm, με περσίδες και άκαυστη 
σήτα. 

 1  

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 12.05 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 24 VDC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 
DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο 
IP65 κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με τον εξοπλισμό, ενός Φ/Β 
συστήματος 24VDC, με τα ακόλουθα τουλάχιστον 
τεχνικά χαρακτηριστικά: Φ/Β πλαίσια (panel) 560 
Wp με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιστή 
φόρτισης 25 A, συσσωρευτές κλειστού τύπου, 
αργής εκφόρτισης, μεγάλης βύθισης, άνευ 
συντήρησης και συνολικής χωρητικότητας 700 
Ah, με ακροδέκτες, συνδέσμους (connectors), 
καλώδια κατάλληλων διαστάσεων με προστασία 
από υπεριώδη ακτινοβολία και υγρασία. 

 1  
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3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, ρελέ, καλώδια ισχύος και 
σημάτων, κλέμμες, σωλήνες spiral καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

 2  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 12.06 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο 
IP65 κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 

 1  
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PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PVC. 

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη 
με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 14.01 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 
DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 

 1  



Σελίδα 11 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 400/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά υλικά για 
σωλήνα PVC140. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα για 
εγκατάσταση σε πλαστικό σωλήνα (PVC) Φ140. 

 1  

6 Μονόφυλλη μεταλλική πλήρως γαλβανισμένη 
πόρτα (πάχος φύλλου 50 mm), διαστάσεων (Π x 
Υ) (1100 x 2150) mm, με περσίδες και άκαυστη 
σήτα. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 14.02 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 
DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 

 1  



Σελίδα 12 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 200/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN150 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα Fe. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 14.03 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο 
IP65 κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  



Σελίδα 13 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PVC. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN100 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά υλικά για 
σωλήνα AC. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN200 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά υλικά για 
σωλήνα PVC225. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

 2  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

 1  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη 
με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

10 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

11 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  



Σελίδα 14 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 14.04 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 16 DI / 4 
DO / 4 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με κατευθυντική κεραία 
απολαβής τουλάχιστον 11 dBi, ερμάριο IP65 
κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, 1 μορφομετατροπέα 
ρεύματος με Μ/Σ έντασης 400/1 A και καλωδίων. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN150 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE200. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
της πίεσης PN16 αποτελούμενο από πιεσόμετρο 
με ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA, μανόμετρο Φ63, 
βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας 2", βάνα 
απομόνωσης και συνδετικά εξαρτήματα. 

 1  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 14.05 



Σελίδα 15 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο 
IP65 κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN200 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
συνδετικά υλικά για σωλήνα PE315. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, διακόπτη στάθμης 
(φλοτέρ) δεξαμενής νερού (καλώδιο 5m). 

 2  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 1,1 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 16 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη 
με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 

 1  



Σελίδα 16 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΣΕ 14.06 

1 Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
θέση σε λειτουργία μίας μονάδας RTU (PLC και 
ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) με βάση και 
motherboard για CPU 32 bit / 16MB Flash / 32MB 
RAM (ενσωματωμένo πρωτόκολλo ασύρματης 
επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (1 x RS232 
και 1 x RS232/RS485 και 1 x 10/100 Mbps 
Ethernet on board, 1 x modem ασύρματης 
επικοινωνίας FSK plug-in), τροφοδοτικό 230 VAC 
με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 
συσσωρευτών 12 VDC και κάρτες I/O με 32 DI / 8 
DO / 8 AI, συσσωρευτή 6,5 Ah, radio-modem, 
πομποδέκτη UHF/25W με πανκατευθυντική 
κεραία απολαβής τουλάχιστον 8 dBi, ερμάριο 
IP65 κατάλληλων διαστάσεων με αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 1  

2 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού αποτελούμενου από ερμάριο, 
μικροαυτόματους, αντικεραυνικά, τροφοδοτικά, 
ρελέ, ρευματοδότες, επιλογικούς διακόπτες, 
καλώδια ισχύος και σημάτων, κλέμμες, σωλήνες 
spiral καλωδίων. 

 1  

3 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN80 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά υλικά για 
σωλήνα PVC. 

 1  

4 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, ταχυμετρικού 
υδρομετρητή τύπου Woltmann Turbine DN125 
PN16, με ηλεκτρική έξοδο τύπου παλμός (άνευ 
τάσης) ανά 100 λίτρα. Περιλαμβάνονται 
κατασκευή φρεατίου και συνδετικά υλικά για 
σωλήνα PVC140. 

 1  

5 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, μετρητή στάθμης 
δεξαμενής νερού 0-5 m (καλώδιο 10m), με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. 

 1  
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

6 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος χλωρίωσης 
αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία Cl με 
παρελκόμενα, παροχής έως 0,74 lit/h σε μέγιστη 
αντίθλιψη 10 bar, τροφοδοσία 230 VAC, 
εγκατεστημένη επί ειδικού δοχείου 250 λίτρων. 

 1  

7 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο Cl2, αισθητήριο θερμοκρασίας, θήκη 
με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και ελεγκτή με 
ηλεκτρική έξοδο 4-20 mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

8 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος μέτρησης 
pH, εγκατεστημένο στη θήκη του 
υπολειμματικού χλωρίου, αποτελούμενο από 
αισθητήριο και ελεγκτή με ηλεκτρική έξοδο 4-20 
mA. Τροφοδοσία 230 VAC. 

 1  

9 Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
και διασύνδεση με RTU, συστήματος ασφαλείας 
αποτελούμενο από 2 μαγνητικές επαφές, 2 
αισθητήρια κίνησης εσωτερικού χώρου, σειρήνα 
εξωτερικού χώρου με flash και ψηφιακό 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

 1  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%  

 

Γενικό Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π.Α. 
(Ολογράφως):……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Καναλλάκι,  ……/..…./2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από 
τον αναθέτοντα φορέα) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 Καναλλάκι, ……/……/2019 

 

Αριθμός Πρωτ. ………………. 

 

 

Δημόσια Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ. 

Στο Καναλλάκι σήμερα …………….., ημέρα ……………….., οι υπογράφοντες , την παρούσα, 
αφενός ο Δήμος Πάργας με Α.Φ.Μ. ………………… και ΔΟΥ …………………. , και εκπροσωπείται 
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. …………………………… που θα αποκαλείται παρακάτω «Δήμος» και 
αφετέρου η εταιρεία ……………………….  που εδρεύει  στην (περιοχή), (οδός ,αριθμός ), Τ.Κ. 
…………., τηλ.  …………………., φαξ ………………….., με Α.Φ.Μ. ……………. & Δ.Ο.Υ. ……………… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………………… (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), 
που θα αποκαλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της 
εταιρείας ,συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………./……..-……-2019 απόφαση του 
………………………………………. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «………………  » το αποτέλεσμα του 
ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ (Διακήρυξη ……/…..-……-2019), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς  
………….€ 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους : 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ  

Ως αντικείμενο της παρούσας ορίζεται η επέκταση του υφιστάμενου και εν λειτουργία 
συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού το οποίο διαθέτει έναν (1) ΚΣΕ (Κεντρικός 
Σταθμός Ελέγχου) και είκοσι οκτώ (28) ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου), οι οποίοι ελέγχουν 
το εξωτερικό και το εσωτερικό υδραγωγείο της Δ.Ε. Πάργας του Δήμου Πάργας. 

Η παρούσα σύμβαση επεκτείνει το σύστημα με δύο (2) ΦΣΕ (Φορητός Σταθμός Ελέγχου) και 
δεκατέσσερις (14) νέους ΤΣΕ, οι οποίοι θα ελέγχουν τη λειτουργία του εξωτερικού 
υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας. 

Το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού είναι τύπου ACE3600, του 
κατασκευαστή Motorola, με εγκατεστημένο και εν λειτουργία λογισμικό, στον Η/Υ του ΚΣΕ, 
τύπου iFix, του κατασκευαστή General Electric Automation. 

Η παρούσα σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού διαδικτυακής 
αρχιτεκτονικής, ώστε οι ΦΣΕ να επικοινωνούν με τον υφιστάμενο ΚΣΕ (λογισμικό iFix) δια 
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μέσου του διαδικτύου (internet) για να επιβλέπουν και να ελέγχουν το υδραγωγείο, των 
δύο Δ.Ε. του Δήμου, από οποιοδήποτε σημείο το οποίο έχει πρόσβαση στο internet. 

Από τον ΚΣΕ θα συλλέγονται αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, οι λειτουργίες  του 
υδραγωγείου από όλους τους ΤΣΕ, οι οποίες θα αποσκοπούν στην απομακρυσμένη 
επίβλεψη της λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων είτε από τον ΚΣΕ, είτε από τους 
ΦΣΕ. 

Από τον ΚΣΕ και τους ΦΣΕ θα αποστέλλονται, σε πραγματικό χρόνο, εντολές προς όλους 
τους ΤΣΕ, οι οποίες θα αποσκοπούν στην αυτόματη απομακρυσμένη τροποποίηση της 
λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και αυτό της παρούσας σύμβασης 
είναι ενιαίο σύστημα. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση των δεδομένων με 
οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε Σταθμό Ελέγχου θα πραγματοποιείται χωρίς κανένα 
απολύτως περιορισμό. 

Ο υφιστάμενος ΚΣΕ θα επικοινωνεί, θα ελέγχει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και από 
τους σαράντα δύο (42) πλέον ΤΣΕ. 

Οι 14 νέοι ΤΣΕ θα διασυνδεθούν με τα αισθητήρια όργανα και τον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου, και θα επικοινωνούν 
ασύρματα, ανταλλάσοντας δεδομένα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, με τους 
υφιστάμενους ΤΣΕ και ΚΣΕ της Δ.Ε. Πάργας. 

Οι νέοι ΤΣΕ θα χρησιμοποιούν το ίδιο ασύρματο δίκτυο με αυτό του υφιστάμενου 
συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, του οποίου η άδεια λειτουργίας θα επεκταθεί, 
για να τους συμπεριλάβει. 

Οι νέοι ΤΣΕ θα είναι δοκιμασμένο προϊόν, έτοιμο για λειτουργική χρήση σε εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, και μαζί με τους υφιστάμενους ΤΣΕ θα ελέγχουν πλήρως και σε πραγματικό 
χρόνο (real time) τον υφιστάμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Θα συλλέγουν και θα 
αποστέλλουν αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο (ταυτόχρονα με την εμφάνιση του 
συμβάντος), στον ΚΣΕ τα ακόλουθα: 

• Πληροφορίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Στοιχεία για την ποιότητα και την απολύμανση του πόσιμου νερού. 

• Την κατανάλωση νερού και τις διαρροές στο υδραγωγείο. 

• Τα αποθέματα του νερού στις δεξαμενές. 

• Ενημέρωση για την παραβίαση των χώρων των εγκαταστάσεων από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης του νέου 
εξοπλισμού και της διασύνδεσής του με το υφιστάμενο σύστημα Τηλε-ελέγχου / 
Τηλεχειρισμού, καθώς και την παράδοση στο χώρο του έργου, την εκφόρτωση και 
αποθήκευση, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, τις κατασκευές, τους ελέγχους, τη θέση σε 
λειτουργία, τις δοκιμές, την εκπαίδευση και την ενός έτους εγγύηση / συντήρηση, όπως 
αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

Οι τιμές των υλικών και των εργασιών θα είναι σύμφωνες με αυτές της οικονομικής 
προσφοράς του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει, θέσει σε λειτουργία τα υλικά και 
γενικώς να ολοκληρώσει την προμήθεια εντός δέκα (10) μηνών από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης, οπότε θα γίνει και η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας από την 
Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου. 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από το 
Προμηθευτή στο Τμήμα Προμηθειών  Δήμου στην διεύθυνση Αχέροντος 29, Καναλλάκι, Τ.Κ. 
48062. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων των Υπηρεσιών 
για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης , να προμηθευτεί 
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου, που 
συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της 
προμήθειας διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός και λειτουργικός έλεγχος, παρουσία του 
αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Προμηθειών, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(προσωρινής – οριστικής – παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις – απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Προμηθειών κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους στην παράγραφο 6.1 χρόνους των όρων της 
διακήρυξης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 
1191/2017). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για 
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λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 
την παρ. 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι : 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ του Δήμου. 

β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών  του εκάστοτε τιμολογίου.  

γ) Λοιπά , κατά περίπτωση , δικαιολογητικά. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και θα 

αποδίδεται από το Δήμο. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τους ΚΑ …………………………………. του 

προϋπολογισμού  του Δήμου . 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΟΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής . 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής . 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας , καθώς και η πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου , θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορίσει με απόφαση του Αναθέτοντα φορέα. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις του Δήμου. 

2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης . 

3.Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις . 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια 
των υλικών , που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης . 



Σελίδα 6 

6.Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν , ο Ανάδοχος ορίζει 
ως εκπρόσωπο του τον/την κ. …………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 
προμήθεια. 

7.Κατα την εκτέλεση της σύμβασης , ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπίσθει με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος B΄ του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση του Δήμου. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Δήμου , ο τελευταίος δικαιούται , χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα άρθρα 337 και 201 του Ν.4412/16 και άρθρο 4.5 των όρων της 
διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος  μπορεί , υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις , να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της , εφόσον: 

α)η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του Ν.4412/16, 

β)ο ανάδοχος , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης , τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/16 και, 
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 305 , 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 338 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της , ήτοι από ……………….. και 
μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών , η οποία πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) μηνών. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική 
αρ. …….. της ……………. ίση προς 5% του συμβατικού προϋπολογισμού, χωρίς την δαπάνη 
του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού ……….€ με ημερομηνία λήξης …/…./2019. 

Η παροχή της εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο την από τον Νόμο και της σύμβαση ευθύνης του αναδόχου απέναντι του Δήμου .Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας . 

Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του 
αναδόχου εκπίπτει η υπέρ του Δήμου εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

Η εγγύηση επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους . 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης , το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 
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στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και θέσης σε λειτουργία 
του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού, απαιτείται από τον ανάδοχο έκδοση εγγυητικής καλής 
λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους, για την αποκατάσταση τυχών ελαττωμάτων που 
δύνανται να ανακύψουν και ζημιών που προκύψουν στα υπό εγκατάσταση υλικά κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, από δυσλειτουργία αυτών. Το ύψος της παραπάνω 
εγγύησης ανέρχεται στο ποσό των ……………………. ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α)στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του Ν.4412/16, 

β)σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

α)Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β)Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ.204 του ν.4412/16). 

3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης . 

4.Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : «ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» 

Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμηθειών  θα ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 
207 του ν.4412/16.Ειδικότερα,αν το υλικό φορτωθεί –παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία 
κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, 
θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νόμο αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 
τους . 

Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του , όπως αυτές 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και 
ιδιαίτερα στη Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές , στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν 
παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
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στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή 
του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα 
δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του 
λόγου. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα 
τρία κατατεθήκαν στη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«Ανάδοχο». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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