
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 
 
Δ/νση: Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Χανιά, Τ.Κ:. 73014   
Τηλ.: 2821061055 & 2821084016 
Fax: 2821084010     
Ε-mail: deyabaer@otenet.gr   
Πληρ.: Παρασκάκη Α., Πιπερίδης Π.     
 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

« ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α » 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και 

Εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Έως του ποσού των 520.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 

644.800,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

 Η σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: έως δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων», Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 (αρ. Απόφ. Ένταξης ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022- 

ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ) και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.  

Γεράνι,  

Αρ. πρωτ.:  

ΑΔΑΜ:            

mailto:deyabaer@otenet.gr


  

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 1 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 3 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 3 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 3 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 4 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 6 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................... 8 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 9 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ...................................................................................................... 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................................................................11 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................................................................................... 11 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................................. 11 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 11 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων – Επιτόπια Επίσκεψη ............................................................................................ 11 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 12 
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 13 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ......................................................................................................... 14 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 14 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 14 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 14 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 16 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 20 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 20 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 20 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 21 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία .......................................................................................... 21 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 22 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................23 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................24 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 29 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 29 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 30 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 30 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 30 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 33 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................................................................................................................................33 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά ......................................................................................................................................................34 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .............................................................................................................................................................. 34 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 34 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 35 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................37 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 37 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 37 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 37 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 39 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 40 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ................................................................ 41 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 44 

1 

                                                                                                                                 



  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................45 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ............................................................................ 45 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 46 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 46 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 46 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 47 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 47 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................49 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 49 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 50 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 51 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................................................... 52 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....................................................................................................................53 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 53 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 53 
6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ........................... 54 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................... 55 
6.5  ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 55 
6.6  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 55 
6.7  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ...................................................................................................................................... 56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................57 

 

2 

                                                                                                                                 



  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999013862 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ 
Πόλη ΧΑΝΙΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 73014 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL434 
Τηλέφωνο 2821084000 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@deyaba.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες Πιπερίδης Παναγιώτης, Παρασκάκη Αργυρώ, 2821061055, 

deyabaer@otenet.gr  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.deyava.gr  

 
Είδος Αναθέτοντα Φορέα (Α.Φ.) 
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ(ΔΕΥΑΒΑ), 
ΝΠΙΔ (Δημοτική επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, Χανίων) και αποτελεί “μη κεντρικό αναθέτοντα φορέα”. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 
Η κύρια δραστηριότητα του αναθέτοντα φορέα  είναι ο Τομέας Ύδατος 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ www.deyava.gr  

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL)- ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ www.deyava.gr και τους αρμόδιους για πληροφορίες που 
προαναφέρθηκαν. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων», του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 (αρ. Απόφ. Ένταξης 
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022- ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ) και το ΦΠΑ από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της 
ΔΕΥΑΒΑ.  

Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον Κ.Α. …… με τίτλο ‹‹……………………. (χρηματοδοτούμενοι πόροι 
540.000€  - Αρ. Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022- ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ και ίδιοι πόροι 
129.600€)»  ποσού ………€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του προϋπολογισμού εξόδων της 
ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.  

Για την κάλυψη του ΦΠΑ επιβαρύνεται ο τακτικός Προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΒΑ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου 
Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ -  ΦΑΣΗ Α» 

Η Προμήθεια κατά την παρούσα Φάση Α θα αποτελείται από: 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 
Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) που απαρτίζεται από: 

 Πεντακόσιους (500) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN20/ / ≥R400 (MID), με ενσωματωμένη διάταξη 
επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών. 

 Εκατό (100) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN32/ / ≥R160 (MID), με εξωτερική διάταξη επικοινωνίας και 
καταγραφικό τιμών. 

 Δέκα (10) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN50/ / ≥R160 (MID), με εξωτερική διάταξη επικοινωνίας και 
καταγραφικό τιμών 

 Σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, 
ιστούς, κλπ. για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών στον Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου. 

 Λογισμικό λήψης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων του μετρητικού εξοπλισμού ΤΣΕΚ 
συμπεριλαμβανομένου του Application Server που θα δέχεται την πληροφορία και του Network 
server για την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων gateway και του μετρητικού 
εξοπλισμού. 

 Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της ανωτέρω Εφαρμογής και Θέση σε Λειτουργία του 
Συστήματος. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε 
συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από: 

 Έναν (1) τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) που αποτελείται από ελεγκτή αυτόματης 
ρύθμισης της πίεσης, την βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης (PRV), τον μετρητή παροχής έως DN100 
ηλεκτρομαγνητικού τύπου με μπαταρία, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού 
σύνδεσης.  

 Δυο (2) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής 
με μετάδοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης. 

 Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένης υδρευτικής ζώνης του δικτύου ύδρευσης της παραλίας του 
Πλατανιά. 
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 Την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες ακραίες θέσεις του δικτύου της παραλίας 
Πλατανιά (εντός ζώνης), δυο (2) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου  που 
κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου). 

 Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που 
περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συσκευή εντοπισμού 
διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητή ράβδο 
ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service 
line), φορητό μετρητής παροχής και συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που 
στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική 
επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την 
διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση 
των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξη 
αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια 
ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.) με υπολογιστή τύπου laptop, που 
θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο την  λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ. 

    Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και την Έντυπη Τεκμηρίωση 

    Την 2-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος 

    Την Εγγύηση καλής λειτουργίας (κατ’ ελάχιστον 24 μήνες) 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή, τους ελέγχους λειτουργικότητας στο 
εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την 
εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, 
την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα 
σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως 
προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του εξοπλισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 644.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 520.000,00€   ΦΠΑ : 124.800,00€). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δεκατέσσερις (14) μήνες. 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες 
ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών 
Προδιαγραφών.  
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει  της τιμής, - στο σύνολο του προϋπολογισμού, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως1: 

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 (Β΄3075/ 13.07.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων  και Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

1 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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. 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»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 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. 

 της με αρ. 80/2021 (ΑΔΑ: 655ΣΟΕΠ3-Π32) Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, περί «Έγκρισης μελέτης, 
τευχών δημοπράτησης και σχεδίου διακήρυξης της προμήθειας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ - ΦΑΣΗ Α & 
Έγκριση Σχεδίου Επικοινωνίας (αρ. πρωτ. 958/12-03-2021) της προμήθειας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΒΑ - ΦΑΣΗ Α» 

 της με αρ. 81/2021 (ΑΔΑ: ΡΞΡΒΟΕΠ3-ΙΦΥ) Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, με θέμα «Έγκριση συμμετοχής 
της ΔΕΥΑΒΑ στο Πρόγραμμα του ΕΟΧ με την πράξη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ - ΦΑΣΗ Α για την υποβολή 
της πρότασης χρηματοδότησης καθώς και εξουσιοδότηση εκπροσώπου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ και κωδικό: Output_1_1_01 (Α/Α ΟΠΣ 4677)» 

 της υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/21531/147/03-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΥ94653Π8-ΙΛΙ) Απόφασης «Έγκριση 
οριστικού Πίνακα Κατάταξης των πράξεων προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με 
κωδικό: Output_1_1_01 του Προγράμματος «Διαχείριση υδάτων», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ)» 

 Της υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ) Απόφασης «Ένταξη της 
Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α'» με Κωδικό ΟΠΣ 5092230 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση 
Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021» 

 της με αρ. ΧΧΧ/2022 (ΑΔΑ: ΧΧΧΧ) Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, με την οποία εγκρίθηκαν η αποδοχή 
της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 ποσού 
πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00€) χωρίς ΦΠΑ και 129.600,00 ευρώ ΦΠΑ από ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ και οι απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης του προϋπολογισμού 2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου 
Άξονα που προκύπτουν από την αποδοχή αυτή, 

 της με αρ. πρωτ. ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 (ΑΔΑ:ΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την οποία μετά από τον έλεγχο νομιμότητας που πραγματοποιήθηκε, η 
με αρ. ΧΧΧ/2021 (ΑΔΑ:ΧΧΧΧΟΕΠ3-ΧΧ) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, βρέθηκε νόμιμη, 

 του με αρ. πρ. ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ00ΧΧΧΧΧ) Αιτήματος για έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -  ΦΑΣΗ Α» 

 της με αρ. Β0ΧΧΧ/2022 (ΑΔΑ:ΧΧΧΧΟΕΠ3-ΧΧ / ΑΔΑΜ:22REQ00ΧΧΧΧΧ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την χρηματοδότηση της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -  ΦΑΣΗ Α» 

 του με αρ. πρωτ: . ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 Αιτήματος για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 
υπηρεσία δημοσίευσης ανακοινώσεων  

 της με αρ. ΧΧΧ/2022 (ΑΔΑ:ΧΧΧΧΟΕΠ3-ΧΧ)) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την υπηρεσία 
δημοσίευσης ανακοινώσεων 

 της με αριθμό…/2022 (ΑΔΑ: XXXX) Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα  με θέμα Έγκριση 
διενέργειας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων 
της διακήρυξης, ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και ανάθεση 
δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης για την πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -  ΦΑΣΗ 
Α»»  µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και  οι όροι του διαγωνισμού  
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η XXX  XX/XX/2022 και ώρα 
20:00Μ.Μ.2 

2 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Φ. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 289 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
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Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr) την XXXXX XX/XX/2022 και ώρα 09:00 Π.Μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ Κωδικός φορέα: 50887).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  xxxx 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο3 4 5, σύμφωνα με το άρθρο 
296 του Ν. 4412/2016 :  

• Στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα Χανιώτικα Νέα  

• Στην εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα Σεληνιώτικα Νέα 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  (ΑΔΑ:ΧΧΧΟΕΠ3-ΧΧΧ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(URL):  www.deyava.gr   στις 11/10/2021 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 264, 289 και 297 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του 
άρθρου 331 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 38 περ. α του ν. 4605/2019. 

3 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

4 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

5  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.6 Άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους6  

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. 

6 Άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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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,7  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ.πρ. ΧΧΧΧΧ  Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: ΧΧΧ/ΑΔΑ: ΧΧΧ) 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 Η παρούσα διακήρυξη  και τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ] (όπως θα διαμορφωθεί ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr )8. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων – Επιτόπια Επίσκεψη 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 

7 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 
του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων 
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις 
οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

8 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Κρίνεται σκόπιμο οι προσφέροντες να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να είναι σε 
θέση να συντάξουν την τεχνική τους προσφορά και να αξιολογήσουν την κατάσταση για τη σύνταξη της 
οικονομικής τους προσφοράς. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς 
έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο της ΔΕΥΑ που θα 
χορηγείται άμεσα και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Η επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου που 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Η ημερομηνία και η 
ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερομένου ορίζεται με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας 
της ΔΕΥΑ. Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη μπορεί να την 
πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. 
Ο Αναθέτων φορέας 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αναθέτοντα φορέα.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 9.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή10   

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

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)11, 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού12. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

9 Άρθρο 315 & 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
10 Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92 
11 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
12 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής13 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής14, της οποίας 

13 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 302 του ν.4412/2016. 
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το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου 
ΦΠΑ), ήτοι ποσού δέκα χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (10.400,00€)15.  

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 για δεκατρείς (13) μήνες, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/201616, συγκεκριμένα 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 ελέγχου νομιμότητας της Απόφασης κατακύρωσης από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης . 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί17, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

14 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 302 ν. 
4412/2016). 

          Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 
302 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.33α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 
52)).  16 Άρθρο 302 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 

16 Άρθρο 302 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
17  Άρθρο 313 σε συνδυασμό με άρθρο 302 ν. 4412/2016 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού18  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
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 αμετάκλητη19 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

18 Άρθρα 73 & 74 όπως αναφέρεται στα άρθρα 305 και 306 ν. 4412/2016 
19 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
2.2.3.3  (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 
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2.2.3.4. Αποκλείεται20 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις21:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201622, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,23  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

20 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

21 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

22 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 

23 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.24 

 

2.2.3.5. (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία25, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 26. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201627. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια Επιλογής28  

24 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

25  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
στην υπόθεση C‑387/19 

26 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016 βάσει του άρθρου 305.   
27 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
28 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας29  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού30  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια31  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:   

I. Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές 
χρήσεις (έτη 2018, 2019 και 2020) τουλάχιστον ίσο με το 25% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

II. Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2018, 2019 και 2020) 
περισσότερες από μία φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα 
χρήσης προ Φόρων). 

 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση Ι μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης ενώ η απαίτηση ΙΙ από κάθε μέλος της ένωσης.   

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα32  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτει την παρακάτω εμπειρία : 

 Να έχει περαιώσει ή παραδώσει οριστικά κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας μία (1) 
τουλάχιστον συναφή προμήθεια/εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού, ήτοι εξοπλισμού 
καταγραφής πίεσης δικτύων ύδρευσης, υδραυλικής βαλβίδας ρύθμισης πίεσης (PRV) και 
ηλεκτρονικό ελεγκτή για αυτόματη ρύθμιση, που περιλαμβάνει η δημοπρατούμενη 
προμήθεια.  

2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

29 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
30 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
31 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

32 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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 Να έχει περαιώσει ή παραδώσει οριστικά κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας μία (1) 
τουλάχιστον εφαρμογή διαχωρισμού και στεγανοποίησης με μια (1) τουλάχιστον υδραυλική 
ζώνη (DMAs - District Metering Areas), στις οποίες και ήλεγξε την υδραυλική στεγανότητα 
μέσω δοκιμών μηδενικής πίεσης, που περιλαμβάνει η δημοπρατούμενη προμήθεια.   

 Να έχει περαιώσει ή παραδώσει οριστικά κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας μια 
τουλάχιστον συναφή προμήθεια/εγκατάσταση με εξακόσια (600) τουλάχιστον έξυπνα οικιακά 
υδρόμετρα τα οποία συνδέονται απευθείας με το Κέντρο Ελέγχου μέσω σταθερού ασύρματου 
δικτύου LoRaWAN με χρήση πρωτοκόλλου LoRa και ένα κέντρο διαχείρισης μετρήσεων 
οικιακών υδρομέτρων, που περιλαμβάνει η δημοπρατούμενη προμήθεια.   

 Να έχει περαιώσει ή παραδώσει οριστικά κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας μία (1) 
τουλάχιστον συναφή προμήθεια/εγκατάσταση λογισμικού συλλογής, διαχείρισης και 
απεικόνισης δεδομένων τοπικών σταθμών (SCADA).  

Ως πέρας της απαιτούμενης πενταετούς εμπειρίας απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας ορίζεται η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης    

Η ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία θα αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την υποβολή βεβαιώσεων από 
τον/τους κυρίους του/των έργων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης .  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και 
να φέρουν: 

• Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015  (ή νεότερο) για τη διαχείριση 
ποιότητας, 

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, να είναι εκδόσεως διαπιστευμένου οργανισμού μέλος του ΕΣΥΔ ή ισοδύναμου και το 
αντικείμενο τους θα είναι συναφές με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας- εγκατάστασης και στο 
σκοπό τους θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα πεδία της εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού.  
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων33 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

33 Άρθρο 307 ν. 4412/2016 
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παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς34. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.   

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

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

Ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
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 δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
316 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση35. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας36.  

34 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  

35 Άρθρο 307 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
36 Άρθρο 331 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή37.  

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 (σύμφωνα 
με το αρ. 308 του Βιβλίου ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο ισοδυναμεί με 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 1.38  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.39 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.40 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής41. 

37 Άρθρο 104 (αρ.316  του ΒιβλίουΙΙ) σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016  
38 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

39 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
40 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
41 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,42 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης43. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

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 ισχύουν44. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

42 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
43 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
44 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 
του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
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iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού45. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν46 οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών και πίνακα 
τεκμηρίωσης στον οποίο θα αναφέρονται το έτος (οικονομική χρήση), ο κύκλος εργασιών και το καθαρό 
αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων. Συγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 

45  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
46 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
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Α/Α ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

1 2018   

2 2019   

3 2020   
 

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.47 

 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν48 τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο.   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
εν λόγω παράγραφο. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ49, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης50, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

47 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

48 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

49    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
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 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους51 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. Ειδικώς 

 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 
νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
50  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
51 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

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

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής52. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον αναθέτοντα φορέα, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.53 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 258 και 259 και 
στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 258 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

52 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016, βάσει του Άρθρου 315 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 
53 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

30 

                                                                                                                                 

                                                           



  

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 257 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν54.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2755 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

54 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
55   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
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ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) του ν. 4412/2016, περί 
συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 56 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ57 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199958,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο59.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

56 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

57 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

58 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
59   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού60 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ) τα ζητούμενα στοιχεία Τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας (άρθρα 2.2.9.2.Β3 
και 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης), Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας (άρθρα 2.2.9.2.Β4 και 2.2.6 
της παρούσας διακήρυξης) και Προτύπων Διαχείρισης (άρθρα 2.2.9.2.Β5 και 2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης). 

δ) την βεβαίωση επίσκεψης   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

60 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον αναθέτοντα φορέα με το Παράρτημα IV Τεχνικές Προδιαγραφές και της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης61 62.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν63. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται κατωτέρω   

Η τιμή των προς προμήθεια αγαθών  δίνεται  σε ευρώ ανά τεμάχιο, και θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
εγκατάστασης. 

 Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή η συνολική προσφερόμενη τιμή, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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 καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,  της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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 302 παρ. 1 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. Σε περίπτωση 

61 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
62 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

63 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

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

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών64 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,65  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 310 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 310 και 103 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73, σύμφωνα με το αρ. 305 του Βιβλίου ΙΙ 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.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

64 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
65 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16, (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) 
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η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 313 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 310 και 103(σύμφωνα 
με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ)  του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 (σύμφωνα με το αρ. 308 του Βιβλίου ΙΙ)  του ν. 
4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης66, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την XXXX XX/XX/2022 
και ώρα 12:30 ΜΜ 
 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή67. 
 

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα68. 

Ειδικότερα : 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 302. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

66 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α(σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ)  του ν. 4412/2016 

67 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
68 Άρθρο 310 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους69. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών70. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται το άρθρο 313 ν. 4412/2016. 
Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.71 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές72 και  τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων73 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

69 Άρθρο 302 παρ. 13 ν. 4412/2016 
70 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
71 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 

αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

72 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
73 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) 
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Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 316 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας74. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου75 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.576.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 310 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ.5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

74 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) 
75 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) 
76 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του77.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης78  
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της ΔΕΥΑΒΑ79. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

77 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) 
78 Άρθρο 316 του ν. 4412/2016 
79  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.80 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

80 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το αρ. 315 του Βιβλίου ΙΙ) 
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αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του81 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης82 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5983. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

81 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
82 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
83 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης84 .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 

84  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/202185 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά .  

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 317 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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 316, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 317 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 

 

85  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των 
νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις 
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 . 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ήτοι είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (20.800,00€) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
του συμφωνητικού.  

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 302 του ν. 4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο  
παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από αστοχία των υλικών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας . Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, ήτοι ποσού δέκα χιλιάδες τετρακοσίων ευρώ (10.400,00€). Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας ισχύει για 1 έτος και ως έναρξη της περιόδου καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής της προμήθειας. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την 
ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
6.6 της παρούσας86. 

86 Άρθρο 302 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης87.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

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 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας88. 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.  

87      Πρβλ άρθρο 262 του ν. 4412/2016 
88 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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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 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/89 90 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας91, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)92. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης93  
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 υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

89 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 
των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών 
που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 

90 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

91      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
92      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
93 Άρθρο 338 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής94  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού.  

β) Σε ποσοστό 70% με την προσωρινή παραλαβή (μακροσκοπικός έλεγχος και τοποθέτηση σε χώρο που θα 
υποδείξει η ΔΕΥΑΒΑ), το 30% με την οριστική παραλαβή (τοποθέτηση του εξοπλισμού και τη θέση του σε 
λειτουργία). Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

 

γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30 % 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§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου  

• είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, 

• είτε με πληρωμή ποσοστού 60% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον 
συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες95 το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής96. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201697, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

94     Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του 
άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων.  

95 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που ο Α.Φ. υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της 

96 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει o Α.Φ.  

97 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
49 

                                                                                                                                 

                                                           



  

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος98 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/201699 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 269 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

98 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1.05  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 306 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  

 

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 πρόστιμο100 πέντε τοις εκατό (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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων101   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

100 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
101 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016102. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

102 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη εντός του συμβατικού χρόνου των 
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 337 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.   
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης103. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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 επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16104 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

103      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
104 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά. 

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

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

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

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση 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. 

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 
εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και 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.105 

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

(ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

105 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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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 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας106  
Προβλέπεται χρόνος καλής λειτουργίας της προμήθειας διάρκειας ενός (1) έτους και ως έναρξη του 
χρόνου ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Κατά την περίοδο της καλής 
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 ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή107 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην 
παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπές ή βανδαλισμούς ή βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν 
οφείλονται σε κακή ποιότητα του εξοπλισμού, καθώς και για βλάβες που θα προκύψουν από λόγους 
ανωτέρας βίας. 

106 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
107 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016 
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6.7  Αναπροσαρμογή τιμής  
(ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
1.1. κοπόσ και αντικείμενο 
κοπόσ τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ είναι ο προςδιοριςμόσ των τεχνικϊν απαιτιςεων για 
τθν εγκατάςταςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων εντοπιςμοφ και ελζγχου διαρροϊν ςτα εςωτερικά 
δίκτυατθσ ΔΕΤΑΒΑ, πράγμα που αποτελεί ςτόχο ορκισ διαχείριςθσ τθσ Τπθρεςίασ ςτο πλαίςιο τθσ 
εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν. 
 
Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ΔΕΤΑΒΑ, όταν ολοκλθρωκοφν όλεσ οι φάςεισ τθσ προμικειασ, είναι θ  
ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν από όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ Υδρευςθσ  ςε Κζντρο Ελζγχου και θ 
ςυνολικι απεικόνιςθ και επεξεργαςία τουσ. ε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα διαχείριςθσ Τδατικϊν 
Πόρων και τθν θλεκτρονικι αποτφπωςθ του δικτφου μεταφοράσ και διανομισ νεροφ κα 
οδθγιςει, μζςω κατάλλθλου λογιςμικοφ ςτθν άμεςθ ςφαιρικι παρουςίαςθ των αποκεμάτων, 
τθσ κατανάλωςθσ, του ιςοηυγίου νεροφ τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ και ςτθν 
δραςτικι μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Ακολοφκωσ και μζςα από τθν αποκτθκείςα 
εμπειρία ςτθν κατάςτρωςθ κακθμερινοφ πλάνου οι μθχανικοί κα επιτφχουν τθν βζλτιςτθ 
λειτουργία του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ που ελζγχει θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΒΑ. 
 
Θ βαςικι παράμετροσ που λαμβάνεται υπόψθ είναι ότι ο Διμοσ Πλατανιά παρουςιάηει τισ 
τελευταίεσ δεκαετίεσ ζντονθ οικιςτικι, παρακεριςτικι και αγροτικι ανάπτυξθ με αποτζλεςμα τθν 
αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ. Θ τάςθ αυτι προβλζπεται να επιταχυνκεί τα επόμενα 
χρόνια ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Νομοφ κυρίωσ λόγω τθσ εντατικισ Σουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν επιδείνωςθ των κλιματολογικϊν φαινομζνων. 
 
Μετά το πζρα τθσ προμικειασ κα ενιςχυκοφν οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ (εξαςφάλιςθ 
επάρκειασ πόςιμου νεροφ, μείωςθ κατανάλωςθσ νεροφ κλπ) ςε μια περιοχι ιδιαίτερα 
προβλθματικι ςτθν επάρκεια πόςιμου νεροφ ςφμφωνα με το χζδιο Διαχείριςθσ Λεκανών 
Απορροισ του Τδατικοφ Διαμερίςματοσ (GR13) και κα ωφελιςει μεγάλο αρικμό καταναλωτών 
με μικρότερο κόςτοσ επζνδυςθσ ανά ωφελοφμενο άτομο. 
 
τθ ΔΕΤΑΒΑ ςιμερα λειτουργεί ςφςτθμα ελζγχου του δικτφου φδρευςθσ που βαςίηεται ςε απλά 
ςυςτιματα θλεκτρομθχανολογικοφ αυτοματιςμοφ χωρίσ δυνατότθτεσ τθλεποπτείασ και καλφπτει 
πολφ μικρό μζροσ του εξωτερικοφ Τδραγωγείου Υδρευςθσ (αντλιοςτάςια, γεωτριςεισ και 
δεξαμενζσ).  
 
Σο αντικείμενο τθσ παροφςθσ τεχνικισ περιγραφισ και των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν είναι 
θ«Εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφςυςτιματοσ εντοπιςμοφ και ελζγχου Διαρροών ςτα εςωτερικά δίκτυα τθσ 
ΔΕΤΑΒΑ -  ΦΑΗ Α».  

υγκεκριμζνα, προβλζπεται: 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυςτιματοσ Σοπικών τακμών 

Ελζγχου Κατανάλωςθσ (ΣΕΚ) που απαρτίηεται από: 

 Πεντακόςιουσ (500) μετρθτζσ ΣΕΚ, ζωσ DN20/ / ≥R400 (MID), με ενςωματωμζνθ 
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διάταξθ επικοινωνίασ και καταγραφικό τιμϊν. 

 Εκατό (100) μετρθτζσ ΣΕΚ, ζωσ DN32/ / ≥R160 (MID), με εξωτερικι διάταξθ 

επικοινωνίασ και καταγραφικό τιμϊν. 

 Δζκα (10) μετρθτζσ ΣΕΚ, ζωσ DN50/ / ≥R160 (MID), με εξωτερικι διάταξθ 

επικοινωνίασ και καταγραφικό τιμϊν 

 φςτθμα αςφρματου δικτφου αποτελοφμενο από μονάδεσ επικοινωνίασ (gateways), 

κεραίεσ, ιςτοφσ, κλπ. για τθν αςφρματθ μεταφορά των δεδομζνων των 

υδρομετρθτϊν ςτον Κεντρικό τακμό Ελζγχου. 

 Λογιςμικό λιψθσ, καταγραφισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων του μετρθτικοφ 

εξοπλιςμοφ ΣΕΚ ςυμπεριλαμβανομζνου του Application Server που κα δζχεται τθν 

πλθροφορία και του Network server για τθν διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

μονάδων gateway και του μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Σθν Ανάπτυξθ και Παραμετροποίθςθ τθσ ανωτζρω Εφαρμογισ και Θζςθ ςε 

Λειτουργία του υςτιματοσ. 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία διατάξεων ρφκμιςθσ πίεςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία του δικτφου που απαρτίηονται από: 

 Ζναν (1) τοπικό ςτακμό ρφκμιςθσ πίεςθσ (ΣΕΡΠ) που αποτελείται από ελεγκτι 

αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ, τθν βαλβίδα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ (PRV), τον μετρθτι 

παροχισ ζωσ DN100 θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου με μπαταρία, τουσ μετρθτζσ πίεςθσ 

και του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ.  

 Δυο (2) τοπικοφσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ πίεςθσ (ΣΕΠ) που αποτελοφνται από ελεγκτζσ 

καταγραφισ με μετάδοςθ δεδομζνων, τουσ μετρθτζσ πίεςθσ και του παρελκόμενου 

εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ. 

 Τπθρεςίεσ δθμιουργίασ απομονωμζνθσ υδρευτικισ ηϊνθσ του δικτφου φδρευςθσ τθσ 

παραλίασ του Πλατανιά. 

 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ, ςε επιλεγμζνεσ ακραίεσ κζςεισ του δικτφου τθσ 

παραλίασ Πλατανιά (εντόσ ηώνθσ), δυο (2) ςτακμών μζτρθςθσ υπολειμματικοφ 

χλωρίου  που κωδικοποιοφνται με τον χαρακτθριςμό ΣΤΨ (Σοπικόσ τακμόσ 

Τπολειμματικοφ Ψλωρίου). 

 Προμικεια φορθτοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ εντοπιςμοφ αφανών διαρροών που 

περιλαμβάνει φορθτοφσ καταγραφείσ κορφβου (noiseloggers), φορθτι ςυςκευι 

εντοπιςμοφ διαρροισ, φορθτό θλεκτρονικό ακουςτικό ανιχνευτι διαρροϊν (Γαιόφωνο), 

φορθτι ράβδο ακρόαςθσ, φορθτό ςφςτθμα ακουςτικισ ανίχνευςθσ διαρροισ ςε γραμμι 

εξυπθρζτθςθσ (service line), φορθτό μετρθτισ παροχισ και ςυςκευι ανίχνευςθσ 

ςιδθρομαγνθτικϊν αντικειμζνων. 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου (ΚΕ) 

που ςτοχεφει ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων από τισ τοπικζσ εγκαταςτάςεισ και 

ςτθ ςυνολικι επεξεργαςία τουσ με ςκοπό τθν άμεςθ και ςφαιρικι παρουςίαςθ των 

ιςοηυγίων νεροφ, τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ υπό κακεςτϊσ λειψυδρίασ, τθν 
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ανάλυςθ δεδομζνων για διαχείριςθ των αποκεμάτων, τθ χάραξθ ςτρατθγικισ, τθν 

εκτίμθςθ πρόγνωςθσ τθσ ηιτθςθσ, τθν υποςτιριξθ αποφάςεων και κανόνων λειτουργίασ 

των υδατικϊν πόρων. Επίςθσ, προβλζπεται θ προμικεια ενόσ Χορθτοφ τακμοφ 

Ελζγχου και Προγραμματιςμοφ (.Ε.Π.) με υπολογιςτι τφπου laptop, που κα περικλείει 

όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ και τα υποςυςτιματα, με ςτόχο τθν  λειτουργία των 

εγκαταςτάςεων και από δεφτερθ επιςταςία παράλλθλα αυτισ του ΚΕ. 

    Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ και τθν Ζντυπθ Σεκμθρίωςθ 

   Σθν2-μθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ 

    Σθν Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (κατ’ ελάχιςτον 24 μινεσ) 

 

Θ προμικεια κα περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τουσ ελζγχουσ λειτουργικότθτασ ςτο 

Κζντρο Ελζγχου, ελζγχουσ από τρίτουσ, τθν παράδοςθ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ, 

τθν εκφόρτωςθ και αποκικευςθ ςτο χϊρο αυτό, τισ μετακινιςεισ και ανυψϊςεισ, τθν καταςκευι, 

τον ζλεγχο, τθν προμικεια και τθ κζςθ ςε λειτουργία όλου του εξοπλιςμοφ, που ζχει περιγραφεί 

ςτο κείμενο και ςτα ςχζδια και ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με τθν υφιςτάμενθ 

εγκατάςταςθ, όπωσ προδιαγράφονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

 

Αναλυτικάςτοιχείακαιπροδιαγραφζστωνπροσπρομικειαειδϊνκαιυλικϊνκακϊσκαιοιεργαςίεσενςω

μάτωςθστουσ,περιγράφονταιςτατεφχθΣεχνικισΠεριγραφισκαιΣεχνικϊνΠροδιαγραφϊν. 

Είναι ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ να προβεί ςτισ παρακάτω απαιτοφμενεσ κατά περίπτωςθ ενζργειεσ: 

 Σθν υποβολι των αιτιςεων και εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων αδειϊν και εγκρίςεων για 

τθν τοποκζτθςθ τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ι Χορείσ (αν 

απαιτείται). 

 Σθ ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων προσ τθ ΔΕΘ και τθν εξαςφάλιςθ των παροχϊν ιςχφοσ, 

όπου απαιτοφνται.  

 Σθν άδεια και τθ ςυνεννόθςθ με του καταναλωτζσ για τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα 

ςθμεία τοποκζτθςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ (ςτακμοφσ, ςθμεία τοποκζτθςθσ 

τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου κατανάλωςθσ, κλπ.) 

 

Θπαροφςαςφμβαςθδενυποδιαιρείταιςετμιματα.Προςφορζσυποβάλλονταιγιατοςφνολοτου 

ςυμβατικοφαντικειμζνου. 

 
1.2. Μεκοδολογία, Ορολογία και Διάρκρωςθ 
τα Παραρτιματα περιλαμβάνονται τα ςχζδια του ςυςτιματοσ Σθλεμετρίασ και οι 
καταςκευαςτικζσ προδιαγραφζσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. 

 
Θα ακολουκθκεί ςε όλθ τθν τεχνικι περιγραφι θ εξισ βαςικι ορολογία: 

 (ΚΕ) Κεντρικόσ τακμόσ Ελζγχου  

 (ΦΕ) Χορθτόσ τακμόσ Ελζγχου 
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 (ΣΕΠ) Σοπικοί τακμοί Ελζγχου Πίεςθσ 

 (ΣΕΡΠ) τακμοί Ελζγχου και Ρφκμιςθσ Πίεςθσ εςωτερικϊν δικτφων διανομισ νεροφ. 

 (ΣΕΚ) Σοπικοί τακμοί Ελζγχου Κατανάλωςθσ. 

 (ΣΤΧ) Σοπικοί τακμοί Τπολειμματικοφ Ψλωρίου 
 
 
1.3. Εργαςία υμπεριλαμβανομζνθ 
I. Λεπτομερισ ςχεδίαςθ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

II. Προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των τοπικϊν ςτακμϊνΣΕΚ, ΣΤΨ, ΣΕΠ και ΣΕΡΠ. 
III. Παράδοςθ και εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ υλικοφ (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, κλπ.) των 

ΚΕ, ΧΕ 
IV. Παράδοςθ και εγκατάςταςθ όλου του λογιςμικοφ των ςτακμϊν ελζγχου και διαχείριςθσ 

που περιλαμβάνει : 
α) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ. 
β) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό επιτιρθςθσ και ελζγχου πίεςθσ εςωτερικοφ δικτφου 

φδρευςθσ 
γ) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ και διαχείριςθσ φδρευςθσ / 

αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα 
V. Προμικεια και εγκατάςταςθ όςων οργάνων αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια (μετρθτζσ πίεςθσ, 

παροχισ, ελεφκερου χλωρίου, κλπ.). 
VI. Προμικεια φορθτοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ εντοπιςμοφ αφανϊν διαρροϊν που 

περιλαμβάνει φορθτοφσ καταγραφείσ κορφβου (noiseloggers), φορθτι ςυςκευι εντοπιςμοφ 
διαρροισ, φορθτό θλεκτρονικό ακουςτικό ανιχνευτι διαρροϊν (Γαιόφωνο), φορθτι ράβδο 
ακρόαςθσ, φορθτό ςφςτθμα ακουςτικισ ανίχνευςθσ διαρροισ ςε γραμμι εξυπθρζτθςθσ 
(service line) και ςυςκευι ανίχνευςθσ ςιδθρομαγνθτικϊν αντικειμζνων. 

VII. Προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (αςφρματοσ μεταδότθσ ςιματοσ, μονάδα gateway 
για τθν αςφρματθ επικοινωνία, Χ/Β ςφςτθμα, κλπ.) και κατάλλθλου λογιςμικοφ διαχείριςθσ 
μετριςεων.  

VIII. Μθ εκτεταμζνεσ μετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ όπου 
απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου που αναφζρεται ςτθν ςυνζχεια ςε ζνα ενιαίο 
ολοκλθρωμζνο ςφνολο. 

IX. Σα ζργα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι βάςθστου υπζργειου  Σοπικοφ τακμοφ Ελζγχου 
και Ρφκμιςθσ Πίεςθσ (ΣΕΡΠ) και των ςτακμϊν ΣΤΨ. 

X. Τδραυλικζσ εργαςίεσ και οποιεςδιποτε μετατροπζσ ςτο υδραυλικό δίκτυο προκειμζνου να 
καταςτεί δυνατι θ εγκατάςταςθ και διαςφνδεςθ με τισ διατάξεισ αυτοματιςμοφ των 
οργάνων μζτρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ διάνοιξθσ καναλιϊν και τθν τοποκζτθςθ 
υπόγειων ςωλινων για τθν όδευςθ των καλωδίων των οργάνων μζτρθςθσ όπου απαιτείται. 

XI. Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ 
XII. Παράδοςθ ςχεδίων όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ υπό τθν μορφι φακζλου και θλεκτρονικά 

XIII. Παράδοςθ εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυνόλου του εγκατεςτθμζνου 
εξοπλιςμοφ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.   
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XIV. Παράδοςθ τεκμθρίωςθσ 
XV. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ΔΕΤΑΒΑ ςτισ λειτουργίεσ, τθν υποςτιριξθ και τθ 

ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ 
XVI. Δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 
XVII. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

 
Θ παροφςα πράξθ περιλαμβάνει τθν προμικεια, τθν παράδοςθ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ, τθν 
εκφόρτωςθ και αποκικευςθ ςτο χϊρο αυτό, τισ μετακινιςεισ και ανυψϊςεισ, τθν καταςκευι, τον 
ζλεγχο, τθν εγκατάςταςθ και τθ κζςθ ςε λειτουργία όλου του εξοπλιςμοφ, που ζχει 
περιγραφείςτο κείμενο και ςτα ςχζδια και ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με τθν 
υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ, όπωσ προδιαγράφονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  
 
1.4. Εργαςία Μθ υμπεριλαμβανομζνθ 
I. Προμικεια παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΔΕΘ ςε κάκε ςτακμό που δεν ζχει ιδθ 

εγκατεςτθμζνθ τάςθ ΔΕΘ και αυτι απαιτείται. 
II. Προμικεια καρτϊν SIM και το κόςτοσ αςφρματων επικοινωνιϊν. 

III. Ζργα ςχετικά με τθν καταςκευι ι διαμόρφωςθ κτιριακϊν χϊρων για τον ΚΕ. 
IV. Εργαςίεσ και υλικά για τθν απομόνωςθ των ηωνϊν DMAs [ο Ανάδοχοσ, μετά τον διαχωριςμό 

των ηωνϊν που κα πραγματοποιθκεί από τθν Τπθρεςία, κα προχωριςει ςτον ζλεγχο 
υδραυλικισ ςτεγανότθτασ (τεςτ μθδενικισ πίεςθσ για παρακολοφκθςθσ του ρυκμοφ 
πτϊςθσ πίεςθσ) ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί θ επιτυχισ απομόνωςι τθσ] 

V. Λιψθ αδειϊν από υπθρεςίεσ Διμου (π.χ. Πολεοδομία) για εγκατάςταςθ ερμαρίων και 
εργαςίεσ ςτισ κζςεισ των τοπικϊν ςτακμϊν (αν απαιτείται). 

 
1.5. υμβατότθτα με χζδιο διαχείριςθσ υδατικοφ διαμερίςματοσ GR_13 
Θ παροφςα μελζτθ είναι πλιρωσ ςυμβατι με τα μζτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται 
ςτο χζδιο Διαχείριςθσ τθσ Λεκάνθσ Απορροισ του Τδατικοφ Διαμερίςματοσ. Καλφπτει δε πλιρωσ 
τα βαςικά μζτρα του προγράμματοσ. 
 
Θ προμικεια κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV): 32441100-7 (Σθλεμετρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ), 32441200-8 (Εξοπλιςμόσ 
τθλεμετρίασ και ελζγχου). 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΔΡΕΤΗ 
 
2.1. Περιοχι Αναφοράσ 
 
2.1.1. Πλθκυςμιακά και Γεωγραφικά χαρακτθριςτικά 
 

Θ ανάπτυξθ του δικτφου υδροδότθςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ ΔΕΤΑΒΑ είχε υςτεριςει, ςε 

ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ των λοιπϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Σα δίκτυα φδρευςθσ των 

Καποδιςτριακϊν Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ προχπιρχαν, αλλά και μεγάλο μζροσ του δικτφου 

άρδευςθσ, ζχουν περιζλκει μετά τθν εφαρμογι του «Καλλικράτθ» ςτθν Δθμοτικι 

ΕπιχείρθςθΥδρευςθσ- Αποχζτευςθσ Βορείου Άξονα Νομοφ Ψανίων και βρίςκονται ςε φάςθ 

αναδιοργάνωςθσ.  

 

ιμερα το δίκτυο φδρευςθσ τθσ ΔΕΤΑΒΑ εξυπθρετεί τθ ςυνολικι ζκταςθ του Διμου, δθλαδι 

περίπου 496 τετρ. χλμ. με εγκατεςτθμζνο μόνιμο πλθκυςμό 16.559 κατοίκων (NUTSEL434). Είναι 

εγκατεςτθμζνα 11.712 υδρόμετρα, και θ ςυνολικι βεβαιωμζνθ κατανάλωςθ ανζρχεται ςε 

περίπου 2.074.462 κυβ.μ. ετθςίωσ. 

 

Από διοικθτικι άποψθ θ ζκταςθ του Διμου επιμερίηεται ςε τζςςερεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 

(Πλατανιά, Βουκολιϊν, Κολυμβαρίου και Μουςοφρων).  
 
τθν περιοχι υπάρχουν παραλιακοί οικιςμοί που χαρακτθρίηονται από πολφ υψθλοφσ ρυκμοφσ 
ηιτθςθσ νεροφ και ςυγκεντρϊνουν μεγάλο αρικμό παρακεριςτϊν κατά τθ κερινι περίοδο. το 
Διμο Πλατανιά δραςτθριοποιοφνται ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, κάμπινγκ και υπάρχει ζντονο 
ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ νζων ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων. 
 
2.2. Γενικι περιγραφι εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
 
2.2.1. Εςωτερικό δίκτυο διανομισ 
 
Γενικά στοιχεία 
Σα δίκτυα ςε μεγάλο βακμό ζχουν ακολουκιςει τθν επζκταςθ των αντίςτοιχων οικιςμϊν. Οι 
αγωγοί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι παλαιοί από χυτοςίδθρο και αμίαντο. Οι νεότεροι αγωγοί 
που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να βελτιϊςουν τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ είναι από PVC. τισ 
περιοχζσ περιμετρικά του κζντρου ζχουν χρθςιμοποιθκεί αγωγοί κυρίωσ από αμιαντοτςιμζντο. 
 
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑΒΑ, το μικοσ του δικτφου όλου του Διμου  
(εξωτερικό και εςωτερικό) ανζρχεται περίπου ςτα 307χιλιόμετρα. 
 

ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
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2.2.2. Ωφζλειεσ για τον Διμο Πλατανιά 
Οι ωφζλειεσ που κα ζχει o Διμοσ Πλατανιά χωρίηονται ςε άμεςεσ και ζμμεςεσ. Αναλυτικότερα: 

 
Α. Άμεςθ Ωφζλεια 
Οι ωφζλειεσ που κα προκφψουν για τον Διμο όταν ολοκλθρωκεί θ προμικεια τθσ Χάςθσ Α’ θ 
οποία κα προζλκει από: 
1. Σθ ςχετικι αφξθςθ τθσ απόδοςθσ του εξοπλιςμοφ του δικτφου 
2. Από τθ μείωςθ τθσ μετακίνθςθσ προςωπικοφ 
3. τθ ςχετικι μείωςθ τθσ προμικειασ χθμικϊν (χλϊριο)  
4. τθ ςχετικι μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ςυντιρθςθσ/επιςκευισ κινθτιρων, προωκθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων και εξοπλιςμοφ δικτφων 
5. Καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ/καταναλωτζσ. 
6. Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ εργαςίασ των υπαλλιλων τθσ ΔΕΤΑΒΑ. 
 
Β. Ζμμεςθ Ωφζλεια 
Αν και κα προκφψει ςθμαντικι ωφζλεια από τθν λειτουργία του προτεινόμενου ςυςτιματοσ, εδϊ 
δεν κα γίνει αποτίμθςθ των ωφελειϊν παρά μόνον αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά τουσ: 

 
1. Εξοικονόμθςθ νεροφ 

 Λειτουργία: Με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, οι υποβρφχιεσ αντλίεσ των γεωτριςεων και τα 
προωκθτικά αντλθτικά ςυγκροτιματα λειτουργοφν χωρίσ προγραμματιςμό με μοναδικό 
γνϊμονα τθν πλθρότθτα των δεξαμενϊν ϊςτε να μθν υπάρξουν φαινόμενα ζλλειψθσ νεροφ. 
Θ απουςία τθλεμετρικϊν δεδομζνων του ςυνόλου των υποβρυχίων και προωκθτικϊν 
αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και τθσ ηιτθςθσ των οικιςμϊν (παρά μόνον για τθν πλθρότθτα 
των δεξαμενϊν) ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ενεργοβόρο λειτουργία αυτϊν και ςυνεπϊσ ςπατάλθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ και υδάτινων πόρων. Αναλυτικά αυτό κα επιτευχκεί με τθν χριςθ 
διαφορετικϊν παραμετροποιιςεων και ςεναρίων υδροδότθςθσ που κα κακορίηονται κάκε 
φορά από τον ΚΕ. 

 Ζλεγχοσ Διαρροϊν: Σο κζμα των διαρροϊν αποτελεί για τθ ΔΕΤΑΒΑ πρϊτθ προτεραιότθτα και 
ςυνδζεται άμεςα με τθ βιωςιμότθτα τθσ Τπθρεςίασ, τθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων και τθ 
βελτιςτοποίθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

 
Η παροφςα μελζτθ είναι πλιρωσ ςυμβατι με τα μζτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται 
ςτο χζδιο Διαχείριςθσ τθσ Λεκάνθσ Απορροισ του Τδατικοφ Διαμερίςματοσ.  
 
2.  Αποδεκτζσ ςυνκικεσ 
Ωσ διαρροι λογίηεται θ φυςικι - τεχνικι διαρροι, δθλαδι θ απϊλεια νεροφ προσ το περιβάλλον 
χωρίσ να ικανοποιεί ανκρϊπινθ ανάγκθ. Για τα δεδομζνα τθσ ΔΕΤΑΒΑ οι διαρροζσ κα ζπρεπε να 
είναι τθσ τάξθσ ζωσ και 25% αντί του βάςιμα εκτιμϊμενου άνω του 50%. 
 
Σο ατιμολόγθτο νερό είναι θ διαφορά μεταξφ του παραγόμενου - προςφερόμενου νεροφ και του 
τιμολογοφμενου ςτισ παροχζσ των καταναλωτϊν. Προφανϊσ, το τιμολογοφμενο είναι μικρότερο 
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λόγω των φυςικϊν διαρροϊν, των παράνομων ςυνδζςεων, των υπερχειλίςεων των δεξαμενϊν, 
των πυροςβεςτικϊν παροχϊν, αλλά και τθσ ανακρίβειασ των υδρομζτρων. 
 
Για τα δεδομζνα τθσ ΔΕΤΑΒΑ, το ατιμολόγθτο νερό κα ζπρεπε να είναι τθσ τάξθσ ζωσ και 25% αντί 
του εκτιμϊμενου άνω του 50% (βλζπε παρακάτω). 

 
3. Ιςοηφγιο υδρομζτρων 
Πρϊτιςτο μζλθμα  τθσ ΔΕΤΑΒΑ είναι ο προςδιοριςμόσ του ιςοηυγίου του παραγόμενου και του 
τιμολογοφμενου νεροφ.  
 
Απαιτείται θ τοποκζτθςθ κεντρικϊν υδρομζτρων προκειμζνου να προςδιοριςκεί θ ποςότθτα του 
προςφερόμενου νεροφ. Κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν αποτελοφν, οι κατακλίψεισ των 
γεωτριςεων, οι είςοδοι - ζξοδοι των δεξαμενϊν και κομβικά ςθμεία ςτουσ κφριουσ αγωγοφσ 
μεταφοράσ. Σα υδρόμετρα κα καταγράφουν ςυνεχϊσ τθν παροχι νεροφ και ζτςι κα 
δθμιουργείται το «προφίλ» τθσ προςφερόμενθσ παροχισ. Θ διαδικαςία για το προςδιοριςμό του 
τιμολογοφμενου νεροφ κρίνεται δυςχερζςτερθ λόγω: 

 Σθσ εποχιακισ διακφμανςθσ και κατά ςυνζπεια τθσ ανάγκθσ ετιςιου κφκλου 

 Σθσ δυςχζρειασ καταμζτρθςθσ πολλϊν καταναλωτϊν 

 Σθσ τοποκζτθςθσ νζων παροχϊν και κατάργθςθσ παλαιϊν 

 Σθσ βλάβθσ πολλϊν υδρομζτρων (μθδενικζσ εγγραφζσ) 

 Σθσ ανακρίβειασ των υδρομζτρων 
 
Θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ του τιμολογοφμενου νεροφ, μζςω τθσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ του 
ιςτορικοφ αρχείου καταμετριςεων των υδρομζτρων με τθ χριςθ ικανοφ δείγματοσ μετά τθν 
πλιρθ λειτουργία του νζου υςτιματοσ, είναι απόλυτα εφικτι. 

 
4. Ελάχιςτθ νυχτερινι παροχι 
Θ υδρολθψία πόςιμου νεροφ είναι μια ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα και ςυνεπϊσ «υπακοφει» ςε 
ςτατιςτικοφσ κανόνεσ. Είναι προφανζσ ότι οι άνκρωποι καταναλϊνουν περιςςότερο τθν θμζρα, 
αφοφ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ περιορίηονται ςθμαντικά. Ζτςι, 
αξιολογϊντασ το 24ωρο προφίλ του προςφερόμενου νεροφ, μπορεί να προςδιοριςκεί με 
ικανοποιθτικι ακρίβεια το ποςοςτό εκείνο του προςφερόμενου νεροφ που δεν αντιςτοιχεί ςε 
ανκρϊπινθ χριςθ αλλά ςε διαρροζσ. 

 
5. Διαχείριςθ πιζςεων 
Θ φπαρξθ διαρροϊν είναι δεδομζνθ για ζνα δίκτυο φδρευςθσ. Σο κζμα είναι θ διατιρθςθ τουσ ςε 
ανεκτό επίπεδο. Θ ζρευνα, ο εντοπιςμόσ και θ επιςκευι των διαρροϊν είναι μεν προφανισ, όμωσ 
είναι δυςχερζςτατθ και ζχει υψθλό κόςτοσ το οποίο ςυναρτάται με τθν εγγενι δυςκολία 
επιςκευισ, κατά προτεραιότθτα, των μεγάλων διαρροϊν. 
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Θ δόκιμθ και ςφγχρονθ τάςθ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ είναι θ κατά προτεραιότθτα και όχι 
απλϊσ παράλλθλα εφαρμογι προγράμματοσ διαχείριςθσ των πιζςεων για τον περιοριςμό των 
απωλειϊν νεροφ για τθ δεδομζνθ κατάςταςθ του δικτφου.  
 
Αυτό επιτυγχάνεται με τθν εξάλειψθ των άςκοπων υπερπιζςεων του δικτφου κυρίωσ κατά τισ 
νυχτερινζσ ϊρεσ οι οποίεσ αποτελοφν τθ κφρια αιτία των κραφςεων και των αφανϊν διαρροϊν.  
 
Ειδικά ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ όπου το δίκτυο καταςκευάςτθκε για τισ πλζον δυςχερείσ 
ςυνκικεσ, το καλοκαίρι λειτουργεί ικανοποιθτικά όμωσ τον χειμϊνα, όταν θ κατανάλωςθ είναι 
υποπολλαπλάςια, θ πίεςθ του δικτφου είναι ιδιαίτερα αυξθμζνθ επιβαρφνοντασ ιδιαίτερα τουσ 
αγωγοφσ με αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ κραφςεων ι τθν επίταςθ τυχϊν αφανϊν διαρροϊν.   

 
6. Ποιότθτα Νεροφ  
τόχοσ είναι θ καταγραφι των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςθμείων υδρολθψίασ, με ςκοπό 
τθν εξάλειψθ κινδφνων για τθ δθμόςια υγεία και τθν εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ των μελλοντικϊν 
αποκεμάτων νεροφμζςω οργάνων ςυλλογισ των δεδομζνων (π.χ. κολότθτασ, ςτάκμεσ κλπ) 
κακϊσ και θ ςταδιακι ςφνδεςθ με τα υφιςτάμενα όργανα χλωρίωςθσ. 
 
2.2.3. Τφιςτάμενο ςφςτθμα ελζγχου διαρροών 
ιμερα ο τρόποσ επζμβαςθσ και αντιμετϊπιςθσ των διαρροϊν και των λοιπϊν βλαβϊν του 
δικτφου είναι πακθτικόσ, δθλαδι θ Τπθρεςία επεμβαίνει ςτο δίκτυο όταν αναφερκεί βλάβθ ι 
εμφανισ διαρροι, και ςτθν περίπτωςθ που είναι αφανισ θ διαρροι θ Τπθρεςία δεν διακζτει 
ελεγκτι αφανϊν διαρροϊν με γαιόφωνο και ανιχνευτι μετάλλων όπου με τθν βοικεια τουσ 
εντοπίηεται θ Διαρροι τόςο ςτο Εξωτερικό όςο και Εςωτερικό Δίκτυο. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
3.1 φςτθμα Απομακρυςμζνθσ Ανάγνωςθσ Ενδείξεων Τδρομετρθτών (A.M.R.) 
 

Θπαροφςαςφμβαςθαφοράτθνπρομικεια,εγκατάςταςθκαικζςθςελειτουργίαςυςτιματοσαπομακ

ρυςμζνθστθλεμετρικισ ανάγνωςθσενδείξεωνυδρομετρθτϊν(A.M.R. – 

AutomaticMeterReading)καιπεραιτζρωδιαχείριςθσαυτϊνμζςωςυςτιματοσFixedNetworkκατάτο

οποίοοιμετροφμενεστιμζσκαλαμβάνονταιμζςωαςφρματου δικτφου επικοινωνιϊν.υςτιματα 

τφπου walk-by ι drive-by ωσ βαςικό ςφςτθμα ςυλλογισ δεδομζνων δεν γίνονται αποδεκτά.  

τθν παροφςα προμικεια περιλαμβάνεται θ δθμιουργία μόνιμων επικοινωνιακϊν υποδομϊν 

διαχείριςθσ μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ, δθλαδι περιλαμβάνει τθν 

δθμιουργία μόνιμθσ αςφρματθσ επικοινωνιακισ υποδομισ θ οποία κα χρθςιμοποιείται για τθ 

διαςφνδεςθ όλου του μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ που κα 

εγκαταςτακεί ςτθν παροφςα προμικεια και μελλοντικά. 

Θ υποδομι αυτι κα είναι ςτθν ελεφκερθ ςυχνότθτα των 868MHz για Ευρϊπθ (EU), με 

πρωτόκολλο επικοινωνίασ LoRa χωρίσ χριςθ αναμεταδοτϊν, κα απαιτεί ελάχιςτθ κατανάλωςθ 

ενζργειασ από τον μετρθτικό εξοπλιςμό ϊςτε θ μπαταρία που κα φζρει αυτόσ να ζχει μεγάλθ 

διάρκεια ηωισ και κα δφναται να χρθςιμοποιείται και από άλλεσ εφαρμογζσ για τθν εξυπθρζτθςθ 

τθσ ΔΕΤΑΒΑ.  

ε ότι αφορά το τεχνικό κομμάτι απαιτείται από τον ανάδοχο θ ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου κάτω υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. Αυτό 

καλφπτεται τεχνικά είτε με τθν άμεςθ καταγραφι παλμϊν είτε με τθν οπτικι (opto) ανάγνωςθ 

ςτροφϊν τθσ ζλικασ περιςτροφισ του υδρομζτρου για τθν μζτρθςθ ι άλλο. Ο κάκε Προμθκευτισ 

δφναται να προςφζρει οποιαδιποτε τεχνικι λφςθ (ακολουκϊντασ τισ παρακάτω βαςικζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ) και κα αξιολογθκεί τόςο για τθν τεχνικι επάρκεια όςο και για τθν ολοκλθρωμζνθ 

λφςθ που κα προςφζρει. 

Με τθν μόνιμθ αςφρματθ διαςφνδεςθ των επικοινωνιακϊν διατάξεων των υδρομζτρων με τον 

Κεντρικό υπολογιςτι τθσ υπθρεςίασ, το ςφνολο των καταγεγραμμζνων δεδομζνων κα 

ενθμερϊνουν τθ βάςθ δεδομζνων τθσ υπθρεςίασ και το υφιςτάμενο ςφςτθμα τιμολόγθςθσ 

νεροφ που διακζτει θ ΔΕΤΑΒΑ. Θ λφςθ κα επιτρζψει ςτθν υπθρεςία να λαμβάνει, να 

διαχειρίηεται και να τιμολογεί (δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα προμικεια λογιςμικό ι 

υπθρεςίεσ τιμολόγθςθσ), με δυνατότθτα επζκταςθσ του ςυςτιματοσ ςτο ςφνολο των 

εγκατεςτθμζνων παροχϊν. 

Οικζςεισεγκατάςταςθστωνμετρθτϊνκαυποδειχκοφναπότθνανακζτουςααρχικαικαβρίςκονται 

εντόσ τωνορίωνευκφνθστθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα κα εγκαταςτακοφν ςτθν περιοχι του Πλατανιά 

610 μετρθτζσ. 
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Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να κάνει ανακατανομι των υδρομζτρων και υποδείξει ςτον 

Ανάδοχο τθν τοποκζτθςθ των υπό προμικεια υδρομζτρων ανάμεςα ςτουσ οικιςμοφσ χωρίσ 

κανζνα επιπρόςκετο κόςτοσ. ε κάκε περίπτωςθ το ςυνολικό πλικοσ των υπό εγκατάςταςθ 

υδρομζτρων παραμζνει το ίδιο. 

 

Θεπικοινωνίακαείναιαμφίδρομθ.Οιδιατάξεισμετάδοςθστωνενδείξεωνκαπρζπειγιατθγριγορθκαι

αςφαλιεπικοινωνίαναμεταδίδουνςεπροκακοριςμζνθπερίοδοτθνζνδειξθτουμετρθτι,τθνφπαρξθκ

αιτοείδοστωνςυναγερμϊν.Επιπλζον,οιδιατάξεισαυτζσκαπρζπειναζχουν 

καιτθδυνατότθταςεπροκακοριςμζνθπερίοδοναμποροφνναδζχονταιεντολζσαπότοχριςθαναφορικ

άμετθλιψθτουιςτορικοφκαταγραφικισ,τονπρογραμματιςμότουκαταγραφικοφκαι 

τοςβιςιμοτωνενεργϊνςυναγερμϊν. 

Θα εγκαταςτακεί αςφρματο ςφςτθμα επικοινωνιϊν θ οποία κα χρθςιμοποιείται για τθ 

διαςφνδεςθ όλου του μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ που κα 

εγκαταςτακεί ςτθν παροφςα προμικεια και ςε μελλοντικζσ. Θ υποδομι αυτι κα είναι ςε 

ελεφκερθ ςυχνότθτα των 868MHz ςε πρωτόκολλο LoRa (το οποίο είναι ανοικτό πρωτόκολλο) 

χωρίσ χριςθ αναμεταδοτϊν. Σο εν λόγω πρωτόκολλο ανικει ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ 

ΙΟΣ (Internet Of Things) και απαιτεί ελάχιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ από τον μετρθτικό 

εξοπλιςμό ϊςτε θ μπαταρία που κα φζρει αυτόσ να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ και  δφναται να 

χρθςιμοποιείται και από άλλεσ εφαρμογζσ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ Τπθρεςίασ (πχ ζλεγχοσ 

λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ, πλιρωςθ κάδων απορριμμάτων, κζςεισ ςτάκμευςθσ, κλπ.).  

Για τθν αςφρματθ μεταφορά των δεδομζνων από τισ μονάδεσ επικοινωνίασ των υδρομετρθτϊν 

προσ το Κζντρο Ελζγχου τθσ ΔΕΤΑΒΑ, κα χρθςιμοποιθκοφν αςφρματεσ μονάδεσ επικοινωνίασ 

(Gateways). Θ τελικι δε επιλογι των κζςεων των ςθμείων τοποκζτθςθσ των Gateways και των 

κεραιϊν μετάδοςθσ των δεδομζνων κα προκφψει μετά από πρόταςθ του Προμθκευτι ςε 

ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ. 

 

Οικαταγεγραμμζνεστιμζσκαείναιαπόλυταταυτόςθμεσμετισενδείξειστωνυδρομετρθτϊντθνϊρατθσ

μετάδοςθστουσκαικαμποροφνναχρθςιμοποιθκοφνγιατθντιμολόγθςθτωνκαταναλωτϊν (δεν 

περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα προμικεια λογιςμικό ι υπθρεςίεσ τιμολόγθςθσ). 

 

Θ εφαρμογιτουςυςτιματοσ κα επιφζρει ςτθνΤπθρεςίατα ακόλουκαπλεονεκτιματα: 

 Δικαιότερθ και ακριβζςτερθ τιμολόγθςθ και χρζωςθ των καταναλωτϊν. 

  Αποφυγιςελάκθ χρεϊςεων πουδθμιουργοφνπαράπονα από τουσκαταναλωτζσ 

 Αποφυγιόχλθςθστωνκαταναλωτϊνγιατθνλιψθτωνενδείξεωνκαιμάλιςταςετακτικιβάςθ. 

 Δυνατότθτακαλφτερθσςυνολικάδιαχείριςθστουπόςιμουνεροφ(Δθμιουργοφνταιπροφίλκατ

ανάλωςθσανάδιαμζριςμα, θμζρα,περίοδο,περιοχικλπ.). 
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 Δυνατότθταλιψθσαποφάςεωνβάςθαςφαλϊνκαιπραγματικϊνςτοιχείωνκαιόχιμε«εκτιμις

εισ» ι«γνϊςεισ»διαφόρων«ειδικϊν»., 

 Μείωςθ χρόνου ςυλλογισ δεδομζνων μετριςεων και ελαχιςτοποίθςθσ 

κόςτουσανκρϊπινουδυναμικοφ. 

 Ανίχνευςθ εςωτερικϊνδιαρροϊνςταδίκτυατωνκαταναλωτϊν. 

 θμαντικιαναβάκμιςθ   παροχισ υπθρεςίασςτουσ καταναλωτζσκαιβελτίωςθ   

τωνςχζςεωνεμπιςτοςφνθσμεταξφτωνκαταναλωτϊνκαι τθσ Τπθρεςίασ. 

 Δυνατότθτα 

εφαρμογισδιαφοροποιθμζνθστιμολογιακισπολιτικισ(χρονικά,ποςοτικάκ.λπ.). 

  Εφκολθ μετάβαςθ ςτοιχείων τιμολόγθςθσςε αλλαγζσχριςθσιιδιοκτθτϊνκατοικιϊν 

 

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τον κάτωκι εξοπλιςμό: 

1. Σουσ θλεκτρονικοφσ υδρομετρθτζσ ξθροφ τφπου (dry type), απλισ ριπισ (Single-jet), 

διαμζτρου ζωσ DN20/ ≥R400 (MID), ςε οριηόντια τοποκζτθςθ, με ενςωματωμζνο 

αςφρματο μεταδότθσ ςιματοσ και μικροχλικά.  

2. Σουσ μθχανικοφσ υδρομετρθτζσ πολλαπλισ ριπισ (Multi-jet), διαμζτρου ζωσ DN32/ 

R160 (MID) και DN50/ R160 (MID) 

3. Σισ μονάδεσ gateway με κεραία και καλϊδιο και ενςωματωμζνο GSM modem με 

κφρα κάρτασ SIM (για τθ μεταφορά των δεδομζνων μζςω του Network Server ςτον 

Application Server), τοποκετθμζνθ ςε κατάλλθλο ερμάριο προςταςίασ. 

4. φςτθμα τροφοδοςίασ ενζργειασ με φωτοβολταϊκό πάνελ που κα τροφοδοτεί τθν 

κάκε μονάδα Gateway. 

5. Σο λογιςμικό Network Server (με τα υποςυςτιματα του) για τθν διαχείριςθ τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ των μονάδων gateway και του μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

6. Σο λογιςμικό Application Server (με τα υποςυςτιματα του) που κα δζχεται τθν 

πλθροφορία από τον μετρθτικό εξοπλιςμό μζςω του Network Server και κα τα εξάγει 

ςτο λογιςμικό χρζωςθσ τθσ ΔΕΤΑΒΑ. 

 

Δφναται τα ανωτζρω λογιςμικά (networkserver, applicationserver) να είναι μζροσ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου λογιςμικοφ διαχείριςθσ υδρομζτρων. 

Οι προδιαγραφζσ τωνυπό προμικειαειδϊνπεριγράφονται 

ςτοπαράρτθματεχνικϊνπροδιαγραφϊν. 

 

3.2Σοπικοί τακμοί Ρφκμιςθσ Πίεςθσ (ΣΕΡΠ) 

Για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ελζγχου διαρροϊν του δικτφου φδρευςθσ 

τθσ ΔΕΤΑΒΑ κρίνεται αναγκαία θ εγκατάςταςθ νζων Σοπικϊν τακμϊν Ελζγχου και Ρφκμιςθσ 

Πίεςθσ (ΣΕΡΠ) και των Σοπικϊν τακμϊν Ελζγχου Πίεςθσ (ΣΕΠ). κοπόσ του προγράμματοσ 
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αυτοφ είναι θ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ ςε διάφορα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου του Διμου ζτςι 

ϊςτε: 

• Να παρζχεται ςτουσ καταναλωτζσ θ επικυμθτι πίεςθ παροχισ για τθν απρόςκοπτθ 

εξυπθρζτθςθ τουσ.  

• Να διατθροφνται οι διαρροζσ ςτο ελάχιςτο δυνατό επίπεδο και να μειωκοφν οι κραφςεισ. 

Για να εφαρμοςτεί το πρόγραμμα τα εςωτερικά δίκτυα του Διμου χωρίηονται ςε ανεξάρτθτα 

τμιματα-ηϊνεσ (DMAs) με βάςθ τα υδραυλικά και γεωγραφικά χαρακτθριςτικά του δικτφου. 

Οι ηϊνεσ απομονϊνονται ζτςι ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ ςε κάκε μία 

ξεχωριςτά και να μθν επθρεάηονται όταν νερό από διπλανζσ ηϊνεσ κα ειςζρχεται (λόγω διαφοράσ 

πίεςθσ) με αποτζλεςμα να αλλοιϊνεται  θ ρφκμιςθ που επιχειρείται. Θ απομόνωςθ τθσ κάκε 

ηϊνθσ κα γίνει από τθν Τπθρεςία ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ Προμικειασ με τθ χριςθ δικλείδων 

ςτα όρια τθσ. Όταν διαχωριςτεί θ κάκε ηϊνθ και γίνει θ απομόνωςθ αυτισ από τθν Τπθρεςία τότε 

ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει ζλεγχο υδραυλικισ ςτεγανότθτασ (τεςτ μθδενικισ πίεςθσ για 

παρακολοφκθςθσ του ρυκμοφ πτϊςθσ πίεςθσ) ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί θ επιτυχισ απομόνωςι 

τθσ. 

 

ε κάκε ηϊνθ κα επιλζγονται τα λεγόμενα κρίςιμα ςθμεία (criticalpoints). Σα ςθμεία αυτά είναι 

εκεί όπου θ πίεςθ δεν είναι επικυμθτό να πζςει κάτω από ζνα κατϊτατο όριο κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, ςυνικωσ είναι τα ψθλότερα υψομετρικά ςθμεία τθσ πόλθσ ι 

κοντά ςε μεγάλουσ καταναλωτζσ. τα ςθμεία αυτά κα τοποκετείται καταγραφικό πίεςθσ με 

δυνατότθτα τθλεμετάδοςθσ δεδομζνων με κωδικό όνομα ΣΕΠ (Σοπικόσ τακμόσ Ελζγχου 

Πίεςθσ). Οι τοπικοί ςτακμοί ελζγχου κα ζχουν ωσ ςκοπό τθν ςυνεχι καταγραφι και 

τθλεμετάδοςθ δεδομζνων πίεςθσ. 

ε ζνα ι περιςςότερα επιλεγμζνα ςθμεία κάκε ηϊνθσ (ςυνικωσ όςα και οι κεντρικοί αγωγοί κάκε 

ηϊνθσ) κα τοποκετοφνται Σοπικοί τακμοί Ελζγχου και Ρφκμιςθσ Πίεςθσ (ΣΕΡΠ) οι οποίοι κα 

περιλαμβάνουν θλεκτρομαγνθτικό ροόμετρο, υδραυλικι βαλβίδα ρφκμιςθσ πίεςθσ με 

διάφραγμα (PRV) με θλεκτρονικό ελεγκτι με ενςωματωμζνθ διάταξθ τθλεπικοινωνίασ, φίλτρο 

τφπου Τ, αντιπλθγματικοφσαεροεξαγωγοφσ, αγωγό παράκαμψθσ (bypass) με βαλβίδα μείωςθσ 

τθσ πίεςθσ με ζμβολο. Οι ςτακμοί κα είναι υπζργειοι για λόγουσ ευκολίασ χειριςμϊν και 

ςυντιρθςθσ και θ υδροδότθςθ τθσ ηϊνθσ κα γίνεται αποκλειςτικά από αυτά τα ςθμεία. Θ 

θλεκτρικι τροφοδοςία τουσ κα γίνεται από το δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΘΕ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

τοποκζτθςθ κατάλλθλων αντιςτάςεων εντόσ του κλειςτοφ χϊρου του ςτακμοφ για τθν αποφυγι 

κραφςεων αγωγϊν από παγετό κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα. Οι ςτακμοί αυτοί αδιάλειπτα κα 

καταγράφουν, κα λαμβάνουν, κα αποκθκεφουν και κα επεξεργάηονται δεδομζνα πίεςθσ και 

παροχισ και κα ρυκμίηουν τθν πίεςθ του κατάντθ δικτφου τθσ ηϊνθσ. Για τθ λειτουργία τουσ ο 

κάκε ΣΕΡΠ κα δζχεται ωσ τιμι αναφοράσ τθσ πίεςθσ τθν τιμζσ των/του Σοπικόσ τακμόσ Ελζγχου 

Πίεςθσ (ΣΕΠ) που βρίςκεται ςτθ ηϊνθ ελζγχου του. Επιπλζον ο κάκε ΣΕΡΠ κα δφναται να κάνει 

διαχείριςθ τθσ πίεςθσ είτε με χρονοπρόγραμμα (timemodulation) είτε με μζςω αναφοράσ τθσ 
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παροχισ (flowmodulation). Και ςτισ δυο αυτζσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ από 

το ΣΕΡΠ το προφίλ τθσ ηϊνθσ που ζχει δθμιουργθκεί από τον ελεγκτι του ςυςτιματοσ (ΣΕΡΠ) 

ςτο πζραςμα του χρόνου.  

 

Ο κάκε ςτακμόσ ΣΕΡΠ αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ τθσ ςυλλεγόμενθσ πλθροφορίασ, μζςω του 

ενςωματωμζνου GSM/GPRS modem προσ τον ΚΕ. Αντίςτοιχα κα ςυνδεκοφν όλοι οι ςτακμοί 

ΣΕΠ με τον Κεντρικό τακμό Ελζγχου (ΚΕ).   

Κάκε ΣΕΡΠ κα μπορεί να λειτουργεί ςαν αυτόνομθ μονάδα, παρζχοντασ τοπικό ζλεγχο και 

υψθλοφ επιπζδου αυτοματιςμό, ανεξάρτθτα από τον ΚΕ. Σα δεδομζνα όλων των ςτακμϊν κα 

ςυγκεντρϊνονται από τα προσ εγκατάςταςθ RTU και κα αποςτζλλονται ςτον ΚΕ για 

αποκικευςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων του υπάρχοντοσ SCADA με τισ όποιεσ αναβακμίςεισ κρικοφν 

απαραίτθτεσ και για απεικόνιςθ ςτισ οκόνεσ και τα γραφιματα του αντίςτοιχου ςτακμοφ. Θα 

επικρατεί μία γενικι φιλοςοφία επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ των δεδομζνων από τουσ ΣΕΡΠ 

και τουσ ςτακμοφσ ελζγχου πίεςθσ ΣΕΠ. 

Αναλυτικότερα κα εγκαταςτακεί ζνασ (1) Σοπικόσ τακμόσ Ελζγχου και Ρφκμιςθσ Πίεςθσ (ΣΕΡΠ) 

ςτο εςωτερικόδίκτυο φδρευςθσ ςτθν περιοχι του Πλατανιά:  

 

Ο τοπικόσ ςτακμόσ ρφκμιςθσ πίεςθσ (ΣΕΡΠ) πρζπει να εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 Ρφκμιςθ πίεςθσ: Ο ΣΕΡΠ κα είναι ςε κζςθ αυτόματα να και ςε τοπικό επίπεδο να ρυκμίηει τθν 

κατάντθ πίεςθ τθσ ηϊνθσ ζτςι ϊςτε να παραμζνει ςτα χαμθλότερα επικυμθτά επίπεδα ανάλογα 

με τθν ηιτθςθ. Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ των διαρροϊν.  Αναλυτικότερα ο 

τρόποσ με τον οποίο θ πιεηοκραυςτικι βαλβίδα του ΣΕΡΠ κα μειϊνει τθν πίεςθ κακϊσ και τα 

ςενάρια που κα ακολουκεί ο θλεκτρονικόσ εκλεκτισ τθσ βαλβίδασ αναφζρονται παραπάνω. 

 υλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο 

εξοπλιςμό, δθλαδι τα όργανα μζτρθςθσ (ροόμετρα, πιεςόμετρα). Σα δεδομζνα αυτά 

αποτελοφν ψθφιακά και αναλογικά ςιματα ςτισ αντίςτοιχεσ ειςόδουσ του ελεγκτι που 

λειτουργεί ωσ αυτόνομθ μονάδα. Θ εν λόγω μονάδα αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ τθσ 

ςυλλεγόμενθσ πλθροφορίασ, μζςω του ενςωματωμζνου GSM/GPRS modem που διακζτει, προσ 

τον ΚΕ.  

 Σροφοδοςία: Ο ΣΕΡΠ κα τροφοδοτείται με θλεκτρικι ενζργεια από το δίκτυο (ΔΕΔΔΘΕ).  

 

Θ τοποκζτθςι του κα είναι υπζργεια και κα γίνει ςε πίλλαρ κατάλλθλων διαςτάςεων με 

κλειδαριά. Θ τελικι κζςθ του κάκε ςτακμοφ κακϊσ και θ διάςταςθ του υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ 

του κα προκφψει μετά από πρόταςθ του Προμθκευτι ςε ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι Τπθρεςία 

τθσ ΔΕΤΑΒΑ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ. 
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3.3 Σοπικοί τακμοί Ελζγχου Πίεςθσ (ΣΕΠ) 

Hπαρακολοφκθςθτωνλειτουργικϊνπαραμζτρωνςεζναδίκτυοφδρευςθσαποτελείτοςπουδαιότερο

παράγονταδιαχείριςθσμεςκοπότθνβελτιςτοποίθςθτθσλειτουργίαστουδικτφου,τθνάμεςθλιψθαπο

φάςεων,τθνεφαρμογικαιυλοποίθςθτεχνολογιϊνπουαποςκοποφνςτθναπρόςκοπτθεφρυκμθκαια

ποτελεςματικιλειτουργίατου.Γιατθνπαρακολοφκθςθτωνλειτουργικϊνπαραμζτρωνόπωσπίεςθ 

ιπαροχιςταδίκτυαφδρευςθσ,απαιτείταιθεγκατάςταςθΣοπικϊν τακμϊν 

ςεδιάφοραςθμείατουδικτφου των ανωτζρω αναφερόμενων οικιςμϊν. 

τθν παροφςα προμικεια περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ δφο (2) Σοπικϊν τακμϊν που κα 

μετροφν πίεςθ και παροχι ςε διάφορα ςθμεία ςτθν περιοχι του Πλατανιά που κα 

εγκαταςτακοφν ςτακμοί ΣΕΡΠ.  

 

Κάκε ζνασ από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου πίεςθσ (ΣΕΠ) κα πρζπει να εκτελεί τισ 

ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 υλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο 

εξοπλιςμό, δθλαδι το όργανο μζτρθςθσ πίεςθσ. Σα δεδομζνα από το αιςκθτιριο πίεςθσ 

αποτελεί αναλογικό ςιμα ςτθν αντίςτοιχθ είςοδο του ελεγκτι που λειτουργεί ωσ αυτόνομθ 

μονάδα που διακζτει μπαταρία και καταγραφικό δεδομζνων (data-logger). Θ εν λόγω μονάδα 

αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ τθσ ςυλλεγόμενθσ, μζςω του ενςωματωμζνου GSM modem προσ 

τον ΚΕ. Ο ίδιοσ ο ελεγκτισ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλεσ ειςόδουσ ϊςτε μελλοντικά, αν 

κελιςει θ Τπθρεςία, να ςυνδεκεί και με αιςκθτιριο παροχισ με παλμοφσ (πχ τφπου 

Woltman).    

 Σροφοδοςία: Οι ςτακμοί ΣΕΠ είναι αυτόνομοι και δεν απαιτοφν θλεκτρικι ενζργεια για να 

λειτουργιςουν μιασ που ο ελεγκτισ τροφοδοτεί ενεργειακά το πιεςόμετρο.  

 

Θ τοποκζτθςι του κα γίνει είτε ςε ερμάριο κατάλλθλων διαςτάςεων με κλειδαριά και ςε 

κοινόχρθςτο χϊρο οικοδομισ ι οικίασ παρακείμενου των οικιακϊν υδρομζτρων είτε εντόσ 

κτιρίου τθσ ΔΕΤΑΒΑ. Θ τελικι κζςθ του κάκε ςτακμοφ κα προκφψει μετά από πρόταςθ του 

Προμθκευτι ςε ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΒΑ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ. 

 

3.4 Σοπικοί τακμοί Μζτρθςθσ Τπολειμματικοφ Χλωρίου (ΣΤΧ) 

ε επιλεγμζνεσ κζςεισ του δικτφου των ανωτζρω αναφερόμενων οικιςμϊν του Διμου Πλατανιά 

κα τοποκετθκοφν δφο (2) ςτακμοί μζτρθςθσ υπολειμματικοφ χλωρίου οι οποίοι κα 

παρακολουκοφν τθν ςυγκζντρωςθ του ελεφκερου χλωρίου και ςε περίπτωςθ που 

παρουςιαςτοφν τιμζσ εκτόσ ορίων κα ςθμαίνει ςυναγερμόσ ςτον ΚΕ και κα λαμβάνουν άμεςα 

γνϊςθ οι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ.  

Κάκε ζνασ από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ υπολειμματικοφ χλωρίου (ΣΤΨ) κα πρζπει να εκτελεί 

τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 
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 υλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο 

εξοπλιςμό, δθλαδι το όργανο μζτρθςθσ ελεφκερου χλωρίου. Σα δεδομζνα από το αιςκθτιριο 

πίεςθσ αποτελεί αναλογικό ςιμα ςτθν αντίςτοιχθ είςοδο του ελεγκτι που λειτουργεί ωσ 

αυτόνομθ μονάδα που διακζτει μπαταρία και καταγραφικό δεδομζνων (data-logger). Θ εν 

λόγω μονάδα αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ τθσ ςυλλεγόμενθσ, μζςω GSM/GPRS modem προσ 

τον ΚΕ. Ο ίδιοσ ο ελεγκτισ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλεσ ειςόδουσ ϊςτε μελλοντικά, αν 

κελιςει θ Τπθρεςία, να ςυνδεκεί και με επιπρόςκετα αιςκθτιρια ποιότθτασ νεροφ (πχ 

κολότθτα, αγωγιμότθτα, κλπ.).  

 Σροφοδοςία: Οι ςτακμοί ΣΤΨ είναι αυτόνομοι διότι αφενόσ ο ελεγκτισ διακζτει μπαταρία και 

αφετζρου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ιςχφοσ ≥100W.  

 

Ο κάκε ςτακμόσ ΣΤΨ κα εγκαταςτακεί ςε κατάλλθλθ κζςθ του δικτφου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

του Πλατανιά. 

 

Ο κάκε ςτακμόσ είναι υπζργειοσ και αποτελείται από ζνα πίλλαρ και κα ςυνδεκεί με το δίκτυο 

φδρευςθσ. Θ τελικι κζςθ του κάκε ςτακμοφ κα προκφψει ςε ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι 

Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΒΑ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ. 

Εάν το κρίνει θ Τπθρεςία μπορεί και αυτόσ ο ςτακμόσ να ςυνδεκεί ςτο δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ. 

 
3.5 Φορθτόσ εξοπλιςμόσ εντοπιςμοφ αφανών διαρροών 

Αφορά τθν προμικεια φορθτοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ εντοπιςμοφ αφανϊν διαρροϊν που 

περιλαμβάνει φορθτοφσ καταγραφείσ κορφβου (noiseloggers), φορθτι ςυςκευι εντοπιςμοφ 

διαρροισ, φορθτό θλεκτρονικό ακουςτικό ανιχνευτι διαρροϊν (Γαιόφωνο), φορθτι ράβδο 

ακρόαςθσ, φορθτό ςφςτθμα ακουςτικισ ανίχνευςθσ διαρροισ ςε γραμμι εξυπθρζτθςθσ (service 

line) και ςυςκευι ανίχνευςθσ ςιδθρομαγνθτικϊν αντικειμζνων. 

 
3.6 Κεντρικόσ τακμόσ Ελζγχου 

Θ αρχιτεκτονικι του ΚΕ πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να προςδίδει ςτον ΚΕ τα απαιτοφμενα 

χαρακτθριςτικά για να εκπλθρϊνει ςτο μζγιςτο βακμό τισ απαιτιςεισ, που περιεγράφθκαν πιο 

πάνω. Ο ΚΕ κα ςτθρίηει τθ λειτουργία του ςτισ κζςεισ εργαςίασ, ςτο τοπικό δίκτυο Ethernet 

(LAN) που κα αναπτυχκεί για να διαςυνδζςει τισ δφο κζςεισ εργαςίασ του ςυςτιματοσ και να 

υποςτθρίηουν τθ ςωςτι λειτουργία των υποςυςτθμάτων, που μζςω των κατάλλθλων λογιςμικϊν 

που κα διαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ.  

Ο ΚΕ κα διακζτει τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

 Δφο (2) κζςεισ εργαςίασ, που κα αποτελοφνται από ιςάρικμουσ υπολογιςτζσ με οκόνθ και 

κα αναλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Μια (1) κζςθ για τθν επιτιρθςθ και τθλεπαρακολοφκθςθ όλων των ελεγκτϊν των 

τοπικϊν ςτακμϊν εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ (ΣΕΡΠ, ΣΕΠ, ΣΤΨ) και για το 

φςτθμα ζξυπνων υδρομζτρων AMR. 
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 Μια (1) κζςθ για τθν εντοπιςμό διαρροϊν και τθσ αποδοτικότθτασ του δικτφου 

φδρευςθσ (Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ) καιτoολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

διαχείριςθσ φδρευςθσ / αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα 

 Ζνα (1) τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ (UPS) 

 Θλεκτρολογικό δικτυακό εξοπλιςμό (κανάλια, καλϊδια, πρίηεσ) για τθν υλοποίθςθ του 

τοπικοφ δικτφου θλεκτρικισ τροφοδοςίασ από τθ μονάδα UPS. 

 Ζνα (1) ζγχρωμο πολυμθχάνθμα (εκτυπωτισ-scanner), ςελίδασ Α4 τεχνολογίασ laser 

 Ζνασ (1) ζγχρωμοσ εκτυπωτισ, ςελίδασ Α3/Α4, τεχνολογίασ inkjet 

 Δφο (2) οκόνεσ τφπου LED, Full HD, διαςτάςεων 48” με κατάλλθλθ βάςθ για επίτοιχθ 

ςτιριξθ. 

 

Φορθτόσ ςτακμόσ ελζγχου (ΦΕ) 

Ο Χορθτόσ τακμόσ Ελζγχου και Προγραμματιςμοφ (Χ..Ε) κα είναι ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ 

αυξθμζνων προδιαγραφϊν με λειτουργικό τφπου MS-Windows 10 ι ιςοδφναμο. Θα ζχει τθν 

δυνατότθτα  εκτζλεςθσ των λειτουργιϊν τθλελζγχου / τθλεχειριςμοφ / διαχείριςθσ του  

ςυςτιματοσ με ςφνδεςθ ςτο δίκτυο LANτθσ ΔΕΤΑΒΑ. Θ ςφνδεςθ του ςτο ςφςτθμα κα γίνεται με 

ειδικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ που κα δίνει τθν μζγιςτθ δυνατι δυνατότθτα διαχείριςθ ςτο 

ςφςτθμα. Ο ΧΕ κα ζχει και τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ των ελεγκτϊν και των λοιπϊν 

ελεγκτϊν είτε μζςω του αςφρματου δικτφου είτε με τοπικι διαςφνδεςθ.  
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3.7 Λογιςμικά 
 

3.7.1  Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ ελεγκτών εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 

Σο εξειδικευμζνο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο να παρακολουκεί το δίκτυο νεροφ 

και να ςυλλζγει δεδομζνα από τουσ Σοπικοφσ τακμοφσ Τπολειμματικοφ Ψλωρίου (ΣΤΨ), τουσ 

Σοπικοφσ τακμοφσ Ελζγχου Κατανάλωςθ (ΣΕΚ), τουσ Σοπικοφσ τακμοφσ Ελζγχου & Ρφκμιςθσ 

Πίεςθσ (ΣΕΡΠ) και τουσ Σοπικοφσ τακμοφσ Ελζγχου Πίεςθσ (ΣΕΠ) κα πρζπει να ςυνεργάηεται 

αποδεδειγμζνα με τουσ ελεγκτζσ του.  

Σο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ζνα διαδραςτικόγεωαναφορόμενο λογιςμικό που χρθςιμοποιεί 

το ςφςτθμα χαρτϊν (πχ GoogleMaps). Θα πρζπει είτε να εγκαταςτακεί ςτον server του ΚΕ (θ 

κεντρικι βάςθ καταγραφισ των δεδομζνων) είτε κα πρζπει να είναι τφπου WEB (Cloudbased). 

Επικυμθτό είναι να ζχει και τισ δυο δυνατότθτεσ. ε κάκε περίπτωςθ τα καταγραφόμενα 

δεδομζνα κα πρζπει να τθροφνται οπωςδιποτε και ςε τοπικι βάςθ δεδομζνων, ςτον server του 

κζντρου ελζγχου, και να ενθμερϊνονται αυτόματα χωρίσ παρζμβαςθ χειριςτι. 

Οι λειτουργίεσ που κα εκτελεί κα πρζπει να είναι: 

 Να παρακολουκεί τθν εφρυκμθ λειτουργία και να καταγράφει τισ τιμζσ των οργάνων 

μζτρθςθσ των ΣΕΡΠ και ΣΕΠ. 

 Να παρακολουκεί και να καταγράφει τισ τιμζσ του υπολειμματικοφ χλωρίου από τα  

όργανα μζτρθςθσ των ΣΤΨ. 

 Να πραγματοποιεί διαχείριςθ του ςυνόλου των ςτακμϊν ΣΕΡΠ, ΣΕΠ, ΣΤΨ & ΣΕΚ. 

 Να εμφανίηει ιςτορικά δεδομζνα ςε πίνακα ι ςε γραμμικι μορφι ακόμθ και ςε μορφι 

csvformat για εξαγωγι των δεδομζνων   

 Εμφάνιςθ των δεδομζνων ςε πίνακα ι ςε γραμμικι μορφι.  

 Να εμφανίηει το διάγραμμα ροισ με το εγκατεςτθμζνο εξοπλιςμό και όλεσ τισ τρζχουςεσ 

τιμζσ αναφοράσ (παροχι, πίεςθ, αιςκθτιρια ποιότθτασ νεροφ, κλπ.). 

 Θ αποςτολι λειτουργικϊν εντολϊν ςτουσ ελεγκτζσ/ςτακμοφσ (π.χ. αλλαγι ορίων, 

ενεργοποιιςεισ ςυναγερμϊν, κλπ.) και να πραγματοποιεί ζλεγχο τθσ τρζχουςασ 

κατάςταςθσ αυτϊν ιτοι να ενθμερϊνει τον χειριςτι αν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ι 

απζτυχε ι διαγράφθκε ι υπάρχει ςφάλμα, κλπ. ϊςτε να προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ 

ενζργειεσ. 

 Να πραγματοποιεί ςφγκριςθ ςτο ίδιο γράφθμα των διαφόρων μετριςεων  των διαφόρων 

ελεγκτϊν/ςτακμϊν, με δυνατότθτα αποκικευςθσ όλων των εμφανιηόμενων 

γραφθμάτων. 

 Να εκτυπϊνει γραφιματα κακϊσ και λίςτα ςυναγερμϊν. 

 Να εμφανίηει όλουσ τουσ ενεργοφσ κακϊσ και τουσ καταγεγραμμζνουσ ςυναγερμοφσ. 

 Να πραγματοποιεί τθ διαχείριςθ τθσ διάρκρωςθσ των ςυναγερμϊν που κα ςτζλνονται 

ςτον χειριςτι του ςυςτιματοσ μζςω email ι SMS. 

 Να διακζτει διαγνωςτικά εργαλεία για τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των ελεγκτϊν 

των ΣΤΨ, ΣΕΚ, ΣΕΡΠ και ΣΕΠ, τα οποία κα παρζχουν τθν κατάςταςθ των επικοινωνιϊν 
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με το Κζντρο Ελζγχου, το επίπεδο τθσ μπαταρίασ (εάν υπάρχει), το πεδίο GSM, τα 

δεδομζνα τελευταία απαλλαγι, ο αρικμόσ των ενεργϊν ςυναγερμϊν, κλπ. 

 Να εμφανίηει ςτο ςφςτθμα χαρτϊν (πχ GoogleMaps) όλουσ τουσ ελεγκτζσ των ΣΤΨ, ΣΕΚ, 

ΣΕΡΠ και ΣΕΠ ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι με άμεςθ ανταπόκριςθ. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφςει τθν τρζχουςα κατάςταςθ του ελεγκτι, θ οποία 

περιλαμβάνει το ςφνολο των παραμζτρων του (πχ τα κατϊτατα όρια ςυναγερμοφ, 

βακμονόμθςθ ςυναγερμϊν, κλπ.) και να είναι ςε κζςθ ςτθ ςυνζχεια να τισ επαναφζρει ςε 

περίπτωςθ ανάγκθσ.  

 

Θα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα με το λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και 

υπολογιςμοφ αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ ϊςτε να λαμβάνει κρίςιμα ςτοιχεία που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. 

 

 
3.7.2  Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροών και υπολογιςμοφ αποδοτικότθτασ δικτφων 

φδρευςθσ 

Σο εξειδικευμζνο λογιςμικό κα πρζπει να διαχειρίηεται το δίκτυο νεροφ και να υποδεικνφει ςτον 

χειριςτι πικανι διαρροι ςτο δίκτυο. Επιπλζον κα πρζπει να αξιολογεί τθν απόδοςθ του δικτφου 

και κα κάνει διαχείριςθ των απωλειϊν του με τθ χριςθ των δεδομζνων και του δείκτεσ του 

International Water Association (IWA). Σο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ζνα 

διαδραςτικόγεωαναφορόμενο λογιςμικό που χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα χαρτϊν (πχ GoogleMaps).  

Θα πρζπει είτε να εγκαταςτακεί ςτον server του ΚΕ (θ κεντρικι βάςθ καταγραφισ των 

δεδομζνων) είτε κα πρζπει να είναι τφπου WEB (Cloudbased). Επικυμθτό είναι να ζχει και τισ δυο 

δυνατότθτεσ. ε κάκε περίπτωςθ τα καταγραφόμενα δεδομζνα κα πρζπει να τθροφνται 

οπωςδιποτε και ςε τοπικι βάςθ δεδομζνων, ςτον server του κζντρου ελζγχου, και να 

ενθμερϊνονται αυτόματα χωρίσ παρζμβαςθ χειριςτι.  

Οι λειτουργίεσ που κα εκτελεί είναι: 

 Εκτίμθςθ των απωλειϊν με τθ χριςθ δεικτϊν του IWA 

 Εκτίμθςθ επιςκευϊν βλαβϊν του δικτφου και επίδραςθσ τουσ ςτθν ανάκτθςθ τθσ 

λειτουργίασ του δικτφου 

 Αξιολόγθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ  

 Γραφικι ανάλυςθ που να εμφανίηουν τθν τάςθ των ροϊν και των πιζςεων, με ειδικι 

αναφορά ςε νυχτερινζσ ςυμπεριφορζσ  

 Εμφάνιςθ διαρροϊν ςε γραφικι μορφι και/ι ειδοποίθςθ ωσ event μζςω mail ι SMS 

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του δικτφου και τθσ υποβολισ εκκζςεων 

 υγκρίςεισ μεταξφ των διαφόρων περιόδων ςτθν ίδια περιοχι ι διαφορετικζσ περιοχζσ 

  Να δίνει ςυναγερμοφσ ςε περίπτωςθ που υπερβαίνονται τα κατϊτατα όρια 
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Θ κάκε περιοχι/ ηϊνθ του δικτφου φδρευςθσ κα πρζπει να προςδιορίηεται τοπολογικά με βάςθ 

το υδατικό ιςοηφγιο που προκφπτει και υπολογίηεται με τισ τιμζσ που λαμβάνονται από τα 

εγκατεςτθμζνα όργανα (μετρθτζσ πίεςθσ, παροχισ) και τισ ςτατιςτικζσ/ κεωρθτικζσ εκτιμιςεισ.  

Αναλυτικότερα κα πρζπει να πραγματοποιείται: 

 

Ανάλυςθ απώλεια νεροφ 

Σο λογιςμικό κα πρζπει να πλθροί επαρκϊσ τισ προδιαγραφζσ του International Water 

Association (IWA), επιτρζποντασ τθν είςοδο των απαραίτθτων παραμζτρων ςτθ φάςθ τθσ 

διαμόρφωςθσ των ηωνϊν για τον υπολογιςμό τθσ απόδοςθσ του δικτφου. 

 

Διαμόρφωςθ ηωνών  

Θα πρζπει θ κάκε περιοχι/ ηϊνθ να μπορεί να ρυκμιςτεί και να χαρακτθριςτεί με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ IWA. Επιπλζον κα πρζπει να περιζχει μια ςειρά από διαγράμματα και  

παραμζτρουσ που κζτει και ρυκμίηει ο χειριςτισ   ϊςτε να κακίςταται  δυνατι και με ευκολία 

τόςο θ περιγραφι του ιςοηυγίου  του νεροφ όςο και θ ανάπτυξθ γραφθμάτων των θμεριςιων 

απωλειϊν νεροφ. 

 

Ανάλυςθ ελάχιςτθσ νυχτερινισ παροχισ 

Θα πρζπει να πραγματοποιεί υπολογιςμοφσ των θμεριςιων απωλειϊν τθσ περιοχισ με βάςθ τθν 

ανάλυςθ ελάχιςτθσ νυχτερινισ παροχισ. Σόςο οι εκτιμϊμενεσ  όςο και οι αναπόφευκτεσ 

απϊλειεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό του ελάχιςτου ςτόχου. 

 

Σεχνικό-οικονομικι ανάλυςθ 

Θα πρζπει να καταγράφει τισ πλθροφορίεσ για τον υπολογιςμό του κόςτουσ  που δθμιουργείται  

από τισ απϊλειεσ και από τισ εργαςίεσ  για τθν αναηιτθςθ των διαρροϊν. 

 

Ανάλυςθ για το ετιςιο υδατικό ιςοηφγιο  

Θα πρζπει ο υπολογιςμόσ του ετιςιου ιςοηυγίου του νεροφ να γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τον όγκο 

που ειςιλκε ςτο δίκτυο ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ.  

Επιπλζον κα πρζπει να υπολογίηει τον δείκτθ ILI τθσ IWA που αλλιϊσ εμφανίηεται και ωσ δείκτθσ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ του δικτφου και που αξιολογεί πόςο αποτελεςματικά ο χειριςτισ 

διεξάγει μια κατάλλθλθ πολιτικι μείωςθσ των απωλειϊν. 

Ο ILI είναι ζνασ δείκτθσ τθσ IWA και υπολογίηεται από τθ ςχζςθ μεταξφ των πραγματικϊν ετιςιων 

ηθμιϊν και των αναπόφευκτων ετιςιων απωλειϊν του ςυςτιματοσ (ILI = CurrentAnnual Real 

Losses (CARL)/UnavoidableAnnual Real Losses (UARL) 

 

Αξιολόγθςθσ Πραγματικών Απωλειών (Real losses) 

Σο λογιςμικό κα πρζπει να υπολογίηει και να παρουςιάηει μια ςφγκριςθ των απωλειϊν νεροφ 

χρθςιμοποιϊντασ δφο διαφορετικζσ μεκόδουσ:  
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α) πραγματικζσ απϊλειεσ υπολογιηόμενεσ  με τθν μζκοδο BABE (Burst And BackgroundEstimates) 

νυχτερινι παροχι και  

β) τισ πραγματικζσ απϊλειεσ  υπολογιηόμενεσ με τθν μζκοδο UARL. (UnavoidableAnnual Real 

Losses) 

 

Γράφθμα των κακθμερινών  Απωλειών 

Σο λογιςμικό κα πρζπει να εξάγει γράφθμα για κάκε περιοχι και να αναπαριςτά τισ κακθμερινζσ 

απϊλειεσ για  ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ. Σο γράφθμα επίςθσ κα πρζπει να εμφανίηει τθν τάςθ των 

απωλειϊν και το οικονομικό κόςτοσ  υπό τθν  μορφι καμπυλϊν. 

 

Θα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα με το λογιςμικό επιτιρθςθσ και ελζγχου πίεςθσ εςωτερικοφ 

δικτφου φδρευςθσ ϊςτε να λαμβάνει κρίςιμα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του.  
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3.7.3 Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριών ωσ ολοκλθρωμζνο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά 
δίκτυα 

Σο λογιςμικό εφαρμογισ κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ζχει μια ςυνοπτικι και 

ενοποιθμζνθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ των  δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, των εγκαταςτάςεων 

ΕΕΛ και των διυλιςτθρίων νεροφ, κακϊσ και να οργανϊνει και να διαχειρίηεται επαρκϊσ τισ 

ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ. Θα είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε ανάλογα με το είδοσ πλθροφοριϊν 

που ςυλλζγονται, να μπορεί να παρζχει ςφνκετα αποτελζςματα/ πλθροφορίεσ ςτο τελικό χριςτθ 

με τθν προςκικθ επιπλζον εφαρμογϊν (add-on modules). Επιπλζον, κα δφναται να λαμβάνει 

πλθροφορίεσ (παροχι, πικανι διαρροι, πικανι βλάβθ), μζςω του ςυςτιματοσ ζξυπνων 

μετρθτϊν. 

Θα βαςίηεται ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι και ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ/ διαςφνδεςθσ 

εφαρμογϊν όπωσ WebServices, REST, json κλπ. Θα προςφζρει εργαλεία πλοιγθςθσ, 

παρουςίαςθσ, αναηιτθςθσ και αναφορϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι διακζςιμα ςτουσ χριςτεσ 

ανάλογα με τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι. 

Θα πρζπει να είναι cloudbased ι serverhosted λογιςμικό ιτοι κα βαςίηεται ςε πλατφόρμα 

ανάπτυξθσ διαδικτυακοφ λογιςμικοφ που κα προςφζρει διαδραςτικό, φιλικό προσ το χριςτθ 

περιβάλλον εργαςίασ και κα δίνει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ µε τθ χριςθ webbrowser, από 

οποιαδιποτε τοποκεςία και από χριςτεσ που δεν διακζτουν ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ, ζτςι 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ευκολία ενθμζρωςθσ του διαδικτυακοφ τόπου και να περιοριςτεί το 

λειτουργικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ τθσ πφλθσ.  

Οι βαςικζσ δυνατότθτεσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι: 

● Δθμιουργία διαβακμιςμζνων χρθςτϊν και ομάδων χρθςτϊν 

● Τποδοχι δεδομζνων μετριςεων από διάφορα ςυςτιματα, όπωσ ςυςτιματα SCADA, 

ςυςτιματα τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν οργάνων, μθ τθλεμετρικϊν οργάνων (πχ μθ 

τθλεμετροφμενα καταγραφικά-dataloggers κ.α.)  

● Ειςαγωγι των κζςεων που παρζχουν τισ μετριςεισ με γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ με 

εφκολο τρόπο 

● Κακοριςμόσ γεωγραφικϊν ηωνϊν φδρευςθσ και ζνταξθ των κζςεων που παρζχουν τισ 

μετριςεισ, ςε αυτζσ τισ ηϊνεσ. 

● Εμφάνιςθ των αντικειμζνων των δικτφων ςε γεωγραφικό υπόβακρο με χριςθ χρωμάτων 

για τον κακοριςμό τθσ κατάςταςθσ κάκε αντικειμζνου 

● Ψριςθσ φίλτρων των αντικειμζνων που κα εμφανίηονται ςτο γεωγραφικό υπόβακρο. 

● Εμφάνιςθ λίςτασ των ηωνϊν φδρευςθσ και δεικτϊν απόδοςθσ κάκε ηϊνθσ 

● Εμφάνιςθ γραφθμάτων κακοριηόμενων από τον χριςτθ με δυνατότθτεσ  

o Επιλογισ δεδομζνων διαφόρων αντικειμζνων ι/και ηωνϊν φδρευςθσ 

o Επιλογισ δεδομζνων διαφόρων ειδϊν μετριςεων 

o Εμφάνιςθσ ςε κοινό γράφθμα ι ςε πολλαπλά γραφιματα 

o Εμφάνιςθσ για οριςμζνθχρονικι περίοδο 
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o Εμφάνιςθσ ίδιων δεδομζνων ςυγκρίςιμα για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ 

(π.χ. ςυγκριτικό διάγραμμα μετριςεων παροχισ για το 1ο τρίμθνο δφο διαδοχικϊν 

ετϊν) 

o Τπζρκεςθσ χρονοςειρϊν διαφορετικισ κλίμακασ και διαφορετικϊν μεγεκϊν 

● Δθμιουργία αναφορϊν όπωσ: Τδατικό ιςοηφγιο, Ηιτθςθ-Κατανάλωςθ, Νυχτερινι παροχι, 

Δείκτθσ θμεριςιασ/ νυχτερινισ κατανάλωςθσ, Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ δεδομζνων 

● Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων μετριςεων, κακοριηόμενοσ από τον χριςτθ 

● Κακοριςμόσ ςυναγερμϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ τιμζσ των μετριςεων 

● Αποςτολι ςυναγερμϊν με SMS/ email ςε διαβακμιςμζνουσ χριςτεσ  

● Τποςτιριξθ χρονικϊν δεδομζνων. 

Λόγω του ότι ςτο λογιςμικό εμφανίηεται θ ενοποιθμζνθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ του δικτφου 

φδρευςθσ και των επιμζρουσ εγκαταςτάςεων που κα ςυνδεκοφν μελλοντικά μαηί του, κα πρζπει 

να είναι υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ϊςτε να είναι εφχρθςτο ςτον χειριςτι του.  

 

Οι προδιαγραφζσ τωνυπό προμικειαειδϊνπεριγράφονται ςτο Παράρτθμα 

ΣεχνικϊνΠροδιαγραφϊν. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

  
«Εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ και ελζγχου Διαρροών ςτα εςωτερικά 

δίκτυα τθσ ΔΕΤΑΒΑ -  ΦΑΗ Α» 

1 ΤΣΗΜΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΣΕΚ) 

Α/Α Περιγραφι 
Σιμι 

Μονάδασ  
Σεμάχια  φνολο  

1 

Θλεκτρονικόσ Μετρθτισ ΣΕΚ, απλισ ριπισ 
(Single-jet), διαμζτρου ζωσ DN20/ ≥R400 
(MID), με ενςωματωμζνο αςφρματο 
μεταδότθσ ςιματοσ και μικροχλικά 
ςφνδεςθσ 

240,00 € 500 120.000,00 € 

2 
Μθχανικόσ Μετρθτισ ΣΕΚ, πολλαπλισ 
ριπισ (Multi-jet), διαμζτρου ζωσ και DN32/ 
R160 (MID),  

280,00 € 100 28.000,00 € 

3 
Μθχανικόσ Μετρθτισ ΣΕΚ, πολλαπλισ 
ριπισ (Multi-jet), διαμζτρου ζωσ DN50/ 
R160 (MID),  

400,00 € 10 4.000,00 € 

4 
Μονάδα αςφρματου μεταδότθσ ςιματοσ 
για τθν αςφρματθ επικοινωνία του ΣΕΚ με 
τον ΚΕ 

60,00 € 110 6.600,00 € 

5 
Μονάδα Gateway για τθν αςφρματθ 
επικοινωνία 

8.000,00 € 2 16.000,00 € 

6 Χωτοβολταϊκό ςφςτθμα 100W 2.000,00 € 2 4.000,00 € 

7 

Λογιςμικό λιψθσ, καταγραφισ και 
επεξεργαςίασ δεδομζνων του μετρθτικοφ 
εξοπλιςμοφ ΣΕΚ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ApplicationServer που κα δζχεται τθν 
πλθροφορία και του NetworkServer για τθν 
διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 
μονάδων gateway και του μετρθτικοφ 
εξοπλιςμοφ (άδεια S/W). 

40.000,00 € 1 40.000,00 € 

8 

Ανάπτυξθ και Παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ 
που αφορά το λογιςμικό λιψθσ 
καταγραφισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων 
μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ ΣΕΚ και Θζςθ ςε 
Λειτουργία του υςτιματοσ 

10.000,00 € 1 10.000,00 € 
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«Εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ και ελζγχου Διαρροών ςτα εςωτερικά 

δίκτυα τθσ ΔΕΤΑΒΑ -  ΦΑΗ Α» 

1 ΤΣΗΜΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΣΕΚ) 

Α/Α Περιγραφι 
Σιμι 

Μονάδασ  
Σεμάχια  φνολο  

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και 
παραμετροποίθςθσ αςφρματων μεταδοτϊν 
ςιματοσ 

20,00 € 610 12.200,00 € 

10 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ οικιακϊν 
υδρομζτρων με μικροχλικά ςφνδεςθσ 

40,00 € 610 24.400,00 € 

Προχπολογιςμόσ υςτιματοσ AMR: 265.200,00 € 

 

 

2 ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΠΙΕΗ (ΣΕΡΠ) 01 

Α/Α Περιγραφι Διάςταςθ 
Σιμι 

Μονάδασ  
Σεμάχια  φνολο  

1 
Τδραυλικι βαλβίδα ρφκμιςθσ 
τισ πίεςθσ για ςφνδεςθ με 
θλεκτρονικό ελεγκτι  

ζωσ DN100 6.500,00 € 1 6.500,00 € 

2 

Θλεκτρονικόσ ελεγκτισ 
υδραυλικισ βαλβίδασ ρφκμιςθσ 
τθσ πίεςθσ ωσ ςετ που 
περιλαμβάνει: τα δυο 
αιςκθτιρια πίεςθσ και το κυτίο 
οδθγοφ βαλβίδασ 

- 6.540,00 € 1 6.540,00 € 

3 
φςτθμα ενεργειακισ 
αυτονομίασ ςτακμοφ 

  3.500,00 € 1 3.500,00 € 

4 
Τδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ 
τθσ πίεςθ με ζμβολο  

ζωσ DN100 3.400,00 € 1 3.400,00 € 

5 
Τδρόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ 
τφπου με μπαταρία 

ζωσ DN100 4.500,00 € 1 4.500,00 € 

6 Χίλτρο τφπου Τ ζωσ DN100 550,00 € 1 550,00 € 

7 
Αντιπλθγματικοί Αεροεξαγωγοί 
Σριπλισ Ενζργειασ χωρίσ 
Ελεγχόμενθ Απόρριψθ Αζρα 

1” 350,00 € 1 350,00 € 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

“ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 
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2 ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΠΙΕΗ (ΣΕΡΠ) 01 

Α/Α Περιγραφι Διάςταςθ 
Σιμι 

Μονάδασ  
Σεμάχια  φνολο  

8 
Αντιπλθγματικοί Αεροεξαγωγοί 
Σριπλισ Ενζργειασ με 
Ελεγχόμενθ Απόρριψθ Αζρα 

1’' 420,00 € 1 420,00 € 

9 Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ  ζωσ DN100 320,00 € 6 1.920,00 € 

10 Εξαρμϊςεισ ζωσ DN100 400,00 € 2 800,00 € 

11 

Compact υπζργεια μονάδα 
(βάςθ, πίλλαρ, κλπ) που κα 
περιλαμβάνει τον ανωτζρω 
Θ/Μ εξοπλιςμό 

- 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

12 

Εργαςία μεταφοράσ, 
καταςκευι χϊρου 
εγκατάςταςθσ ςτακμοφ, 
ςφνδεςθσ με το υδρευτικό 
δίκτυο, ρφκμιςθσ και κζςθσ ςε 
λειτουργία 

- 
10.000,00 

€ 
1 10.000,00 € 

φνολο Προχπολογιςμοφ τακμοφ: 41.480,00 € 

 

3 ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΙΕΗ (ΣΕΠ) 01, 02 

Α/Α Περιγραφι 
Σιμι 

Μονάδασ  
Σεμάχια  φνολο  

1 
Καταγραφικό Πίεςθσ με 
τθλεμετάδοςθ και πιεςόμετρο 

€2.250,00 1 €2.250,00 

2 
Τδραυλικόσ εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ 
ςτο δίκτυο φδρευςθσ 

€50,00 1 €50,00 

3 
Κόςτοσ εργαςιϊν τοποκζτθςθσ 
ΣΕΠ 

€100,00 1 €100,00 

Προχπολογιςμόσ τακμοφ: €2.400,00 

Πλικοσ τακμϊν: 2 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ τακμών ΣΕΠ: 4.800,00 € 

 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

“ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 
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4 ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΧΛΩΡΙΟΤ (Σ..Τ.Χ.) 

Α/Α Περιγραφι 
Μονάδα 
μζτρθςθσ  

Ποςότθτα  
Σιμι 

Μονάδασ  
φνολο  

1 
Καταγραφικό Μζτρθςθσ με 
τθλεμετάδοςθ  

τεμ. 1 4.800,00 € 4.800,00 € 

2 

Ερμάριο εξωτερικοφ χϊρου 
τφπου Pillar (ενδεικτικϊν 
διαςτάςεων ΤxΠxB: 
400x650x300)  

τεμ. 1 800,00 € 800,00 € 

3 
Μετρθτισ Ελεφκερου 
Ψλωρίου 

τεμ. 1 5.150,00 € 5.150,00 € 

4 
Χωτοβολταϊκό ςφςτθμα 
100W 

τεμ. 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

5 

Εργαςία μεταφοράσ, 
τοποκζτθςθσ ςτακμοφ, 
ςφνδεςθσ με το δίκτυο, 
ρφκμιςθσ και κζςθσ ςε 
λειτουργία 

τεμ. 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

  Προμικεια Εξοπλιςμοφ ανά τακμό: 15.750,00 € 

  φνολο ςτακμών ΣΤΧ: 2 

  υνολικόσ προχπολογιςμόσ ςτακμών ΣΤΧ: 31.500,00 € 

 

 

5 ΦΟΡΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

Α/Α Περιγραφι Ποςότθτα  Σιμι Μονάδασ  φνολο 

1.1. 

Χορθτοί καταγραφείσ κορφβου 
(noiselogger), πλιρεσ ςετ 20 
τεμαχίων, ςφμφωνα με τισ τα 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

1 18.400,00 € 18.400,00 € 

1.2. 
Χορθτι ςυςκευι εντοπιςμοφ 
διαρροισ, πλιρεσ ςετ, ςφμφωνα 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

2 1.050,00 € 2.100,00 € 

1.3. 

Χορθτόσ θλεκτρονικόσ 
ακουςτικόσ ανιχνευτισ 
διαρροϊν (γαιόφωνο), πλιρεσ 
ςετ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ.  

1 7.430,00 € 7.430,00 € 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

“ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 
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5 ΦΟΡΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

Α/Α Περιγραφι Ποςότθτα  Σιμι Μονάδασ  φνολο 

1.4. 
Χορθτι ράβδοσ ακρόαςθσ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

4 190,00 € 760,00 € 

1.5. 

Χορθτό ςφςτθμα ακουςτικισ 
ανίχνευςθσ διαρροισ ςε γραμμι 
εξυπθρζτθςθσ (serviceline), 
πλιρεσ ςετ, ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

1 7.450,00 € 7.450,00 € 

1.6. 

Χορθτι ςυςκευι ανίχνευςθσ 
ςιδθρομαγνθτικϊν 
αντικειμζνων, πλιρεσ ςετ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

1 1.980,00 € 1.980,00 € 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ Φορθτοφ Εξοπλιςμοφ: 38.120,00 € 

 

 

6 ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΚΕ), (ΦΕ) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ 

1 

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κζςεων 
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 2.500,00 € 2 5.000,00 € 

2 

Χορθτόσ τακμόσ Ελζγχου (Χ..Ε.) 
και Προγραμματιςμοφ, με φορθτό 
υπολογιςτι, ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

3 

Εκτυπωτισ ζγχρωμοσ τεχνολογίασ 
InkJetA3/A4, ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

600,00 € 1 600,00 € 

4 
Πολυμθχάνθμα ζγχρωμοσ, 
τεχνολογίασ LaserA4, ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

800,00 € 1 800,00 € 

5 
Σροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 
λειτουργίασ (UPS), ιςχφοσ 4kVA για 
τον ΚΕ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

4.000,00 € 1 4.000,00 € 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

“ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 
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6 ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΚΕ), (ΦΕ) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ 

προδιαγραφζσ. 

6 

Μιμικό διάγραμμα προβολισ/ 
Οκόνθ του ΚΕ, διαγωνίου 48”, με 
βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

2.000,00 € 2 4.000,00 € 

7 
Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ 
(SCADA) μονάδωνRTU εςωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ (Άδεια S/W) 

20.000,00 € 1 20.000,00 € 

8 

Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ 
διαρροϊν και υπολογιςμοφ 
αποδοτικότθτασ δικτφων 
φδρευςθσ (Άδεια S/W) 

25.000,00 € 1 25.000,00 € 

9 

Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ 
όλων των πλθροφοριϊν  ωσ 
ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα διαχείριςθσ φδρευςθσ 
αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά 
δίκτυα  (Άδεια S/W) 

20.000,00 € 1 20.000,00 € 

10 

Ανάπτυξθ και Παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ  τθλεπαρακολοφκθςθσ 
(SCADA) μονάδων RTU εςωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ  

15.000,00 € 1 15.000,00 € 

11 

Ανάπτυξθ και Παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ  εντοπιςμοφ φπαρξθσ 
διαρροϊν και υπολογιςμοφ 
αποδοτικότθτασ δικτφων 
φδρευςθσ 

15.000,00 € 1 15.000,00 € 

12 

Ανάπτυξθ και Παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ Πλθροφοριακοφ 
υςτιματοσ δυναμικισ 
ενοποίθςθσ και διαχείριςθσ 
φδρευςθσ /αποχζτευςθσ για 
μθτροπολιτικά δίκτυα 

15.000,00 € 1 15.000,00 € 

Φορθτόσ εξοπλιςμόσ ςτακμοφ ΚΕ/ ΦΕ: 126.900,00 € 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

“ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 
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7 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ 

1 Εκπαίδευςθ - Σεκμθρίωςθ 4.000,00 € 1 4.000,00 € 

2 Δίμθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία  8.000,00 € 1 8.000,00 € 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ Γενικϊν Τπθρεςιϊν: 12.000,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (1-7): 520.000,00 € 

   Φ.Π.Α.(24%): 124.800,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

ΝΟΛΟ 

644.800,00 € 
 

 

 



 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ: “ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α ” 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

 
 

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α” 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους 
οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και 
διαγράμματα που έχουν εγκριθεί από τον Αναθέτων φορέα θα εκτελεστεί η πράξη 
«Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά 
δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ -  ΦΑΣΗ Α» 
 
Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος " αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει την ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ). 
β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου 
που είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ  

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ που αποφασίζει 
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων 
της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε 
μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της 
Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Προμηθευτής", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, που 
αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από 
τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Πράξης. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Προμήθεια’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ 
της Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. 
Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν την σύμβαση θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 
καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά ισχύος : 

1. Η Διακήρυξη και η περίληψη της 
2. Το Τιμολόγιο της Μελέτης 
3. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
5. Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 
6. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 
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7. Το Τιμολόγιο της Προσφοράς και 
8. Ο Προϋπολογισμός της Προσφοράς 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού 
Το δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά την «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος 
εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ -  ΦΑΣΗ Α». 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 
 
 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος 

αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) που απαρτίζεται 
από: 

 Εξακόσιοι δέκα (610) υδρομετρητές, DN20, DN32 και DN50 με ενσωματωμένο 
ασύρματο μεταδότης σήματος και μικροϋλικά σύνδεσης. 

 Σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας 
(gateways), κεραίες, ιστούς, κλπ. για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων των 
υδρομετρητών και των σταθμών ΤΣΕΚ, ΤΣΕΡΠ, ΤΣΥΧ και ΤΣΕΠ στον Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου. 

 Ειδικό λογισμικό διαχείρισης επικοινωνίας (network server). 
 Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων (application server) και 

μεταφοράς δεδομενών του λογισμικού χρέωσης. 
 Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση των ανωτέρω Εφαρμογών και Θέση σε 

Λειτουργία του Συστήματος. 
 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε 
συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από: 

 Ένας (1) τοπικός σταθμός ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) που αποτελούνται από ελεγκτή 
αυτόματης ρύθμισης της πίεσης, τις βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης (PRV), τον 
μετρητή παροχής έως DN100 ηλεκτρομαγνητικού τύπου με μπαταρία, τον μετρητή 
πίεσης και τον παρελκόμενο εξοπλισμό σύνδεσης.  

 Εργασία μεταφοράς, κατασκευή χώρου εγκατάστασης σταθμού, σύνδεσης με το 
υδρευτικό δίκτυο, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία 

 
 Την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου του 

δήμου Πλατανιά, δύο (2) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου  που 
κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού 
Χλωρίου). 

 
 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε επιλεγμένες βασικές θέσεις 
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του δικτύου του δήμου Πλατανιά, δύο (2) σταθμών ελέγχου πίεσης (ΤΣΕΠ) που 
απαρτίζονται από: 

 
 Καταγραφικό Πίεσης με τηλεμετάδοση και πιεσόμετρο 
 Υδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 

 
 Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών 

που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συσκευή 
εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών 
(Γαιόφωνο), φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης 
διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης 
σιδηρομαγνητικών αντικειμένων. 
 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου 
(ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές 
εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική 
παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς 
λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη 
στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και 
κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός 
Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Φ.Σ.Ε.) με υπολογιστή τύπου 
laptop, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο την  
λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του 
ΚΣΕ. 

 
Το παρόν δημοπρατούμενο αντικείμενο δεν χωρίζεται σε μέρη. Οι προσφορές των 
διαγωνιζόμενων πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
προηγουμένως και προδιαγράφεται λεπτομερώς στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Τεχνικής Περιγραφής. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Σύμβαση υλοποίησης πράξης 
Η σύμβαση θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση του διαγωνισμού και για το συνολικό 
χρηματικό ποσό που θα προκύψει από το διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
παρουσιαστεί σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί 
εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ΄ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα: 

 εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας 
που θα επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση, η 
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εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού 

 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη ,μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού και είναι δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το 
ΦΠΑ. 
Στην περίπτωση που μέσα σε τριάντα (30) ημέρες ο προμηθευτής δεν φέρει την εγγυητική 
επιστολή ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 

 o ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό ποσό της 
ωφελείται η ΔΕΥΑΒΑ και 

 είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την ΔΕΥΑΒΑ για κάθε ζημιά που θα πάθει από 
την ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά 
τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η ΔΕΥΑΒΑ 
για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό ή 
απευθείας ανάθεση. 

 
ΑΡΘΡΟ3ο: Υλοποίηση του έργου– Ποινικές ρήτρες– Πληρωμές 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης της προμήθειας ανέρχεται στο χρονικό διάστημα οριζόμενο 
στο σχετικό άρθρο του τεύχους της Διακήρυξης. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις ακόλουθες προθεσμίες:  
 

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και  παράδοσης του συστήματος. 
Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν 
σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς διάφορες 
κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του 
συστήματος στο σύνολό του. 
Ο έλεγχος και η έγκριση από την Υπηρεσία των ως άνω μελετών και προγράμματος (που 
μπορούν να υποβάλλονται και τμηματικά για ενδιάμεσες προεγκρίσεις) θα γίνουν μέσα 
σε ένα (1) μήνα από την υποβολή τους, διαφορετικά  παρατείνονται ανάλογα οι 
προθεσμίες που ακολουθούν. 
Διευθέτηση του χώρου εργασίας, αυτοψία χώρων ΚΣΕ, Τοπικών Σταθμών και γενικά 
προετοιμασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση της προμήθειας. Η αυτοψία και 
αποτύπωση κάθε τοπικού σταθμού, όπως και κάθε περιφερειακού σταθμού ελέγχου και 
διαχείρισης θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη 
μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική 
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λειτουργία. 

 
2. Υλοποίηση της προμήθειας, μέχρι της θέσης του σε λειτουργία, κατανεμημένη σε 

τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας. 
Χρόνος: 12 μήνες απ΄ αρχής 
 
3. Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος επί δύο (2) μήνες  
Χρόνος: 2 μήνες μετά την υλοποίηση της προμήθειας 
 
4. Διοικητική παραλαβή του εξοπλισμού μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας ως 

σύστημα και θέση σε κανονική λειτουργία.  
Χρόνος: 14 μήνες απ' αρχής 

 
Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, ρυθμίσεις, έλεγχος, εκπαίδευση προσωπικού, αποδοτική 
λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και την προσφορά του 
προμηθευτή, θα αρχίσουν να μετρούνται χρονικά μετά την προσωρινή παραλαβή του 
εξοπλισμού ως σύστημα και οπωσδήποτε από την ημέρα θέσεως του σε λειτουργία. Η φάση 
αυτή προηγείται της Διοικητικής Παραλαβής. Σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας του 
συστήματος (ως σοβαρή δυσλειτουργία θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία η χρήση 
σημαντικού μέρους του συνολικού συστήματος καθίσταται αδύνατη για οποιαδήποτε λόγο) μέσα 
σε αυτό το χρονικό διάστημα η αποδοτική λειτουργία επαναλαμβάνεται.  
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις προθεσμίες, που προβλέπονται από τις 
προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλεται σε αυτόν ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 1% της μέσης 
ημερήσιας αξίας της προμήθειας και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 10% της 
προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. 

 
Β. Στάδια παραλαβής-πληρωμής: 
Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση πληρωμή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια 
(τμηματικές παραδόσεις) με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του εξοπλισμού. Η οριστική παραλαβή του κάθε υλικού – εξοπλισμού, πραγματοποιείται μετά 
την εγκατάσταση του υλικού-εξοπλισμού. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί 
προϋπόθεση για την πληρωμή του εξοπλισμού. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να 
καθυστερήσει για διάστημα πέραν των 15 ημερών από την ημέρα της επίσημης υποβολής του 
λογαριασμού του προμηθευτή, εκτός κι αν η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  τον ενημερώσει για ελλιπή παράδοση 
των συστημάτων ή/και του εξοπλισμού. Σε περίπτωση όμως αναίτιας και αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης από τη  ΥΠΗΡΕΣΙΑ, αρχίζει με το πέρας των 15 ημερών να μετρά ο προβλεπόμενος 
χρόνος εγγύησης του προσωρινά παραδομένου συστήματος ή εξοπλισμού. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τη χορήγηση προκαταβολής, η πληρωμή γίνεται 
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τμηματικά με την προσωρινή παραλαβή (μακροσκοπικός έλεγχος και τοποθέτηση σε χώρο που 
θα υποδείξει η ΔΕΥΑ) και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή (τοποθέτηση του 
εξοπλισμού και τη θέση του σε λειτουργία). 

 
Η πληρωμή του αναδόχου κατά την διακριτική του ευχέρεια δύναται να πραγματοποιηθεί  με 
έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Είτε 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 
4412/2016, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή του υλικού-
εξοπλισμού, είτε με πληρωμή ποσοστού 60% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού-εξοπλισμού με την προσκόμιση στο χώρο εγκατάστασης, 
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με 
τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή του υλικού-εξοπλισμού. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 
Η οριστική παραλαβή του κάθε υλικού – εξοπλισμού, πραγματοποιείται μετά την 
εγκατάσταση του υλικού-εξοπλισμού.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 
της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων 
του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
Εάν ο ανάδοχος δεν επιθυμεί τη χορήγηση προκαταβολής, η πληρωμή γίνεται σε ποσοστό 70% 
με την προσωρινή παραλαβή (μακροσκοπικός έλεγχος και τοποθέτηση σε χώρο που θα 
υποδείξει η ΔΕΥΑΒΑ), το 30% με την οριστική παραλαβή (τοποθέτηση του εξοπλισμού και τη 
θέση του σε λειτουργία). Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
τμηματικών παραδόσεων. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι 
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προηγούμενες πληρωμές. 
Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο, αποδεικτικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200  του Ν. 4412/2016.  
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, βαρύνεται με 
όλους τους φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών που ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων 
και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Υπηρεσία.  
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην ΔΕΥΑΒΑ κάθε στοιχείο σχετικό με το σύστημα 
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της Διακήρυξης και 
της προσφοράς του. 
Ο προμηθευτής θα συντάσσει διάγραμμα που θα δείχνει τη συντελούμενη πρόοδο των εργασιών 
στο τέλος κάθε τριμήνου ή σε διαστήματα που θα ορίζονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
θα παραδίδει σ’ αυτήν τρία αντίγραφα. 
Ο προμηθευτής οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και 
μηχανικά μέσα κατασκευής ή να εργαστεί υπερωριακά και τις αργίες και γιορτές και να 
απασχολεί νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη 
αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της υλοποίησης της προμήθειας 
σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου αυτής. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των εργασιών  δεν είναι 
ικανοποιητικός και σύμφωνος προς το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει 
από τον προμηθευτή να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιμες 
ημέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για 
την επιτάχυνση της προόδου των εργασιών. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται προς τις 
σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
 
Η μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγμένα 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση της προμήθειας σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να 
κηρύξει αυτόν έκπτωτο, σ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει 
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κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του 
Εργοδότη κατά του Προμηθευτή δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση 
που προκύπτει από τη Σύμβαση.  
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωριστεί στον προμηθευτή λόγω ισχυρισμού άγνοιας των 
εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο: Επεξηγήσεις –Διορθώσεις –Συμπληρώσεις 
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι 
να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από στην ΔΕΥΑΒΑ ούτε η Υπηρεσία ούτε 
κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρείες που θα 
υποβάλλουν προσφορές την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια 
κλπ., ή ότι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή του οποίου θα γίνει αποδεκτή η 
προσφορά ή οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την ΔΕΥΑΒΑ ή θα επηρεάσει την 
κρίση του αρμόδιου μηχανικού της ΔΕΥΑ ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε 
σχέση με την σύμβαση. 
Ο προμηθευτής μπορεί να επισκεφτεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία 
υπαλλήλων της ΔΕΥΑΒΑ ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει 
την προσφορά του. 
Η ΔΕΥΑΒΑ διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, διευκρινίσει, συμπληρώσει, τροποποιήσει 
κάποια σημεία των τευχών δημοπράτησης εγγράφως αλλά αυτή η διευκρίνιση θα γίνει 
τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. 
Γιατολόγοαυτότυχόνερωτήματαγιαδιευκρινίσειςγίνονταιδεκτάεάνυποβληθούντουλάχιστονοκ
τώ(8)ημέρεςπριντηνυποβολήτωνπροσφορών.Μετά την προθεσμία αυτή η υπηρεσία δεν θα 
απαντά στα τυχόν ερωτήματα των προμηθευτών. 

 
ΆΡΘΡΟ 5ο: Προκαταβολή 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως 30% στον Προμηθευτή.  
2. Η χορήγηση προκαταβολής πραγματοποιείται με αίτηση του Προμηθευτή. 
3. Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συμβατικής δαπάνης της Προμήθειας δεν 
θα χορηγείται. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Ευθύνη του Αναδόχου - Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας  
1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, που κατά την κρίση τους είναι χρήσιμες για να 
επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που τους έχουν 
διατεθεί. 

2. Ο προμηθευτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για τη σύνταξη και εφαρμογή των 
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μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των υλικών της προμήθειας και 
οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη 
του.  

3. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των 
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, την προσφορά του και τα λοιπά 
εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά 
και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την διενέργεια της προμήθειας καθώς και για την 
μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο προμηθευτής οφείλει επίσης να επισκευάζει, 
συντηρεί και ασφαλίσει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός 
κινδύνου. 

5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες σύμφωνα με τα 
γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Οριστικής μελέτης που θα συντάξει ο ίδιος και με 
τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Η αμοιβή για τη σύνταξη της 
Οριστικής μελέτης περιλαμβάνεται στις τιμές της προσφοράς του προμηθευτή και δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν 
τροποποιήσεις, μετά την έγκριση της Οριστικής μελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από 
την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και αν από τις τροποποιήσεις 
αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

6. Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού που θα εκτελεστούν ισχύουν οι 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με εκείνες 
που θα προτείνει ο προμηθευτής στην φάση υλοποίησης και θα εγκριθούν από τη 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν την ελάχιστη 
αποδεκτή ποιότητα.  

7. Κάθε ζημιά που ενδεχόμενα προκαλείται στο σύστημα, στα μηχανήματα, ή στις 
εγκαταστάσεις (υδραυλικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, όργανα μετρήσεων, κλπ.) από 
κακό χειρισμό του εξοπλισμού των Τοπικών Σταθμών ή από άγνοια των τοπικών συνθηκών 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή των δοκιμών ή της δοκιμαστικής 
λειτουργίας από τον προμηθευτή, εκτός ανωτέρας βίας,  βαρύνει τον προμηθευτή ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

8. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε μορφής ατυχήματα ή ζημιές που 
προκαλούνται, από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν  
προσωπικού, στο προσωπικό του, στον κύριο της προμήθειας, σε τρίτους ή και σε 
περιούσιες τρίτων.  

9. Ο προμηθευτής κατά την διενέργεια της προμήθειας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται και επιβάλλονται από 
την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας 
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του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς 
κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

10. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω 
και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

11. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών (εφόσον 
απαιτούνται), που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του, και 
βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις 
σχετικές απαιτήσεις των φορέων έκδοσης των αδειών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

12. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση 
στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την προμήθεια, 
με εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία ατόμων.  

13. Δεν είναι ευθύνη του Προμηθευτή τα κάτωθι: 
I. Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη 

εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται. 
II. Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών που δεν αναφέρονται ρητά στα τεύχη. 

III. Προμήθεια καρτών SIM και κόστος ασύρματων επικοινωνιών. 
IV. Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτηριακών χώρων για τον ΚΣΕ. 
V. Λήψη αδειών από υπηρεσίες Δήμου (π.χ. Πολεοδομία) για εγκατάσταση ερμαρίων και 

εργασίες στις θέσεις των τοπικών σταθμών (αν απαιτείται). 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες 
Οι τυχόν αυξομειώσεις ή νέες εργασίες εγκρίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της ΔΕΥΑ, με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει 
την ημέρα του διαγωνισμού.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 
Ο προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι 
διαδικασίες αποδοχής θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της ΔΕΥΑ 
ΒΑ, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. 

Οι δοκιμές περιλαμβάνουν: 
1. Αναγνώριση συστήματος 

1. Επιβεβαίωση απεικόνισης και αναγνώριση στο λογισμικό τηλεπαρακολούθησης 
του συνόλου του εξοπλισμού. 

2. Έλεγχος ότι το σύνολο του εξοπλισμού είναι σε ενεργή σύνδεση με τον ελεγκτή. 
3. Έλεγχος μιμικών διαγραμμάτων, παραθύρων ελέγχου και screennavigation. 
4. Έλεγχος δυναμικών αντικειμένων, παρουσίαση διακριτών δυναμικών 

καταστάσεων  (πχ χρώμα ενός αντικειμένου ανάλογα με το status του).  
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5. Έλεγχος προσβασιμότητας σε χειρισμούς, παραμετροποίηση, εντολές. 

2. Τοπικός έλεγχος  
1. Έλεγχος όλων των κρίσιμων σημάτων λειτουργίας καθώς και των τιμών 

μετρητικού εξοπλισμού.  
2. Τοπική εκτέλεση λειτουργιών. 
3. Έλεγχος της λειτουργίας με αποστολή των αντίστοιχων δεδομένων από το 

λογισμικό τηλεπαρακολούθησης.  
4. Μέτρηση χρόνου κύκλου επικοινωνίας. Ανάλογα με την επικοινωνιακή λύση και 

άλλες παραμέτρους ενδέχεται να υπάρχουν 2 ή περισσότερα επίπεδα 
προτεραιότητας. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται για όλα τα επίπεδα. Οι μετρήσεις 
θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες  

3. Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης 
1. Έλεγχος αναγνώρισης και καταγραφής μηνυμάτων και συναγερμών καθώς και 

διαδικασίας αναγνώρισης 
2. Έλεγχος καταγραφής μετρούμενων μεγεθών (καμπύλες, πίνακες κτλ.). 
3. Έλεγχος αποθήκευσης μεγεθών και συμβάντων καθώς και της διαχείρισης 

αυτών (εξαγωγή σε αρχεία, εκτυπώσεις κοκ). 
4. Έλεγχος επιπέδων πρόσβασης χειριστών. 
5. Έλεγχος διάρκειας καταγραφής βάσης δεδομένων. 
6. Έλεγχος διαδικασίας κλεισίματος και επανεκκίνησης συστήματος. 
7. Διαδικασία δημιουργίας  αρχείων (image, backup). 

4. Έλεγχος τεκμηρίωσης 
1. Ύπαρξη εγχειριδίου στο οποίο περιγράφεται σαφώς το σύστημα καθώς και 

βασικές διαδικασίας αναγνώρισης και αντιμετώπισης σφαλμάτων 
2. Έλεγχος δυνατότητας χειριστών να λειτουργήσουν το σύστημα 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Παρακολούθηση εργασιών 
Ο προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια του έργου και θα έχει έναν ικανό 
επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια 
έργα και θα είναι εγκεκριμένος από τον αρμόδιο μηχανικό της ΔΕΥΑΒΑ. Ο επιβλέπων αυτός 
δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου μηχανικού της ΔΕΥΑΒΑ. 
Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου μηχανικού του προμηθευτή, ο 
οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με τον αρμόδιο 
μηχανικό της ΔΕΥΑΒΑ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα συμμετέχει σε όλες τις 
συναντήσεις στο χώρο του έργου. 
Ο προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και 
έλεγχο του έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 
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Ο προμηθευτής θα ειδοποιήσει γραπτώς τον αρμόδιο μηχανικό της ΔΕΥΑΒΑ όταν τελειώσει 
το έργο. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του μηχανικού και προς 
ικανοποίηση του, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για όλο το έργο και ο προμηθευτής θα 
διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει με δικό τους κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για 
την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες 
θα εκτελέσει το έργο. 
Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ είναι σε συνεχή λειτουργία, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις ώστε να 
περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα 
επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο ωράριο 
λειτουργίας της ΔΕΥΑΒΑ με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και μετά από 
προειδοποίηση της ΔΕΥΑΒΑ μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο:Πρότυπα/ Νόμοι/ Αδειοδοτήσεις 
Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) 
ή την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή 
την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή 
Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν 
ο προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας 
κάποιους άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται η έγκριση του αρμόδιου μηχανικού της 
ΔΕΥΑΒΑ. Ο προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε 
κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά στα αγγλικά, αν 
δεν υπάρχει μετάφραση τους στα Ελληνικά. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και διατάξεις και να ειδοποιεί 
όλους τους ιδιοκτήτες έργων υποδομής (ΔΕΗ,ΟΤΕ και άλλων) που μπορεί να επηρεαστούν 
από την εκτέλεση του έργου. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριληφθεί και προβλεφθεί 
το κόστος του ελέγχου της εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν 
όπως θα ζητηθούν από τη ΔΕΥΑΒΑ. 
Οποιαδήποτε ζημιά προς τρίτους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου βαρύνει τον 
προμηθευτήκαι αποκαθίσταται αποκλειστικά με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών σχεδιασμού ώστε η ΔΕΥΑΒΑ να μπορεί να πάρει όλες τις 
αναγκαίες εγκρίσεις για το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με το εκτελούμενο έργο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :Μέτρα Ασφαλείας 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε 
γενικά να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από τη 
φύση της εργασίας και για τα οποία έχει ακέραιη την αστική και ποινική ευθύνη. 
Οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημίες σε  ανθρώπους ή περιουσίες, που οφείλονται  σε 
αποδεδειγμένη αμέλεια  ή κάθε βαθμού υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των ατόμων που 
προσλαμβάνονται από αυτόν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και για 
την περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος θα παρέλειπε να υποδείξει στον εργοδότη τα 
κατάλληλα μέτρα. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της  εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος 
να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων, κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού 
που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Τήρηση νόμων, αστυνομικών διατάξεων, έκδοση αδειών 

1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, 
τις Αστυνομικές Διατάξεις ή διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής που θα  αναφέρονται και θα  
έχουν εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ή/και τις εργασίες του. 

2. Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώσει 
αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις Διαταγές που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των 
διαφόρων αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή 
του Έργου, τα Εργοτάξια και γενικά σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες. 

4. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Συμφωνητικό ή στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και 
δαπάνες του κάθε άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα 
κλπ. που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Έλεγχος συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας - Ώρες εργασίας 

1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται και ότι 
είναι απόλυτα ενήμερος για τη φύση και τους χώρους εγκατάστασης του συστήματος 
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της προμήθειας, καθώς επίσης και για τις γενικές και τοπικές συνθήκες εκτέλεσης των 
επί μέρους εργασιών της προμήθειας.  

2. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται 
ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα 
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και 
οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους 
όρους της σύμβασης. 

3. Ο προμηθευτής θεωρείται ότι έχει ελέγξει και ότι αποδέχεται όλα τα στοιχεία των 
τευχών δημοπράτησης καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας. 

4. Η τυχόν παράλειψη του προμηθευτή για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του σχετικά με 
τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωση του με τη σύμβαση και δεν θεμελιώνει καμιά εκ των υστέρων απαίτηση 
του. 

5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 
το 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών, προκειμένου να 
τηρηθούν όλες οι καθορισθείσες για την παρούσα  σύμβαση προθεσμίες, δεν 
δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : Διεύθυνση της προμήθειας από τον Προμηθευτή - Προσωπικό 

1. Η διεύθυνση των εργασιών της προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή θα ασκείται από 
Μηχανικό διπλωματούχο Ανώτερης ή Ανωτάτης Σχολής, έμπειρο στην εγκατάσταση και 
διοίκηση παρομοίων συστημάτων. Ο διορισμός του θα γίνει μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής θα υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας, όλα τα λεπτομερή στοιχεία που θα 
αφορούν στα προσόντα και την εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη 
κρίση της να αρνηθεί την έγκριση του, αν θεωρήσει ότι ο υποψήφιος δεν είναι 
κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Μηχανικός οφείλει να μιλάει, διαβάζει και 
γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα 
τεχνικός διερμηνέας. 
 

2. Ο ίδιος μηχανικός θα ορισθεί πληρεξούσιος του προμηθευτή και θα παρίσταται όποτε 
απαιτείται στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας. Ο προμηθευτής θα πρέπει 
παράλληλα να ορίσει και αποδεκτό από την Υπηρεσία αντικαταστάτη του Μηχανικού, 
σε περίπτωση απουσίας του. 
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3. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη μηχανικών σε καμία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του και παραμένει 
αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην ΔΕΥΑΒΑ. 
 

4. Ο προμηθευτής δύναται να χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό. Το 
αλλοδαπό προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια παραμονής και 
εργασίας στην Ελλάδα, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή και σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο :Φύλαξη υλικών 

1. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού, 
μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο 
του ή στο χώρο τοποθέτησης του εξοπλισμού και να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφαλείας καθώς και να προσλαμβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό 
προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυχτοφύλακες, κλπ.) αν απαιτείται. 

2. Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ., που 
ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους, ο προμηθευτής είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε 
αποζημίωση ή αποκατάσταση του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε 
δικαιολογία και αξίωση για αποζημίωση του. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο :Δημοσιότητα έργου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει 
πινακίδα δημοσιότητας της Πράξης σύμφωνα με υπόδειγμα που θα χορηγήσει η Υπηρεσία 
και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις σχετικές με τις πληροφοριακές πινακίδες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Ομάδα Υλοποίησης Προμήθειας 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για την υλοποίηση της προμήθειας κατ’ ελάχιστον: 

α) έναν Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση του 
προσφερόμενου υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υδραυλική 
βαλβίδα/δικλίδα ρύθμισης πίεσης PRV, παροχόμετρο, ηλεκτρονικό ελεγκτή για 
αυτόματη ρύθμιση, καταγραφικό/data-logger πίεσης, ασύρματη επικοινωνία με 
radiomodem ή/και GSM modem). Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία 
από την υλοποίηση μιας σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία. Η εμπειρία θα 
αποδεικνύεται με την υποβολή,  βεβαιώσεων από τον/τους κυρίους του/των 
έργων.  
β) έναν Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη των 
εργασιών για τον ολοκληρωμένο διαχωρισμό και στεγανοποίηση τουλάχιστον μίας 
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(1) υδραυλικής υδρευτικής ζώνης (DMAs - District Metering Areas), στην οποία και 
ήλεγξε την υδραυλική στεγανότητα μέσω δοκιμών μηδενικής πίεσης, υλοποίησε 
σειρά μετρήσεων παροχής και πίεσης για την διαστασιολόγηση του εξοπλισμού 
(παροχομέτρου, ρυθμιστή πίεσης) στην είσοδο της κάθε ζώνης καθώς και επέλεξε 
το σημείο εγκατάστασης τουλάχιστον ενός (1) Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Πίεσης 
(Critical Points). Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων από 
τον/τους κυρίους του/των έργων.  
γ) Θα πρέπει να διαθέτει έναν (1) Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης ασύρματου συστήματος καταγραφής, 
μεταφοράς και συλλογής δεδομένων σε εφαρμογή με τουλάχιστον εξακόσια (600) 
έξυπνα οικιακά υδρόμετρα τύπου AMR που να διασυνδέονται απευθείας με τον 
Κεντρικό Σταθμό μέσω ασύρματου σταθερού δικτύου LoRaWAN. Κατ’ ελάχιστον θα 
πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την υλοποίηση μιας σύμβασης με τα ανωτέρω 
στοιχεία. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή, βεβαιώσεων από 
τον/τους κυρίους του/των έργων.  
δ) Θα πρέπει να διαθέτει έναν (1) Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) / Τεχνικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση 
και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού (SCADA) συλλογής, διαχείρισης και απεικόνισης 
δεδομένων σταθμών δικτύου ή εγκαταστάσεων σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
βιολογικών, διυλιστηρίων, πετρελαίου, κλπ. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διαθέτει 
εμπειρία από την υλοποίηση μιας σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία. Η εμπειρία 
θα αποδεικνύεται με την υποβολή, βεβαιώσεων από τον/τους κυρίους του/των 
έργων.  

 
Οι θέσεις α) και β) μπορούν να καλύπτονται από έναν μηχανικό.  
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1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θ «Τεχνικι Ρροςφορά» του κάκε ςυμμετζχοντα υποβάλλεται θλεκτρονικά και πρζπει να 

περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 

1.1. Κατάλογο με τα πλιρθ ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν του βαςικοφ προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ (Επωνυμία, εξοπλιςμόσ, τόπο εγκατάςταςθσ εργοςταςίου καταςκευισ, 

ιςτοςελίδα εταιρίασ). Εξαίρεςθ αποτελοφν οι αναγκαίεσ επιτόπιεσ καταςκευζσ 

(θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ εργαςίεσ, εργαςίεσ τοποκζτθςθσ, κλπ.), ο εξοπλιςμόσ του 

Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (υπολογιςτζσ, UPS, οκόνεσ, εκτυπωτζσ, λειτουργικά λογιςμικά, 

tablets, drivers, κλπ.), υδραυλικά εξαρτιματα, υλικά ςφνδεςθσ ςυςτιματοσ χλωρίωςθσ και 

τα μικροχλικά ςφνδεςθσ (θλεκτρονικά και υδραυλικά), για τα οποία δεν κα υποβλθκοφν 

τεχνικά φυλλάδια, περιγραφζσ, πιςτοποιθτικά, κλπ. Ο κατάλογοσ των καταςκευαςτϊν με 

τα εργοςτάςια καταςκευισ είναι δεςμευτικόσ για τον προςφζροντα και δεν επιτρζπεται 

αλλαγι των καταςκευαςτϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ 

του διαγωνιςμοφ. 

1.2. Διλωςθ ςυνεργαςίασ του ςυμμετζχοντα με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ 

εξοπλιςμοφ των ελεγκτϊν μζτρθςθσ για τουσ ςτακμοφσΤΣΕΡ & ΤΣΥΧ, του Θλεκτρονικοφ 

Ελεγκτι Υδραυλικισ βαλβίδασ (PRV Controller), τθσ Υδραυλικισ βαλβίδασ ρφκμιςθσ πίεςθσ 

(PRV) και των κυρίων λογιςμικϊν προγραμμάτων, ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι θ 

προμικεια των υλικϊν και ςυςτθμάτων κα γίνει από τον εν λόγω οίκο.   

1.3. Τα Τεχνικά Φυλλάδια, τισ περιγραφζσ, τα πιςτοποιθτικά, οι δθλϊςεισ και τα λοιπά ζγγραφα 

που ρθτά απαιτοφνται να προςκομιςτοφν ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κάκε υλικοφ. 

1.4. Τα πιςτοποιθτικά, τα ISO, τα CE (εφόςον ηθτείται να κατατεκοφν) κακϊσ και τα τεχνικά 

φυλλάδια των καταςκευαςτϊν (brochures, manuals, prospectus, ςχζδια, κλπ.) κα πρζπει να 

είναι είτε ςτθν Ελλθνικι είτε ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ άλλθσ γλϊςςασ 

απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι.  

1.5. Απαιτείται να εκπονθκεί αναλυτικι μελζτθ ραδιοθλεκτρικισ κάλυψθσ για τθν περιοχι που 

κα παρζχεται θ υπθρεςία (TSA - Target Service Area) ιτοι για τθν περιοχι του οικιςμοφ και 

για τισ κζςεισ που κα εγκαταςτακοφν οι αςφρματοι ελεγκτζσ, ςτθν περίπτωςθ που αυτζσ οι 

κζςεισ είναι κακοριςμζνεσ και διατίκενται οι γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ τουσ, 

διαφορετικά οι υποκετικζσ κζςεισ τουσ κα κατανεμθκοφν ομοιόμορφα εντόσ τθσ υπό 

κάλυψθ περιοχισ TSA. 

Θ μελζτθ κα πρζπει να καταλιγει ςε τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία κα είναι μζροσ των 

παραδοτζων και  κα αναλφει και αξιολογεί τθν ικανι κάλυψθ τθσ επικυμθτισ περιοχισ 

(ΤSA) και των κζςεων των αςφρματων ελεγκτϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

λειτουργίασ ενόσ δικτφου LoRaWAN. 

Θ μελζτθ ραδιοθλεκτρικισ κάλυψθσ κα πρζπει να εκτελεςκεί με χριςθ εξειδικευμζνου 
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λογιςμικοφ εργαλείου ςχεδίαςθσ αςφρματων δικτφων (RFplanningtool) με δυνατότθτα 

μελζτθσ δικτφων τεχνολογίασ LoRa, και με τθ χριςθ ψθφιακϊν γεωγραφικϊν δεδομζνων, 

όπωσ ψθφιακοί χάρτεσ (DTM – DigitalTerrainModel), ψθφιακοί χάρτεσ χριςθσ γθσ 

(landusedatabase) με τθν απόςβεςθ του ςιματοσ ανά χριςθ γθσ 

(clutterlossperlandcategory), κακϊσ και άλλων ψθφιακϊν γεωγραφικϊν δεδομζνων που 

είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καλλίτερθ πρόβλεψθ και απεικόνιςθ τθσ 

λειτουργίασ του αςφρματου  δικτφου. 

Οι μελζτεσ που κα εκτελεςκοφν κα πρζπει να είναι ευρείασ περιοχισ (wideareastudy), και 

ενόσ ςθμείου προσ πολλά ςθμεία (PMP – PointtoMultipointstudy), για τθν καλλίτερθ 

πρόβλεψθ τθσ διαςφνδεςθσ των ςτακμϊν βάςθσ (gateways) με τουσ αςφρματουσ ελεγκτζσ 

(enddevice – wirelesscontrollers). 

Θ πρωτογενισ ακρίβεια των ψθφιακϊν γεωγραφικϊν δεδομζνων (ψθφιακϊν χαρτϊν και 

χαρτϊν χριςθσ γθσ) κα πρζπει να είναι 1 arcseccellsize ι καλλίτερο, για τθ διαςφάλιςθ 

ικανοποιθτικϊν αποτελεςμάτων πρόβλεψθσ. 

Θ μελζτθ πρζπει να υπολογίηει μία ςειρά από μεγζκθ που αφοροφν τθ λειτουργία του 

δικτφου και να καταλιγει ςτθν επιλογι των κζςεων που κα εγκαταςτακοφν οι ςτακμοί 

βάςθσ (gateways) ϊςτε να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ λειτουργία του δικτφου. Σε περίπτωςθ 

που οι κζςεισ αυτζσ είναι διακζςιμεσ, αυτζσ κα αξιολογοφνται όςον αφορά τθν κάλυψθ 

που παρζχουν. 

Με βάςθ αυτό το αποτζλεςμα, θ μελζτθ πρζπει να υπολογίηει και να αποτυπϊνει μία 

ςειρά μεγεκϊν λειτουργίασ του δικτφου για τθν επιφάνεια κάλυψθσ και για τθ ςφνδεςθ 

των ςτακμϊν βάςθσ (gateways) με τουσ αςφρματουσ ελεγκτζσ (enddevices – 

wirelesscontrollers), που κα είναι εγκατεςτθμζνοι ςε ςυγκεκριμζνεσ ι υποκετικά 

ομοιόμορφα κατανεμθμζνεσ κζςεισ. 

Τα υπολογιηόμενα μεγζκθ για τισ μελζτεσ περιοχισ και τισ μελζτεσ των κζςεων των 

αςφρματων ελεγκτϊν κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

 Ρροβλεπόμενθ τιμι SF (SpreadingFactor) για τθν άνω δζςμθ (Upload) 

 Ρροβλεπόμενθ τιμι SF (SpreadingFactor) για τθν κάτω δζςμθ (Download) 

 Ρροβλεπόμενοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων (DataRate) για τθν άνω δζςμθ (Upload) 

 Ρροβλεπόμενοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων (DataRate)) για τθν κάτω δζςμθ 

(Download) 

 Βζλτιςτθ αναγκαία ιςχφσ εκπομπισ των αςφρματων ελεγκτϊν για τθν ελάχιςτθ 

κατανάλωςθ τθσ μπαταρίασ τουσ  

Οι παράμετροι λειτουργίασ των ςυςκευϊν - ςτακμοί βάςθσ (gateways) και αςφρματοι 

ελεγκτζσ (enddevice – wirelesscontrollers) – που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ μελζτθ, πρζπει 

να είναι ςφμφωνοι με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί 

κατά τθν υλοποίθςθ του δικτφου, και υποχρεωτικά κα πρζπει να είναι ςυμβατοί με τα 

οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιϊν και 
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Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με τον Κανονιςμό Πρων Χριςθσ Μεμονωμζνων αδιοςυχνοτιτων ι 

Ηωνϊν αδιοςυχνοτιτων, και με τισ αποφάςεισ των Ευρωπαϊκϊν Συμβουλευτικϊν και 

Κανονιςτικϊν Αρχϊν (ERC, CEPT, ECC, ETSI). Τα δεδομζνα αυτά πρζπει να αναφζρονται 

μαηί με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. 

Παραδοτζα 

Α. Τεχνικι ζκκεςθ 

Θ τεχνικι ζκκεςθ πρζπει να περιλαμβάνει  

Α.1. Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων ψθφιακϊν υψομετρικϊν χαρτϊν (Ψθφιακά 

Μοντζλα Εδάφουσ – DigitalTerrainModel), όπωσ προζλευςθ, ακρίβεια, κλπ.. 

Α.2.  Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων ψθφιακϊν χαρτϊν χριςθσ γθσ 

(Landusedatabase), όπωσ προζλευςθ, απόςβεςθ ανά χριςθ γθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ςυχνότθτα (clutterloss), κλπ.. 

Α.3.  Ρεριγραφι των τυχόν άλλων χρθςιμοποιοφμενων γεωγραφικϊν δεδομζνων 

απεικόνιςθσ, όπωσ προζλευςθ, χάρτεσ αναφοράσ, χωρικά δεδομζνα (spatialdata), κλπ.. 

Α.4.  Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων μοντζλων διάδοςθσ του Θ/Μ ςιματοσ και του 

τρόπου υπολογιςμοφ τθσ απόςβεςθσ αυτϊν. 

Α.5.  Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων τεχνικϊν δεδομζνων και παραμζτρων 

λειτουργίασ των ςτακμϊν βάςθσ (gateways) και των αςφρματων ελεγκτϊν (enddevices - 

wirelesscontrollers). 

Α.6.  Ρεριγραφι των υπολογιηόμενων μεγεκϊν και τθσ ςτάκμθσ (διαςτιματα τιμϊν) 

απεικόνιςθσ αυτϊν. 

Α.7.  Ρεριγραφι των παραδοχϊν που ελιφκθςαν για τθ μελζτθ πρόβλεψθ (π.χ. % 

διακεςιμότθτα χρόνου, % διακεςιμότθτα κζςθσ, διάςτθμα αξιοπιςτίασ, κλπ.). 

Α.8.  Συμπεράςματα, περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ λειτουργίασ του 

δικτφου. 

Α.9.  Αναφορά ςτα πρότυπα που ελιφκθςαν υπόψθ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. 

Β. Στατιςτικι ανάλυςθ κάλυψθσ περιοχϊν και κζςεων αςφρματων ελεγκτϊν 

Β.1. Υπολογιςμόσ τθσ χωρικισ κάλυψθσ για διάφορεσ τιμζσ και για όλα τα υπολογιηόμενα 

μεγζκθ, ςε ποςοςτό επί τθσ προσ κάλυψθ περιοχισ και ςε αρικμό τετραγωνικϊν 

χιλιομζτρων (Km2).  

Β.2.  Υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ κάλυψθσ των αςφρματων ελεγκτϊν (αν οι κζςεισ τουσ 

είναι διακζςιμεσ) για διάφορεσ τιμζσ και για όλα τα υπολογιηόμενα μεγζκθ, ςε 

ποςοςτό επί του ςυνολικοφ αρικμοφ τουσ και ςε ποςότθτα. 

Γ. Χάρτεσ ραδιοθλεκτρικισ κάλυψθσ 

Γ.1.  Χάρτεσ χωρικισ κάλυψθσ και κάλυψθσ των κζςεων των αςφρματων ελεγκτϊν (αν οι 

κζςεισ τουσ είναι διακζςιμεσ) για διάφορεσ τιμζσ και για όλα τα υπολογιηόμενα μεγζκθ. 

Δ. Μορφι παραδοτζων 

Δ.1. Τεχνικι ζκκεςθ (περιλαμβάνει τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ) 
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Δ.2.  Χάρτεσ χωρικισ κάλυψθσ και κάλυψθσ των κζςεων των αςφρματων ελεγκτϊν (αν οι 

κζςεισ τουσ είναι διακζςιμεσ) ανά υπολογιηόμενο μζγεκοσ ςε ζντυπθ μορφι (εκτφπωςθ 

Α3 ι Α4). 

Δ.3.  Χάρτεσ χωρικισ κάλυψθσ και κάλυψθσ των κζςεων των αςφρματων ελεγκτϊν (αν οι 

κζςεισ τουσ είναι διακζςιμεσ) ανά υπολογιηόμενο μζγεκοσ ςε ψθφιακι μορφι (αρχεία 

.kml ι .kmz). 

1.6. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι εφαρμογισ τθσ δθμιουργία ηωνϊν. 

1.7. Αναλυτικι περιγραφι των λειτουργιϊν και δυνατοτιτων των προςφερόμενων λογιςμικϊν. 

1.8. Οργανόγραμμα – Μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ – Ομάδα Ζργου. Ο Ρροςφζρων 

κα πρζπει να υποβάλει με τθν τεχνικι του προςφορά αναλυτικι περιγραφι τθσ 

μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ και του ελζγχου δοκιμϊν 

μθδενικισ πίεςθσ. Επιπλζον κα πρζπει να υποβάλει οργανόγραμμα το οποίο κα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον το παρακάτω προςωπικό:  

α) ζναν Μθχανικό (ΑΕΙ ι ΤΕΙ) με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εγκατάςταςθ του 

προςφερόμενου υδραυλικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (υδραυλικι βαλβίδα/δικλίδα 

ρφκμιςθσ πίεςθσ PRV, παροχόμετρο, θλεκτρονικό ελεγκτι για αυτόματθ ρφκμιςθ, 

καταγραφικό/data-logger πίεςθσ, αςφρματθ επικοινωνία με radiomodem ι/και GSM 

modem). Κατ’ ελάχιςτον κα πρζπει να διακζτει εμπειρία από τθν υλοποίθςθ μιασ 

ςφμβαςθσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία. Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι,  

βεβαιϊςεων από τον/τουσ κυρίουσ του/των ζργων.  

β) ζναν Μθχανικό (ΑΕΙ ι ΤΕΙ) με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν επίβλεψθ των εργαςιϊν για 

τον ολοκλθρωμζνο διαχωριςμό και ςτεγανοποίθςθ τουλάχιςτον μία (1) υδραυλικι 

υδρευτικι ηϊνθ (DMAs–DistrictMeteringAreas), ςτθν οποία και ιλεγξε τθν υδραυλικι 

ςτεγανότθτα μζςω δοκιμϊν μθδενικισ πίεςθσ, υλοποίθςε ςειρά μετριςεων παροχισ και 

πίεςθσ για τθν διαςταςιολόγθςθ του εξοπλιςμοφ (παροχομζτρου, ρυκμιςτι πίεςθσ) ςτθν 

είςοδο τθσ κάκε ηϊνθσ κακϊσ και επζλεξε τα ςθμεία εγκατάςταςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) 

Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου Ρίεςθσ (CriticalPoints). Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν 

υποβολι,    βεβαιϊςεων από τον/τουσ κυρίουσ του/των ζργων.  

γ) έναν Μησανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με αποδεδειγμένη εμπειπία ζηην επίβλετη ηυν επγαζιών 

εγκαηάζηαζηρ αζύπμαηος ζςζηήμαηορ καηαγπαθήρ, μεηαθοπάρ και ζςλλογήρ 

δεδομένυν ζε εθαπμογή με ηοςλάσιζηον εξακόζια (600) έξςπνα οικιακά ςδπόμεηπα 

ηύπος AMR πος να διαζςνδέονηαι απεςθείαρ με ηον Κενηπικό Σηαθμό μέζυ αζύπμαηος 

ζηαθεπού δικηύος LoRaWAN. Καη’ ελάσιζηον θα ππέπει να διαθέηει εμπειπία από ηην 

ςλοποίηζη μιαρ ζύμβαζηρ με ηα ανυηέπυ ζηοισεία. Η εμπειπία θα αποδεικνύεηαι με 

ηην ςποβολή, βεβαιώζευν από ηον/ηοςρ κςπίοςρ ηος/ηυν έπγυν.  

δ) Θα πρζπει να διακζτει ζναν (1) Μθχανικό (ΑΕΙ ι ΤΕΙ) / Τεχνικό θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και 

ανάπτυξθ ειδικοφ λογιςμικοφ (SCADA) ςυλλογισ, διαχείριςθσ και απεικόνιςθσ δεδομζνων 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

5 

                                                                                                           

ςτακμϊν δικτφου ι εγκαταςτάςεων ςε δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, φυςικοφ αερίου, 

κλπ. Κατ’ ελάχιςτον κα πρζπει να διακζτει εμπειρία από τθν υλοποίθςθ μιασ ςφμβαςθσ με 

τα ανωτζρω ςτοιχεία. Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι, βεβαιϊςεων από 

τον/τουσ κυρίουσ του/των ζργων. 

Οι κζςεισ α) και β) μποροφν να καλφπτονται από ζναν μθχανικό. 

Τα παραπάνω κα πρζπει να ςυνοδεφονται από: 

Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του προςωπικοφ για τθν αποδοχι τθσ αποδοχι τθσ ςυνεργαςίασ με 

τον Ρροςφζρων. 

Επιπλζον, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ ςτελεχϊν του οικονομικοφ φορζα που 

ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα του ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΜΕΛΟΤ 

ΧΕΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΜΕ ΣΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ 

ΤΠΑΡΞΗ 

ΔΗΛΩΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΘΕΗ ΣΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

     

     

 

Τα ωσ άνω αποδεικτικά εμπειρίασ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτο φάκελο 

τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

1.9. Χρονοδιάγραμμα και Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ προμικειασ που περιλαμβάνει αναλυτικά τισ 

διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ. 

1.10. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. 

1.11. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ζχει λάβει 

γνϊςθ και είναι απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ, των πθγϊν προζλευςθσ των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ, κλπ. 

και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον φάκελο του 

Διαγωνιςμοφ και αποδζχεται τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να επιςκεφκεί τον τόπο υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

προκειμζνου να λάβει γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν κατόπιν αιτιματοσ ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου που κα υποβάλλει μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ. 

1.12. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι όλα τα 

προςφερόμενα μζρθ του ςυςτιματοσ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

1.13. Υπεφκυνθ διλωςθ του οίκου καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ του βαςικοφ 

εξοπλιςμοφ τοπικϊν ςτακμϊν ΤΣΕΡ, ΤΣΕΡ, ΤΣΥΧ (Ελεγκτζσ/RTU) ςτθν οποία κα δθλϊνεται 

ότι κα διακζτουν ςυμβατά ανταλλακτικά για τουλάχιςτον ΡΕΝΤΕ (5) χρόνια. 

1.14. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ςτθν οποία κα δθλϊνεται προςφερόμενοσ 

μζγιςτοσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ κατά τθν περίοδο 
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τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Σθμειϊνεται ότι για το ςκοπό αυτό ο 

προμθκευτισ δφναται να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον κεντρικό ςτακμό ελζγχου 

του ςυςτιματοσ από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του για όλο το διάςτθμα τθσ δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

1.15. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα 

ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) και 

εγχειριδίων (manuals) του καταςκευαςτικοφ οίκου του εξοπλιςμοφ που προςφζρει (ςε 

περίπτωςθ που τα ανωτζρω αναφερόμενα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια δεν είναι 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο). 

1.16. Κάκε άλλθ πλθροφορία από αυτζσ που ηθτοφνται ςτα ςυμβατικά τεφχθ ι που κρίνει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ότι είναι χριςιμθ κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει εφόςον κρίνει 

απαραίτθτο ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι να απορρίψει προςφορά που κρίνεται 

αναξιόπιςτθ, ελλιπισ ι είναι παραποιθμζνθ. 

 

2. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 Οι ανωτζρω δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ από αντιπρόςωπουσ των οίκων καταςκευισ του 

εξωτερικοφ ι του εςωτερικοφ, γίνονται αποδεκτζσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 

ςυνοδεφονται από αντίςτοιχθ διλωςθ του οίκου καταςκευισ από όπου κα ςυνάγεται 

ςαφϊσ θ ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τον αντιπρόςωπό του, αλλά και θ αποδοχι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Θ ςχζςθ του διαγωνιηόμενου με 

τουσ οίκουσ καταςκευισ, δεςμεφουν το διαγωνιηόμενο και εξαςφαλίηουν τθν Υπθρεςία 

ςχετικά με τθν απρόςκοπτθ και ορκι υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. 

 Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν πρζπει να είναι ςαφείσ. 

 Ωσ “κφρια λογιςμικά προγράμματα”, για τα οποία απαιτείται διλωςθ ςυνεργαςίασ του 

ςυμμετζχοντα με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ, κα πρζπει να κεωροφνται τα: 

1) Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU εςωτερικοφ δικτφου 

φδρευςθσ, 2) Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ, 3) Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των 

πλθροφοριϊν  ωσ ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φδρευςθσ 

αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα.   

 Επιςθμαίνεται ότι οι αναφερόμενεσ παραπάνω δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ δεν 

απαιτοφνται όταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχει ο ίδιοσ οίκοσ καταςκευισ ι 

αντιπροςϊπευςθσ του εν λόγω εξοπλιςμοφ. Θ ςχζςθ του διαγωνιηόμενου με τον οίκο 

καταςκευισ του εν λόγω εξοπλιςμοφ δεςμεφουν το διαγωνιηόμενο και εξαςφαλίηουν 

τθν Υπθρεςία ςχετικά με τθν απρόςκοπτθ και ορκι υλοποίθςθ του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ.  

 Για τουσ θμεδαποφσ νοείται «Υπεφκυνθ διλωςθ» ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 
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1599/1986 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι «Υπεφκυνθ διλωςθ» 

του φυςικοφ προςϊπου με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του υπογράφοντοσ, 

ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. Για τουσ αλλοδαποφσ νοείται κείμενο ανάλογθσ 

αποδεικτικισ αξίασ, νομίμωσ υπογεγραμμζνο και επικυρωμζνο είτε από το αρμόδιο 

Ρροξενείο τθσ χϊρασ αυτισ είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ "Apostile" ςφμφωνα με 

τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 (που κυρϊκθκε με τον Ν. 1497/1984), ϊςτε να 

πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά του, το οποίο κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ 

ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ και 

36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

 Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. Σθμειϊνεται ότι ιςχφει θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των 

υποψθφίων αναδόχων εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ και ότι όριο ςε αυτζσ αποτελεί θ μθ 

ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των προςφορϊν 

 Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα Τεχνικό Φυλλάδιο (Prospectus) και εγχειρίδια (manuals), 

κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα, ςτθν 

οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία 

των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) και εγχειριδίων (manuals) του καταςκευαςτικοφ 

οίκου. Τα Τεχνικά Φυλλάδια και εγχειρίδια δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 

ζντυπθ μορφι εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να 

απαιτιςει από τον προςφζροντα να προςκομίςει το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν 

φυλλαδίων ι/ και εγχειριδίων που ζχει υποβάλει θλεκτρονικά ο ςυμμετζχοντασ. 

 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του υποψιφιου Αναδόχου από τον Διαγωνιςμό. Ωσ μθ προςικουςα 

εκλαμβάνεται οιαδιποτε υποβολι εγγράφων, θ οποία κρίνεται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ότι δεν ςυμφωνεί απολφτωσ με  όλεσ τουσ ανωτζρω όρουσ και 

προχποκζςεισ, οι οποίεσ κεωροφνται όλεσ ουςιϊδεισ. 
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“ΕΝΣΤΠΟ Α” – ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

θμείωςθ: Ραρακάτω ακολουκοφν πίνακεσ ςτοιχείων τεχνικισ προςφοράσ, οι οποίοι πρζπει 

υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκοφν από τον Διαγωνιηόμενο με παραπομπζσ ςτισ αντίςτοιχεσ 

αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ του. 
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ΠΙΝΑΚΑ Α1.  ΣΕΚ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Καταςκευαςτισ/ 

Σφποσ 
Παραπομπι 

1. 

Θλεκτρονικόσ Μετρθτισ ΤΣΕΚ, απλισ ριπισ 
(Single-jet), διαμζτρου ζωσ DN20/ ≥R400 (MID), 
με ενςωματωμζνο αςφρματο μεταδότθσ 
ςιματοσ και μικροχλικά ςφνδεςθσ 

  

2. 

Μθχανικόσ Μετρθτισ ΤΣΕΚ, πολλαπλισ ριπισ 
(Multi-jet), διαμζτρου ζωσ και DN32/ R160 
(MID) 

  

3. 
Μθχανικόσ Μετρθτισ ΤΣΕΚ, πολλαπλισ ριπισ 
(Multi-jet), διαμζτρου ζωσ DN50/ R160 (MID) 

  

4. 
Μονάδα αςφρματου μεταδότθσ ςιματοσ για 
τθν αςφρματθ επικοινωνία του ΤΣΕΚ με τον ΚΣΕ 

  

5. 
Μονάδα Gateway για τθν αςφρματθ 
επικοινωνία 

  

6. Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα 100W   

7. 

Λογιςμικό λιψθσ, καταγραφισ και 
επεξεργαςίασ δεδομζνων του μετρθτικοφ 
εξοπλιςμοφ ΤΣΕΚ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Application Server που κα δζχεται τθν 
πλθροφορία και του NetworkServer για τθν 
διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 
μονάδων gateway και του μετρθτικοφ 
εξοπλιςμοφ (άδεια S/W) 

  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ  

7. 

Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογισ 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που αφορά το 

λογιςμικό λιψθσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ 

δεδομζνων μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ ΤΣΕΚ και 

Θζςθ ςε Λειτουργία του Συςτιματοσ 

  

8. 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ 

αςφρματων μεταδοτϊν ςιματοσ 

  

9. 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ οικιακϊν υδρομζτρων 

με μικροχλικά ςφνδεςθσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Α2.  ΣΕΡΠ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Καταςκευαςτισ/ 

Σφποσ 
Παραπομπι 

1. Υδραυλικι βαλβίδα ρφκμιςθσ τισ πίεςθσ για ςφνδεςθ με 
θλεκτρονικό ελεγκτι 

  

2. 
Θλεκτρονικόσ ελεγκτισ υδραυλικισ βαλβίδασ ρφκμιςθσ 
τθσ πίεςθσ ωσ ςετ που περιλαμβάνει: τα δυο αιςκθτιρια 
πίεςθσ και το κυτίο οδθγοφ βαλβίδασ 

  

3. Σφςτθμα ενεργειακισ αυτονομίασ ςτακμοφ   

4. Υδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθ με ζμβολο   

5. Υδρόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου με μπαταρία   

6. Φίλτρο τφπου Υ   

7. ΑντιπλθγματικοίΑεροεξαγωγοί Τριπλισ Ενζργειασ χωρίσ 
Ελεγχόμενθ Απόρριψθ Αζρα 

  

8. ΑντιπλθγματικοίΑεροεξαγωγοί Τριπλισ Ενζργειασ με 
Ελεγχόμενθ Απόρριψθ Αζρα 

  

9. Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ   

10. Εξαρμϊςεισ   

11. Compact υπζργεια μονάδα (βάςθ, πίλλαρ, κλπ) που κα 
περιλαμβάνει τον ανωτζρω Θ/Μ εξοπλιςμό 

  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ  

12. 
Εργαςία μεταφοράσ, καταςκευι χϊρου εγκατάςταςθσ 
ςτακμοφ, ςφνδεςθσ με το υδρευτικό δίκτυο, ρφκμιςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία 

  

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

11 

                                                                                                           

ΠΙΝΑΚΑ Α3.  ΣΕΠ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Καταςκευαςτισ/ 

Σφποσ 
Παραπομπι 

1 Καταγραφικό Ρίεςθσ με τθλεμετάδοςθ και πιεςόμετρο   

2 Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ  

3. Εργαςίεσ τοποκζτθςθ ΤΣΕΡ   

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α4.  ΣΤΧ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Καταςκευαςτισ/ 

Σφποσ 
Παραπομπι 

1. Καταγραφικό Μζτρθςθσ με τθλεμετάδοςθ   

2. 

Ερμάριο εξωτερικοφ χϊρου τφπου 
Pillar(ενδεικτικϊν διαςτάςεων ΥxΡxB: 
400x650x300) 

  

3. Μετρθτισ Ελεφκερου Χλωρίου   

4. Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα 100W 
  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ  

5. 

Εργαςία μεταφοράσ, τοποκζτθςθσ ςτακμοφ, 

ςφνδεςθσ με το δίκτυο, ρφκμιςθσ και κζςθσ ςε 

λειτουργία 

  

 

 
  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

12 

                                                                                                           

ΠΙΝΑΚΑ Α5.  Φορθτόσ εξοπλιςμόσ εντοπιςμοφ αφανϊν διαρροϊν 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Καταςκευαςτισ/ 

Σφποσ 
Παραπομπι 

1 
Φορθτοί καταγραφείσ κορφβου (noise-logger), πλιρεσ ςετ 20 
τεμαχίων, ςφμφωνα με τισ τα τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

  

2 
Φορθτι ςυςκευι εντοπιςμοφ διαρροισ, πλιρεσ ςετ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

  

3 

Φορθτόσ θλεκτρονικόσ ακουςτικόσ ανιχνευτισ διαρροϊν 
(γαιόφωνο), πλιρεσ ςετ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

  

4. 
Φορθτι ράβδοσ ακρόαςθσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

  

5.  

Φορθτό ςφςτθμα ακουςτικισ ανίχνευςθσ διαρροισ ςε 
γραμμι εξυπθρζτθςθσ (serviceline), πλιρεσ ςετ, ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

  

6. 

Φορθτι ςυςκευι ανίχνευςθσ ςιδθρομαγνθτικϊν 
αντικειμζνων, πλιρεσ ςετ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

  

 

ΠΙΝΑΚΑ Α6. ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΚΕ), (ΦΕ)  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Καταςκευαςτισ/ 

Σφποσ 
Παραπομπι 

1. 
Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU 

εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ (Άδεια S/W) 
  

2. 
Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ (Άδεια S/W) 
  

3. 

Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριϊν  

ωσ ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ 

φδρευςθσ αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα  (Άδεια 

S/W) 

  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ  

4. Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ των ανωτζρω εφαρμογϊν   
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3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνεται ςτθν εν λόγω πράξθ ακολουκοφν 

αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Πλα τα ςθμεία των προδιαγραφϊν είναι απαραίτθτα, ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

υπερκαλφπτονται οι προδιαγραφζσ κα αξιολογοφνται ανάλογα με τθ βαρφτθτα των 

προδιαγραφϊν που υπερκαλφπτουν. Σε κάκε περίπτωςθ οι παρακάτω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

2.4.3.2. τθσ Διακιρυξθσ. 

Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν κατάλλθλα ςε ςυμφωνία με τα κείμενα των 

προδιαγραφϊν και τουσ κανονιςμοφσ του εμπορίου και τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και τισ τζχνεσ 

και επιςτιμεσ. Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα όλα τα κόςτθ 

υπθρεςιϊν, προμικειασ και λοιπϊν εργαςιϊν που είναι μζροσ τθσ προμικειασ και 

εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, εξαιρουμζνων λειτουργικϊν δαπανϊν που δε ςχετίηονται με 

τθν εγκατάςταςθ. Επίςθσ, πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα τα κόςτθ για όλα τα επί μζρουσ 

υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν παράδοςι του 

ωσ ζτοιμου για λειτουργία. 

 

3.1. Υδρομετρθτζσμεενςωματωμζνθ διάταξθ επικοινωνίασ καικαταγραφικό 

Γενικά 

Οι υδρομετρθτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταμζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των παροχϊν 

πόςιμου νεροφ ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ ςτισ απολιξεισ του δικτφου. Οι υδρομετρθτζσ κα 

τοποκετθκοφν εντόσ υφιςτάμενων φρεατίων ι ςε ςυλλζκτεσ ςε οριηόντια κζςθ λειτουργίασ. 

Οι υδρομετρθτζσ κα είναι καταςκευαςμζνοι για αςφαλι λειτουργία και μζτρθςθ με 

ακρίβεια, ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου νεροφ. Συγκεκριμζνα οι μετρθτζσ κα είναι 

θλεκτρονικοί, ταχυμετρικοί, ξθροφ τφπου απλισ ριπισ (Single-jet, drytypemeter). 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια μετρθτϊν κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι 

αποκλειςμοφ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα. 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Ηλεκτρονικοφ Μετρθτι ΣΕΚζωσ DN20 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν 

Ευρωπαϊκι οδθγία MID2004/22/E.E. ι τθ νεϊτερθ οδθγία MID 

2014/32/E.E.,υπότθνπροχπόκεςθότιτοεργοςτάςιοκαταςκευισφζρειπιςτοποίθςθςφμφωναμε

τθςυγκεκριμζνθ οδθγία θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν προςφορά. Οι 

προςφερόμενοι υδρομετρθτζσ κα πρζπει απαραίτθτα να ςυμμορφϊνονται με τισ παρακάτω 

απαιτιςεισ: 

 Μικοσ: L=110mmαπόάκρο ςε άκρο  

 Οκόνθ: τφπου LCD 
 Κλάςθ ακρίβειασ R≥400 
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 Μόνιμθπαροχι Q3=2,5m3/h για DN15 ι 4m3/hγια DN20 

 Σπείρωμα ςφνδεςθσ άκρων: G¾¨B για DN15 ι G1”Bγια DN20 
 Ονομαςτικι διάμετροσ: DN15 ι DN20 

 Κλάςθ κερμοκραςίασminT30 

 Κλάςθ προςταςίασ: Ι68 

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16 (μζγιςτθ πίεςθ 1,6MPa) 

 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται παραπάνω, οι υδρομετρθτζσ 

κα είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα καταςκευισ ΕΝ14154. Θ ζναρξθ καταγραφισ κα πρζπει 

να είναι ιQstart≤2lt/h για οριηόντια τοποκζτθςθ. 

 

Το υλικό καταςκευισ τουςϊματοστων μετρθτϊν μπορείνα είναι είτε μεταλλικό (π.χ. 

ορείχαλκο, κλπ.) είτε πλαςτικό υψθλισ αντοχισ (π.χ.composite). 

Πλα τα ςπειρϊματα τουςϊματοσ των μετρθτϊν καζχουντισ προβλεπόμενεσ από τουσ 

ςχετικοφσπερί ςπειρωμάτωνκανονιςμοφσ ανοχζσκαι κα εξαςφαλίηουν ομαλικαι 

αςφαλικοχλίωςθ. Θ άρκρωςθ ςυναρμογισ καλφμματοσ - περικαλφμματοσ μετρθτικοφ 

μθχανιςμοφ πρζπει να εξαςφαλίηει αςφαλι και ομαλι λειτουργικότθτα. 

 

Ο αρικμόσ ςειράσ των μετρθτϊν κα είναι τυπωμζνοσ ι χαραγμζνοσ με αλφαρικμθτικοφσ 

χαρακτιρεσ ςε κατάλλθλθ κζςθ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηει τθν ταυτοποίθςθ του μετρθτι ςτθ 

πάροδο του χρόνου. Θ κζςθ αναγραφισ κα είναι ςτθν άνω επιφάνεια ανάγνωςθσ του 

μετρθτι ι ςτο ςϊμα του αλλά πάντοτε ςε εφκολα αναγνϊςιμθ κζςθ. 

 

Οι υδρομετρθτζσ κα φζρουν ενςωματωμζνθ διάταξθ επικοινωνίασ και καταγραφικό τιμϊν με 

μπαταρία. Θ διάταξθ επικοινωνίασ κα πρζπει να ενεργοποιείται αυτόματα και ο μετρθτισ κα 

πρζπει να είναι ζτοιμοσ χωρίσ καμία προςκικθ να ενταχκεί αςφρματα ςε όλεσ τισ 

εφαρμοηόμενεσ τεχνολογίεσ αυτόματθσ ανάγνωςθσ ενδείξεων (AMR) FixedNetwork 

(Στακεροφ δικτφου) με πρωτόκολλο LoRa και ςε δίκτυο LoRaWAN. 

 

Θ ενςωματωμζνθ διάταξθ μετάδοςθσ και καταγραφισ κα πρζπει να είναι ενεργειακά 

αυτόνομθ και κα τροφοδοτείται από ενςωματωμζνθ μπαταρία. Θ ενδεικτικι διάρκεια ηωισ 

τθσ μπαταρίασ κα πρζπει να δθλωκεί από τον καταςκευαςτι και να ζχει υπολογιςκεί 

λαμβάνοντασ υπόψθ ςυγκεκριμζνο ρυκμό επικοινωνίασ (μια καταγραφι/ανάγνωςθ τιμϊν 

και μια μετάδοςθ ανά θμζρα με νζα μπαταρία και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 20oC) 

προσ το δζκτθ απομακρυςμζνθσ λιψθσ μετριςεων. Ωσ ρυκμόσ επικοινωνίασ νοείται θ 

ςυχνότθτα αποςτολισ πακζτων αςφρματθσ επικοινωνίασ από τον μετρθτι. Με βάςθ τισ 

παραπάνω προχποκζςεισ κα πρζπει θ διάρκεια ηωισ του μετρθτι να είναι θ μζγιςτθ δυνατι 

και ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ των πζντε (5) ετϊν. 
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Το υδρόμετρο κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο καταγραφικό (data-logger) με 

δυνατότθτα καταγραφισ τουλάχιςτον 400 θμεριςιων τιμϊν και ενθμερϊςεισ για ςυμβάντα 

(πχ διαρροι, κλπ.). 

 

Σε ειδικι κζςθ επί του μετρθτι όπωσ προβλζπεται από τθν ζγκριςθ τφπου κα πρζπει κατ’ 

ελάχιςτον να αναφζρονται τα προβλεπόμενα από τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία ΜΙD2004/22/EU ι 

τθ νεότερθ MID2014/32/EU και ςυγκεκριμζνα: 

  ΤοΕμπορικόςιμαιτο όνοματου καταςκευαςτι 

 Θ κλάςθ ακρίβειασ 

 Θ ονομαςτικιπαροχιQ3ςε m3/h. 

 Το ζτοσ καταςκευισ. 

 Θ κλάςθ πίεςθσ(ΜΑ). 

 Θ κλάςθ κερμοκραςίασ(Τ) 

 ΣιμανςθCE 

 

Τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, θ ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά ςφάλματα, θ πτϊςθ 

πίεςθσ, θ ςτεγανότθτα,  θ αντοχι ςτθν πίεςθ και τα χαρακτθριςτικά του μετρθτικοφ 

μθχανιςμοφ κα είναι ςφμφωνα με τουσ παραπάνω αναφερόμενουσ κανονιςμοφσ και 

οδθγίεσ. 

Για καταςκευαςτικά, κλπ. Στοιχεία που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα προδιαγραφι 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τουσ παραπάνω προαναφερκζντεσ κανονιςμοφσ. 

Οι υδρομετρθτζσ, πρζπει να αντζχουν τθ ςυνεχι πίεςθ του νεροφ, για τθν οποία είναι 

καταςκευαςμζνοι, χωρίσ να παρουςιάηονται προβλιματα ι ελαττϊματα. Θ μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ πίεςθ (ΜΑ) ορίηεται ςτα 16 bar. 

 

Αςφρματοσ μεταδότθσ δεδομζνων  

 Ο αςφρματοσ μεταδότθσ δεδομζνων κα είναι εςωτερικά ςτο υδρόμετρο πρζπει να 

διακζτει τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Θα πρζπει να επικοινωνεί είτε με το πρωτόκολλο LoRaκλάςθσ (class) Α, αμφίδρομθ 

επικοινωνία (bi-directional),ςτθ ςυχνότθτα των 868MHzγια Ευρϊπθ. 

 Θ ιςχφσ μετάδοςθσ (ERP) κα είναι max. 25mW 

 To bandwidth κα είναι 125MHz   

 Θα πρζπει να υποςτθρίηει Over The Air Activation (OTAA) 

 Τροφοδοςία από ενςωματωμζνθ μπαταρία. Ο μζςοσ χρόνοσ ηωισ τθσ μπαταρίασ κα 

πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5 ετϊν, ςε ςυνκικεσ +200C, με καινοφργια μπαταρία 

και με αποςτολι μια δεδομζνων τθν θμζρα. 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Μθχανικοφ Μετρθτι ΣΕΚDN32 &DN50 
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Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν 

Ευρωπαϊκι οδθγία MID2004/22/E.E. ι τθ νεϊτερθ οδθγία MID 2014/32/E.E., υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ 

ςυγκεκριμζνθ οδθγία θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν προςφορά. Οι προςφερόμενοι 

υδρομετρθτζσ κα πρζπει απαραίτθτα να ςυμμορφϊνονται με τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

 Μικοσ: L=260mmαπόάκρο ςε άκρο  
 Κλάςθ ακρίβειασ R≥125 

 Μόνιμθπαροχι Q3=10m3/h για DN32 και Q3=25m3/h για DN50 

 Σπείρωμαςφνδεςθσάκρων:G11/2¨Bγια DN32 και 21/2¨Bγια DN50 
 Ονομαςτικιδιάμετροσ:DN32mm και DN50mm 

 Κλάςθ κερμοκραςίασminT30 

 Ρροςταςία Ι64 

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16 (μζγιςτθ πίεςθ 1,6MPa) 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται παραπάνω, οι υδρομετρθτζσ 

κα είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα καταςκευισ ΕΝ14154. Θ ζναρξθ καταγραφισ κα πρζπει 

να είναι Qstart ≤20lt/h για οριηόντια τοποκζτθςθ. 

 

Το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των μετρθτϊν μπορεί να είναι είτε μεταλλικό (π.χ. 

ορείχαλκο, κλπ.) είτε πλαςτικό υψθλισ αντοχισ (π.χ.composite). 

Πλα τα ςπειρϊματα του ςϊματοσ των μετρθτϊν κα ζχουν τισ προβλεπόμενεσ από τουσ 

ςχετικοφσ περί ςπειρωμάτων κανονιςμοφσ ανοχζσ και κα εξαςφαλίηουν ομαλι και αςφαλι 

κοχλίωςθ. Θ άρκρωςθ ςυναρμογισ καλφμματοσ - περικαλφμματοσ μετρθτικοφ μθχανιςμοφ 

πρζπει να εξαςφαλίηει αςφαλι και ομαλι λειτουργικότθτα. 

Ο αρικμόσ ςειράσ των μετρθτϊν κα είναι τυπωμζνοσ ι χαραγμζνοσ με αλφαρικμθτικοφσ 

χαρακτιρεσ ςε κατάλλθλθ κζςθ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηει τθν ταυτοποίθςθ του μετρθτι ςτθ 

πάροδο του χρόνου. Θ κζςθ αναγραφισ κα είναι ςτθν άνω επιφάνεια ανάγνωςθσ του 

μετρθτι ι ςτο ςϊμα του αλλά πάντοτε ςε εφκολα αναγνϊςιμθ κζςθ. 

 

Οι μετρθτζσ ΤΣΕΚ DN32 & DN50 κα φζρουν αςφρματο αναγνϊςτθ τιμϊν και μεταδότθ 

δεδομζνων. Αναλυτικότερα, ο αςφρματοσ μεταδότθσ δεδομζνων κα πρζπει να διακζτει τα 

κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Θα είναι κατάλλθλοσ για ςφνδεςθ/ ενςωμάτωςθ με τουσ προςφερόμενουσ 

οικιακοφσ μετρθτζσ κατανάλωςθσ νεροφ (υδρόμετρα).  

 Θα πρζπει να επικοινωνεί είτε με το πρωτόκολλο LoRa ςτθ ςυχνότθτα των 868MHz. 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ από 0oC ζωσ +60οC 

 Βακμόσ προςταςίασ: Ι68 

 Ιςχφ μετάδοςθσ: ≥ +14dBm 

 Ευαιςκθςία απολαβισ κεραίασ τουλάχιςτον -140dBm 
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 Ρρωτόκολλο επικοινωνίασ LoRaWAN 

 Να δίνει ςιματα για μζτρθςθ ροισκαι διεφκυνςθ ροισ. 

 Τροφοδοςία από ενςωματωμζνθ μπαταρία. Ο μζςοσ χρόνοσ ηωισ τθσ μπαταρίασ κα 

πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5 ετϊν, ςε ςυνκικεσ +200C, με καινοφργια μπαταρία 

και με αποςτολι μια δεδομζνων τθν θμζρα. 

 Το ςϊμα του μεταδότθ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό ι άλλο 

αντίςτοιχο υλικό για τθν αποφυγι διάβρωςθσ. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό φυλλάδιο του θλεκτρονικοφκαι μθχανικϊν ΤΣΕΚ 

- Τεχνικό φυλλάδιο του αςφρματου αναγνϊςτθ τιμϊν και μεταδότθ δεδομζνων 

- Τεχνικι περιγραφι των ΤΣΕΚ και του αςφρματου αναγνϊςτθ τιμϊν και μεταδότθ 

δεδομζνων 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001 του καταςκευαςτι ΤΣΕΚ  

- Ζγκριςθ ςφμφωνα με τθν MID του εργοςταςίου καταςκευισ του ΤΣΕΚ 

 

Διάταξθ Επικοινωνίασ με δίκτυο LoRaWAN 

Το δίκτυο LoRaWAN είναι ζνα πρότυπο αςφρματθσ επικοινωνίασ. Τα κφρια χαρακτθριςτικά του 

προτφπου LoRa είναι: 

 Μεγάλθ εμβζλεια (≥2χλμ ςε αςτικζσ περιοχζσ, ≥10χλμ ςε προαςτιακζσ περιοχζσ, 

≥30χλμ με οπτικι επαφι) 

 Μεγάλθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ (≥10 χρόνια υπό ςυνκικεσ) 

 Χαμθλό κόςτοσ 

 Χαμθλι ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων (0,3bps – 50kbps) 

 Υψθλι αςφάλεια 

 Χρθςιμοποιεί ςυχνότθτεσ που δεν χρειάηονται αδειοδότθςθ 

 Αμφίδρομθ επικοινωνία 

 Χριςθ ςε πολλαπλζσ εφαρμογζσ ζξυπνθσ πόλθσ πζραν των μετριςεων (φωτιςμόσ, 

παρκινγκ, κάδουσ απορριμμάτων, κλπ.) και όχι αποκλειςτικά για μετριςεισ (νερό, 

ενζργεια, αζριο). 

Στθν παρακάτω εικόνα απεικονίηεται θ τυπικι αρχιτεκτονικι ενόσ δικτφου LoRaWAN. 
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Θ διάταξθ επικοινωνίασ κα πρζπει να λειτουργεί ςε ςυχνότθτεσ μετάδοςθσ 868MHz που 

είναι ςυχνότθτα ελεφκερων δικαιωμάτων χριςθσ ςτθν Ε.Ε..Οι ςυχνότθτεσ επικοινωνίασ 

καπρζπει να είναι κατάλλθλεσ για χριςθ με πρωτόκολλο LoRa.  

 

Το καταγραφικό τιμϊν κα μπορεί να καταγράφει τθν ζνδειξθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 

κατόπιν εντολισ από τον χειριςτι (μια φορά τθν θμζρα κατ’ ελάχιςτον). Θ μετάδοςθ των 

καταγεγραμμζνων δεδομζνων κα πραγματοποιείται αυτόματα (μια φορά τθν θμζρα κατ’ 

ελάχιςτον) ι κατ’ εντολι του χειριςτι, μζςω του ςυςτιματοσ αςφρματθσ επικοινωνίασ. 

 

Το καταγραφικό τιμϊν και θ διάταξθ επικοινωνίασ κα πρζπει να είναι πλιρωσ 

προςτατευμζνα, με βακμό προςταςίασ Ι68 και να μποροφν να λειτουργοφν ςε αντίξοεσ 

ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ. 

 

Θ διάταξθ μετάδοςθσ κα επιτρζπει ςτθν Υπθρεςία να λαμβάνει ενδείξεισ και να ςυλλζγει 

τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ (ςε ςφςτθμα FixedNetwork): 

 Τφπο /Αρικμό Υδρομετρθτι, 

 Ζνδειξθ Υδρομετρθτι, 

 Ζνδειξθ ςυναγερμϊν   

 

Θ εμβζλεια του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ κα πρζπει να είναι ικανι, για καταγραφικά 

εγκατεςτθμζνα ςε φρεάτια εντόσ του πεηοδρομίου και ςε βάκοσ 15÷20cm από το μεταλλικό 
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κάλυμμα του φρεατίου ι ςε εςωτερικό χϊρο οικιϊν. 

 

Μονάδα Gateway 

Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει από τθ CPU βαςιςμζνο ςε επεξεργαςτι τφπου Cortex 

ι αντίςτοιχθ με λειτουργικό Linux ι αντίςτοιχο, ελεγκτι λειτουργίασ του υλικοφ 

(hardwarewatchdog), μνιμθ τφπου RAM τουλάχιςτον 128Mb. Θα χρθςιμοποιεί 

πρωτόκολλο επικοινωνίασ για ςυχνότθτα 868MHz και κα διακζτει εφροσ επικοινωνίασ 

ζωσ 15km ςε ανοικτό περιβάλλον ι 2km ςε περιβάλλον πόλθσ. Θα μπορεί να 

τροφοδοτθκεί και από θλιακό πάνελ. Το ςϊμα τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνο από πλαςτικό ι άλλο αντίςτοιχο υλικό για τθν αποφυγι διάβρωςθσ. 

Θ κερμοκραςία λειτουργίασ κα πρζπει να είναι από -200C ζωσ +600C και ο βακμόσ 

προςταςίασ του κυτίου κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον Ι67.  

Θ μονάδα Gateway κα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ιςχφοσ 100W ϊςτε 

να διακζτει ενεργειακι αυτονομία. Θ επικοινωνία του δε με το networkserver κα 

γίνεται μζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ GSM. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι 

 

 

Εξυπθρετθτισ Δικτφου/LoRaNetwork Server 

Ο Εξυπθρετθτισ Δικτφου/LoRaNetworkServer είναι πικανά θ πιο «ζξυπνθ» ςυςκευι ςε ζνα 

δίκτυο LoRaWAN και θ κφρια εργαςία του είναι να προωκεί τα μθνφματα που λαμβάνει από 

μια πφλθ/gateway ςε μια ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι ςτον Εξυπθρετθτι 

Εφαρμογϊν/LoRaApplicationServer. Αυτό γίνεται είτε προωκϊντασ τα δεδομζνα ςε μια 

υπθρεςία HTTP(S) webservice είτε βάηοντασ τα δεδομζνα ςε μια ουρά MQTT. Θ λειτουργία του 

όμωσ είναι πιο περίπλοκθ και εκτελεί πολλζσ ακόμα εργαςίεσ όπωσ: 

 Συγκεντρϊνει τα δεδομζνα από όλεσ τθσ πφλεσ/gateways του δικτφου.  

 Επειδι τα δεδομζνα ενόσ υδρομζτρουAMR μπορεί να λθφκοφν από περιςςότερεσ από 

μία πφλεσ/gateways, αφαιρεί τισ διπλοεγγραφζσ δεδομζνων που λαμβάνει από τθν ίδια 

ςυςκευι. 

 Ρροωκιςει τα λθφκζντα δεδομζνα ςτθν κατάλλθλθ εφαρμογι 

 υκμίηει τθν επικοινωνία μεταξφ των τελικϊν ςυςκευϊν (υδρόμετρα) και των 

Ρυλϊν/gateways με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ ρυκμίηοντασ τθν ιςχφ του εκπεμπόμενου 

ςιματοσ, τα κανάλια/ςυχνότθτεσ  επικοινωνίασ, των ρυκμό των δεομζνων (datarate) 

κλπ. 
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 Επιλζγει τθν καταλλθλότερθ πφλθ όταν πρόκειται να αποςταλοφν δεδομζνα προσ τα 

υδρόμετραAMR 

 Αποκθκεφει τα δεδομζνα που πρόκειται να αποςταλοφν προσ τα υδρόμετραAMR 

μζχρισ ότου τα υδρόμετρα να είναι ζτοιμα να λάβουν δεδομζνα. 

Τα μεταφερόμενα δεδομζνα περνϊντασ διαμζςου ενόσ Διακομιςτι 

Δικτφου/LoRaNetworkServer παραμζνουν κρυπτογραφθμζνα. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι 

- Ριςτοποιθτικό ISO27001:2013 του καταςκευαςτι 

 

Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν /LoRa Application Server 

Ο Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν/LoRaApplicationServer είναι το τελικό ςθμείο ςτο οποίο 

καταλιγουν τα δεδομζνα. Μπορεί να φιλοξενεί δεδομζνα πολλϊν διαφορετικϊν εφαρμογϊν. 

Τα αρχικά δεδομζνα που αποςτζλλουν τα υδρόμετραAMR προορίηονται για μια ςυγκεκριμζνθ 

εφαρμογι. Ο Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν/LoRaApplicationServer κα αποκρυπτογραφεί τα 

δεδομζνα (χρθςιμοποιϊντασ εκτόσ των άλλων και το μοναδικό κλειδί εφαρμογισ) και κα τα 

χρθςιμοποιεί ςτθν αντίςτοιχθ εφαρμογι. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι 

- Ριςτοποιθτικό ISO27001:2013 του καταςκευαςτι 

 

Δφναται ο Εξυπθρετθτισ Δικτφου (LoRaNetworkServer) και ο Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν 

(LoRaApplicationServer) να αποτελοφν τμιμα ενόσ ενιαίου λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

υδρομζτρων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα ςτοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν είναι: 

- ΤεχνικόΦυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι 

- Ριςτοποιθτικό ISO27001:2013 του καταςκευαςτι 

 

 

 

Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα τροφοδοςίασ για αυτονομία του Gateway 
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Σε κάκε gateway, όπου δεν υπάρχει παροχι θλεκτροδότθςθσ, κα εγκαταςτακεί αυτόνομο 

ςφςτθμα παραγωγισ ενζργειασ με Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) και μπαταρία. Στόχοσ είναι να 

καλυφκοφν ενεργειακά οι ανάγκεσ ςε ενζργεια για τθν λειτουργία και επικοινωνία του 

gateway. Το πάνελ κα είναι τοποκετθμζνο ςε ειδικι βάςθ ςτιριξθσ και το θλεκτρονικόσ 

εξοπλιςμόσ και οι μπαταρίεσ κα είναι τοποκετθμζνοσ μζςα ςε ερμάριο. Το κάκε αυτόνομο Φ/Β 

ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Φ/Β πλαίςιο/πλαίςια (ςε περίπτωςθ ςυςτοιχίασ) 

Ονομαςτικι Ιςχφσ Pmpp [W+: ≥ 100 

Ανοχι Pmpp: ≥ 0% 

Ονομαςτικό εφμα Impp [A+: ≤ 10  

Ονομαςτικι Τάςθ Vmpp [V+: ≥ 14 

Συντελεςτισ κερμοκραςίασ *P+: ≥ -0.5% 

Συντελεςτισ κερμοκραςίασ *I+: ≤ 0.05% 

Συντελεςτισ κερμοκραςίασ *U+: ≥ -0.4% 

Συνολικό Βάροσ (μαηί με τθν ςτιριξθ) *kg+: ≤ 15 

Μικοσ καλωδίου *μ+: ≥ 0.8 

Διαςτάςεισ Φ/Β πλαιςίου ενδεικτικά: 0.538x0.665x0.035 

Ρροςταςία IP κουτί διαςφνδεςθσ: IP54 ι καλφτερθ 

Ρυκμιςτισ Φόρτιςθσ Μπαταρίασ 

Τάςθ ςυςτιματοσ *V]: 12 

Μζγιςτο ρεφμα φόρτιςθ *Α+: 10 

Τάςθ κφριασ φόρτιςθσ *V]: 14.4 

Τάςθ  float φόρτιςθσ *V]: 13.8 

Ρροςταςία υπζρταςθσ *V]: 15.5 

Δυνατότθτα φκμιςθσ: 0-100% 

Ρροςταςία: IP68 ι καλφτερθ  

Αντιςτροφζασ κακαροφ θμιτόνου 

Συνεχισ Ιςχφσ *VA]: 250 

Συνεχισ Ιςχφσ ςτουσ 25oC/40οC [W]: 200/ 150 

Μζγιςτθ Ιςχφσ *W]: 350 

Ζξοδοσ τάςθσ *V]: 230 

Διακφμανςθ Εξόδου Τάςθσ: ≤ 5% 

Ζξοδοσ ςυχνότθτασ *Hz]: 50 

Διακφμανςθ Εξόδου Συχνότθτασ: ≤ 0,1% 

Τάςθ Ειςόδου *V]: 9.2 -17 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -40 – 60οC 

υςςωρευτισ 

Τάςθ Λειτουργίασ: 12V 
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Χωρθτικότθτα C100/C20 [Ah+: ≥ 90 / 78 

Βάκοσ εκφόρτιςθσ: 50% 

Κφκλοι ηωισ ςε βάκοσ εκφόρτιςθσ 50%: ≥ 800 

Τφπου:GEL 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο θλιακοφ πάνελ, φορτιςτι και μπαταρίασ 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

 

3.2. Σοπικόσ τακμόσ Ελζγχου Πίεςθσ (ΣΕΠ) 

3.2.1. Ελεγκτισ μζτρθςθσ Πίεςθσ 

Ο Ελεγκτισ που κα τοποκετθκεί ςτο κάκε ςτακμό Τοπικό Στακμό Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ ι 

αλλιϊσ CriticalPoint) κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοσ με ελάχιςτο χρόνο αυτονομίασ 

άνω των πζντε (5) ετϊν για ςυνικθ χριςθ (καταγραφι μίασ τιμισ και μια μετάδοςθ τθν 

θμζρα). Θ διαςφνδεςθ με το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να επιτυγχάνεται διαμζςου δικτφου 

GSMmodem. Θα πρζπει υποχρεωτικά να ςυνεργάηεται με τον ελεγκτι του ΤΣΕΡ ςτον οποίο 

κα αποςτζλλει, διαμζςου του ΚΣΕ, τιμζσ ϊςτε αυτζσ να αποτελοφν τισ κρίςιμεσ τιμζσ αναφοράσ 

(CriticalPoint) για τθν ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ.  Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ 

ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ενςωματωμζνο GSM/GPRSmodem με κεραία για τθν επικοινωνία του.  

 Ενςωματωμζνθ μια είςοδο για τθν μζτρθςθ πίεςθσ. 

 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 2 ειςόδουσ μετρθτϊν high-speedpulse ςυχνότθτασ ζωσ 

100Hz για μζτρθςθ τθσ παροχισ με ροόμετρα με ζξοδο παλμϊν. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ και μθνυμάτων ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ (alarm) 

 Ενςωματωμζνθ κφρα RS485 ι USB για τοπικι επικοινωνία με φορθτό Θ/Υ  

 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -100 C ζωσ + 500C 

 Βακμό προςταςίασ Ι68 

 Θα δφναται να καταγράφει τουλάχιςτον 200.000 τιμζσ. 

 υκμιηόμενθ ςυχνότθτα καταγραφισ ανά 1’ ζωσ 60’ 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

3.2.2. Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Πίεςθσ 

Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο 
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χάλυβα, το οποίο παραμορφϊνεται κάτω από τθν επίδραςθ τθσ πίεςθσ που δζχεται από το 

υγρό. Στθ ςυνζχεια θ μθχανικι αυτι παραμόρφωςθ μετατρζπεται ςε θλεκτρικό ςιμα. Ρριν το 

αιςκθτιριο κα τοποκετθκεί βάνα απομόνωςθσ του από τον κατακλιπτικό ςωλινα ϊςτε να 

είναι εφκολθ θ αφαίρεςι του για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Το κάκε αιςκθτιριο πίεςθσ κα πρζπει 

να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Το πεδίο μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι από 0 ζωσ 16 bar ςχετικι πίεςθ  

 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (burstpressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διπλάςια τθσ 

πλιρουσ κλίμακασ  

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ τθσ εξόδου κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των 5ms 

 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο 0.5% ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 

υςτζρθςθσ (hysteresis), τθσ επαναλθψιμότθτασ (repeatability) και τθσ μθ γραμμικότθτασ 

(non-linearity) 

 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +500C 

 Θερμοκραςία Μζςου:  0 ωσ +400C 

 Θ υδραυλικι ςφνδεςθ κα πρζπει να γίνεται με αρςενικό ςπείρωμα G1/2” ι G1/4” 

 Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται με ςφνδεςμο κατά DIN 43650 ι DIN 

175301-803C και κάλυμμα από πλαςτικό και να διακζτει προςταςία IP 65 κατά 

IEC/EN60529 

 Το υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα 

τουλάχιςτον 1.4301 (AISI304)   

 Τα μζρθ του αιςκθτθρίου που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα από 1.4401 (AISI 316) 

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι από  8 ζωσ 30 VDC 

 Το ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 - 20 mA 

 

Θα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί βάνα τφπου ballvalve για τθν απομόνωςθ του αιςκθτθρίου ςτθν 

περίπτωςθ ςυντιρθςθσ. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο  

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

3.3. Σοπικοί τακμοί Τπολειμματικοφ Χλωρίου (ΣΤΧ) 
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3.3.1. Ερμάριο Αυτοματιςμοφ – Πίλλαρ 

Θα τοποκετθκεί πίνακασ εξωτερικοφ χϊρου (πίλλαρ) ενδεικτικϊν διαςτάςεων ΥxΡxB: 

400x650x300 για τον κάκε ςτακμό ΤΣΥΧ που κα περιζχει τον κάτωκι εξοπλιςμό: 

1. Τον ελεγκτι που κα δζχεται, κα καταγράφει και κα μεταφζρει τα ςιματα. 

2. Τθν εξωτερικι μπαταρία με το επιπρόςκετο θλεκτρονικό εξοπλιςμό, κλπ. 

3. Το όργανο μζτρθςθσ ελεφκερου χλωρίου 

Το κιβϊτιο πίλλαρ κα είναι καταςκευαςμζνο από μεταλλικό πλαίςιο από προφίλ 

ςυγκολλθμζνα και εξωτερικό μεταλλικό κιβϊτιο από χαλυβδο ζλαςμα ντεκαπζ πρεςςαριςτό 

πάχουσ 1.5mm. 

Στθν πλάτθ του πίλλαρ κα είναι ςτερεωμζνθ με κοχλίεσ και περικόχλια ςτραντηαριςτι 

λαμαρίνα πάχουσ 1 mm για τθν ςτερζωςθ του πίνακα. 

Θ επάνω πλευρά του πίλλαρ κα καλυφκεί από ειδικό ςκζπαςτρο κατά τθσ βροχισ. 

Πλθ θ καταςκευι κα είναι ςτεγανι ςτθν βροχι και κα ζχει υποςτεί θλεκτροςτατικι βαφι. Θ 

τοποκζτθςθ του πίλλαρ κα γίνει ςε ειδικι βάςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ φψουσ 0,30 m από 

το ζδαφοσ. 

Κολλθτά με το πίλλαρ κα τοποκετθκεί κατάλλθλοσ ιςτόσ με πλαίςιο όπου κα τοποκετθκεί το 

φωτοβολταϊκό πάνελ που κα τροφοδοτεί τθν εξωτερικι μπαταρία και τον ελεγκτι με 

θλεκτρικι ενζργεια παρζχοντάσ του αυτονομία. 

 

3.3.2. Ελεγκτισ μζτρθςθσ Τπολειμματικοφ Χλωρίου 

Ο Ελεγκτισ που κα τοποκετθκεί ςτο κάκε ςτακμό Τοπικό Στακμό Υπολειμματικοφ Χλωρίου 

(ΤΣΥΧ) κα πρζπει να επιτρζπει τθν εποπτεία του υπολειμματικοφ χλωρίου με τθν χριςθ 

αναλογικοφ οργάνου μζτρθςθσ ελεφκερου χλωρίου. Θα πρζπει να ζχει δυνατότθτα μελλοντικά 

να δεχκεί και άλλεσ αναλογικζσ παραμζτρουσ (πχ, αγωγιμότθτα, κολότθτα, κλπ.). Επιπλζον κα 

πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοσ με τθν τροφοδοςία του από φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Θ 

διαςφνδεςθ με το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να επιτυγχάνεται διαμζςου δικτφου κινθτισ 

τθλεφωνίασ (GSM). Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Ενςωματωμζνο GSMmodem 

 Δυνατότθτα αποςτολισ μθνυμάτων SMS: ΝΑΙ 

 Ενςωματωμζνθ ρολόι πραγματικοφ χρόνου (RTC) με τροφοδοςία από δικι του 

μπαταρία 

 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 10 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 2 ψθφιακζσ εξόδουσ, 2 

αναλογικζσ ειςόδουσ, 2 ειςόδουσ Τ100 / PT1000 και δυο ψθφιακζσ ειςόδουσ για 

καταμζτρθςθ παλμϊν (ςυχνότθτασ <1.5kHz) 

 Ξεχωριςτζσ ειςόδουσ για τθ διαςφνδεςθ με τουλάχιςτον 2 πιεςόμετρων 
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 Οκόνθ ανάγνωςθσ τιμϊν με κουμπιά χριςθσ  

 Να διακζτει εςωτερικι μνιμθ καταγραφισ τουλάχιςτον 300.000 μετριςεων όπου κα 

καταγράφονται οι μετριςεισ ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ τθσ επικοινωνίασ 

(data-logging). 

 υκμιηόμενοσ χρόνοσ ςυλλογισ δεδομζνων (datacollection) από 1” 

 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον δυο κφρεσ RS485 με πρωτόκολλο Modbus και κφρα USB 

για τισ τοπικζσ επικοινωνίεσ. Θ μια κφρα RS485 κα χρθςιμοποιθκεί για τθν διαςφνδεςθ 

με τον ελεγκτι του παροχομζτρου με τθ χριςθ πρωτοκόλλου Modbus (RTU ι TCP, 

κλπ.). 

 Λειτουργία ρφκμιςθσ (configuration) του data-logger με τθ χριςθ Θ/Υ και ζξυπνου 

κινθτοφ τθλεφϊνου μζςω επικοινωνίασ Bluetooth και WiFi 

 Ενςωματωμζνεσ υψθλισ απόδοςθσ μπαταρίεσ τφπου λικίου (Lithium) χωρθτικότθτασ 

μεγαλφτερθ των 100Ah ι εξωτερικζσ (ςε κικθ προςταςίασ Ι68) χωρθτικότθτασ 

μεγαλφτερθ των 150Ah.   

 Συμβατό με OPCServer για τθ ςφνδεςθ με ςφςτθμα SCADA: ΝΑΙ 

 Δυνατότθτα προαιρετικισ τροφοδοςίασ είτε από τθ ΔΕΘ ι από  φωτοβολταϊκό (Φ/Β) 

ςφςτθμα 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -200 C ζωσ + 600C 

 Βακμόσ προςταςίασ: Ι68 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο του ελεγκτι 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

3.3.3. Μετρθτισ Ελεφκερου Χλωρίου 

Θα ηοποθεηηθεί ζύζηημα ζςνεσούρ μέηπηζηρ ηος Ελεςθέπος Χλυπίος ζε διαθοπεηικά ζημεία 

ηος δικηύος. Θα ππέπει να διαθέηοςν ηα ακόλοςθα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά: 

Εύπορ μέηπηζηρ: 0 – 2 mg/l 

Ακπίβεια μέηπηζηρ: 0.02 mg/l 

Μέθοδορ μέηπηζηρ: Αμπεπομεηπική με ηλεκηπόδια 

Ανάλςζη: 0.01 mg/l 

Επαναλητιμόηηηα: ±0.01 mg/L 

Ανάλςζη δεδομένυν: 16 bits 

Χπόνορ απόκπιζηρ: ˂5 sec 

Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ: 0 – 60 0C 

Πποζηαζία: IP68 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

26 

                                                                                                           

Πίεζη λειηοςπγίαρ: 0 – 8 bar ή 10 Kgf/cm2 

Κελί ποήρ: Ναι  

Σύζηημα αςηοκαθαπιζμού αιζθηηηπίος: Ναι 

Τποθοδοζία: 12VDC ±10% 

Ενζυμαηυμένη ανηικεπαςνική πποζηαζία, πποζηαζία από ςπέπηαζη, πολικόηηηα και 

βπασςκύκλυμα: ΝΑΙ  

Ανηιζηάθμιζη θεπμοκπαζίαρ με ενζυμαηυμένο αιζθηηήπιο θεπμοκπαζίαρ (Pt100 ή 1000): Ναι  

Επικοινυνία με ηον Ελεγκηή: Μέζυ θύπαρ RS485 και ππυηοκόλλος ModbusRTU ή ανηίζηοισο  

 

Σηοισεία πος θα ππέπει να πποζκομιζθούν: 

- Τεσνικό Φςλλάδιο 

- Αναλςηική ηεσνική πεπιγπαθή 

- Πιζηοποιηηικό ISO9001:2015 (ή ανηίζηοισο)  ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ 

 

3.3.4. Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα τροφοδοςίασ για αυτονομία 

 

Ιςχφουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 3.1.Ε 

3.4. Σοπικοί τακμοί Ελζγχου και Ρφκμιςθσ τθσ Πίεςθσ  (ΣΕΡΠ) 

Ο Τοπικόσ Στακμόσ φκμιςθσ τθσ Ρίεςθσ (ΣΕΡΠ) κα πρζπει να είναι ενιαία μονάδα (τφπου 

compact) και να εγκαταςτακεί ςτθν είςοδο κάκε μίασ από τισ ηϊνεσ του δικτφου φδρευςθσ των 

οικιςμϊν τθσ νιςου Κου. Θ τοποκζτθςι του, για λόγουσ εφκολθσ διαχείριςισ του, κα γίνεται 

υπζργεια ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του παρόντοσ κεφαλαίου.  

Οι λειτουργίεσ που κα πραγματοποιεί είναι: 

• Θ αυτόματθ ρφκμιςθ τισ πίεςθσ ςε τοπικό επίπεδο ςφμφωνα με τα ςενάρια που 

περιγράφονται ςτο ςχετικό κεφάλαιο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  

• Θ καταγραφι και αποςτολι δεδομζνων πίεςθσ, ροισ και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

νεροφ (μελλοντικά) ςτο ΚΣΕ  

• Θ επικοινωνία με το καταγραφικό πίεςθσ του ΤΣΕΡ που αποτελεί το κρίςιμο ςθμείο  

ςφμφωνα με όςα προδιαγράφονται παρακάτω.  

 

Αναλυτικότερα: 

 

3.4.1 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ compact υπζργειου ςτακμοφ ελζγχου και ρφκμιςθσ πίεςθσ 

 Ο compact ςτακμόσ ελζγχου και ρφκμιςθσ πίεςθσ κα είναι βιομθχανικό προϊόν ςειράσ 

παραγωγισ και ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO9001. 

Αναλυτικότερα ο compact εξωτερικόσ ςτακμόσ κα πρζπει να διακζτει τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ: 
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Θα είναι τφπου ιςταμζνων πεδίων κατάλλθλοι για υπαίκρια εγκατάςταςθ, βακμοφ προςταςίασ 

Ι55. Θα διακζτει διπλζσ πόρτεσ και κεκλιμζνο προσ τα πίςω κάλυμμα που κα προεξζχει ςε 

όλεσ τισ πλευρζσ για τθν απομάκρυνςθ των όμβριων υδάτων.  

Θ ςυμμετρικι καταςκευι του χαλφβδινου ςκελετοφ του πεδίου αποτελείται από πλαίςιο, 

διαμορφωμζνο μζςω ζλαςθσ. H ςειρά των οπϊν ςτο ςκελετό δίνει τθ δυνατότθτα για εφκολθ 

ανάρτθςθ και αςφάλιςθ των αναβακμίςιμων δομοςτοιχείων ςφμφωνα με τθν τεχνικι τθσ 

άμεςθσ τοποκζτθςθσ.  Πλεσ οι ακμζσ του ςκελετοφ-πλαιςίου είναι ςτρογγυλεμζνεσ. Τα κάκετα 

πλαίςια δίνουν τθ δυνατότθτα για τθ δθμιουργία δφο -διαφορετικϊν ςε βάκοσ- επιπζδων 

ςτιριξθσ, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν το κακζνα ξεχωριςτά για τθν εναλλακτικι 

τοποκζτθςθ εξαρτθμάτων, ενϊ ταυτόχρονα μποροφν να αποτελζςουν τθν πλατφόρμα για τθ 

δθμιουργία ενόσ διπλοφ τοιχϊματοσ. Το διάκενο ςτο τοίχωμα αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

μελλοντικά για ςκοποφσ μόνωςθσ. 

Οι εμπρόςκιεσ πόρτεσ κα πρζπει να από χάλυβα πάχουσ 1,5mm και να διακζτουν μεντεςζδεσ 

βαρζωσ τφπου και αφαλό κλειδαριάσ με κλειδί «γερμανικοφ» τφπου κατά DIN 43668.  

Πλεσ οι βιδωμζνεσ εςωτερικζσ επενδφςεισ ζχουν αυτόματθ αντιςτάκμιςθ δυναμικοφ 

(ιςοδυναμικι ςφνδεςθ) και πρόβλεψθ για ςφνδεςθ καλωδίων γείωςθσ. Πλεσ οι επιφάνειεσ κα 

ζχουν υποςτεί θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ για μζγιςτθ προςταςία από διάβρωςθ. 

Το εξωτερικό κζλυφοσ του ςτακμοφ κα ζχει περςιδωτά ανοίγματα, περιμετρικά ςτο κάτω 

μζροσ και ανοίγματα κυκλοφορίασ αζρα ςτο άνω μζροσ, ζτςι ϊςτε το κεκλιμζνο κάλυμμα να 

μθν επιτρζπει τθν διαβροχι των εςωτερικϊν τοιχωμάτων και κυρϊν επίςκεψθσ του ςτακμοφ.  

Θ καταςκευι κα διαςφαλίηει τον ικανοποιθτικό αεριςμό, ϊςτε να απάγεται θ εκλυόμενθ 

κερμότθτα κατά τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ με φυςικι κυκλοφορία μεταξφ των 

τοιχωμάτων του πίνακα προσ τα ανοίγματα του καλφμματοσ. 

 

Ο ςτακμόσ κα εδράηεται ςε βάςθ από ςκυρόδεμα ςτθν οποία εγκιβωτίηονται οι ςωλθνϊςεισ 

ςφνδεςθσ με το δίκτυο. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

Μζρθ του compact υπζργειου ςτακμοφ κα πρζπει να αποτελοφν ο κάτωκι 

θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ: 

1.1. Υδραυλικι βαλβίδα ρφκμιςθσ τισ πίεςθσ με υποδοχι για θλεκτρονικό ελεγκτι  

1.2. Υδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθ με ζμβολο  

1.3. Θλεκτρονικόσ Ελεγκτισ υδραυλικισ βαλβίδασ  

1.4. Υδρόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου  
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1.5. Βαλβίδεσ εξαζρωςθσ  

1.5. Φίλτρο τφπου Υ  

1.6. Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ   

1.7. Εξαρμϊςεισ 

1.8. Οποιαδιποτε άλλοσ υδραυλικόσ και θλεκτρομθχανολογικόσ απαιτείται (π.χ. 

χυτοςιδθράφλαντηωτά εξαρτιματα απαιτθκοφν, ςυςτολζσ, γωνίεσ κλπ. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

3.4.2. Τδραυλικι βαλβίδα ρφκμιςθσ τισ πίεςθσ με διάφραγμα και θλεκτρονικό ελεγκτι 

 

Γενικά 

Οι υδραυλικζσ βαλβίδεσ ρφκμιςθσ κατάντθ πίεςθσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN16, κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ ςε διάφορα τμιματα (ηϊνεσ) του 

δικτφου φδρευςθσ. Θα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα προςταςίασ από ςπθλαίωςθ (anti-

cavitation). 

Οι βαλβίδεσ κα παραλαμβάνουν τθν ανάντθ πίεςθ (είςοδοσ) και κα τθν μειϊνουν αυτόματα 

κατάντθ (ζξοδοσ) ςε προδιαγεγραμμζνθ τιμι. Θ πίεςθ εξόδου κα είναι ανεπθρζαςτθ από 

μεταβολζσ τθσ πίεςθσ ειςόδου και κα ρυκμίηεται κατά τθ λειτουργία από θλεκτρονικό  

ελεγκτι, ο οποίοσ περιγράφεται παρακάτω. 

Οι βαλβίδεσ κα είναι υδραυλικά ελεγχόμενεσ, διαφραγματικοφ τφπου, ευκείασ ροισ, πλιρθσ 

διατομισ (fullbore), με φλαντηωτά άκρα και κα πρζπει να ζχουν ςτακερότθτα ςτθν απόδοςι 

τουσ ςε ότι αφορά τθν πίεςθ, τθν ροι και τον απομακρυςμζνο ζλεγχό τουσ. 

 

Λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

Οι υδραυλικζσ βαλβίδεσ κα πραγματοποιοφν τθν λειτουργία αυτι με υδραυλικό τρόπο μζςω 

τθσ ελεγχόμενθσ αυξομείωςθσ του ανοίγματοσ διζλευςθσ του νεροφ ςτο εςωτερικό τθσ 

βαλβίδασ. Ο βακμόσ κλειςίματοσ τθσ βαλβίδασ κα μεταβάλλεται μζςω τθσ κίνθςθσ του άξονα 

του διαφράγματοσ, αυτόνομα υδραυλικά, ενεργοποιοφμενου μζςω του διαφράγματοσ. Δεν 

είναι αποδεκτι θ φπαρξθ πιςτονιοφ για τθν λειτουργία τθσ βαλβίδασ ι του πιλότου. 

Ο ελεγκτισ κα μπορεί να κρατά ςτακερι τθν πίεςθ εξόδου τθσ υδραυλικισ δικλίδασ ι κα τθν 

μεταβάλλει ωσ ακολοφκωσ:  

• ςε ςχζςθ με το χρόνο βάςει ενςωματωμζνου ρολογιοφ πραγματικοφ χρόνου, είτε 

• ςε ςχζςθ με τθν διερχόμενθ παροχι μετροφμενθ από εξωτερικό παροχόμετρο, ανεξάρτθτα 

από τθν πίεςθ ειςόδου ι τισ διακυμάνςεισ τθσ, είτε 

• ςε ςχζςθ με τθν πίεςθ ςτο ι ςτα κρίςιμα ςθμεία τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ (ΤΣΕΡ).  
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Ο ελεγκτισ ι οι πιλότοι κα  ςυνδζεται με κφκλωμα μικροςωλθνίςκων (δευτερεφον κφκλωμα) 

με το ςϊμα τθσ βαλβίδασ και τα τυχόν λοιπά εξαρτιματα.  

 

Θ αυτόματθ βαλβίδα ελζγχεται από πιλότο 2 δρόμων ο οποίοσ λαμβάνει τθν πίεςθ ςτθ 

δευτερεφουςα γραμμι ςτθν οποία ενεργοφν δυο θλεκτροβάνεσ τφπου πθνίου (solenoid) μζςω 

του ελεγκτι που είναι ςυνδεδεμζνοσ με τα αιςκθτιρια μζτρθςθσ πίεςθσ και παροχισ. Ο 

ςκοπόσ αυτισ τθσ βαλβίδασ είναι να αλλάηει τθν κατάντθ τιμι τθσ πίεςθσ ςφμφωνα με τθν 

καμπφλθ τθσ ροισ. Πταν το ςφςτθμα απαιτεί μια αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ κατάντθ πίεςθσ κα 

ανοίγει θ μια θλεκτροβάνα αντιδρϊντασ ςε κατάλλθλθ εντολι του ςυςτιματοσ.  Αντίςτροφα 

όταν το ςφςτθμα απαιτεί μείωςθ τθσ κατάντθ πίεςθσ κα ανοίγει θ άλλθ θλεκτροβάνα 

εκτονϊνοντασ τθν πίεςθ ςτον κάλαμο του πιλότου προσ το περιβάλλον. 

 

Θ όλθ λειτουργία τουσ από τθν μζγιςτθ παροχι μζχρι τθν διακοπι κα είναι ομαλι χωρίσ 

κροφςεισ και κραδαςμοφσ ςε ολόκλθρο το εφροσ παροχϊν λειτουργίασ. 

Οι ρυκμιςτικζσ βαλβίδεσ κα πρζπει να ρυκμίηουν  τισ επικυμθτζσ πιζςεισ κατάντθ και να 

λειτουργοφν με ςτακερότθτα και ακρίβεια ακόμθ και αν θ ταχφτθτα ροισ είναι πολφ χαμθλι 

(ςυνκικεσ λειτουργίασ με παροχι≤ 1.0 l/s ςε διαςτάςεισ DN50, λειτουργίασ με παροχι ≤ 2.5 l/s 

ςε διαςτάςεισ DN80 και ≤ 9 l/s ςε διαςτάςεισ DN150).  

 

Ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα επιτυγχάνει χαμθλζσ υδραυλικζσ απϊλειεσ ροισ. Οι ελάχιςτεσ 

αποδεκτζσ τιμζσ του ςυντελεςτι απωλειϊν ροισ Kv (είναι θ παροχι μζςα από τθν βαλβίδα 

όταν αυτι είναι πλιρωσ ανοικτι και δθμιουργεί απϊλειεσ ενόσ (1) bar): 

 Βαλβίδα DN50 Kv>30 (m3/h) 

 Βαλβίδα DN80 Kv>70 (m3/h) 

 Βαλβίδα DN100 Kv>130(m3/h) 

 Βαλβίδα DN150 Kv>300 (m3/h) 

 Βαλβίδα DN200 Kv>500 (m3/h) 

 

Θα πρζπει να δοκεί καμπφλθ με το ποςοςτό ανοίγματοσ ςε ςχζςθ με τον ςυντελεςτι 

απωλειϊν ροισ Kv (%) και με τθν υπόδειξθ τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ λειτουργίασ τθσ 

βαλβίδασ. 

Θα φζρουν τισ κατάλλθλεσ διατάξεισ για να μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν χειροκίνθτα ςαν 

απλζσ δικλίδεσ, πλιρωσ ανοικτι ι πλιρωσ κλειςτι. Επιπρόςκετα κα δφναται να ρυκμιςτοφν 

και μθχανικά χωρίσ τθν απαίτθςθ ελεγκτι.  

Θα υπάρχουν μανόμετρα ζνδειξθσ πίεςθσ (ςτθν είςοδο και τθν ζξοδο τθσ βαλβίδασ) με 

κατάλλθλεσ διαβακμίςεισ. 

Θ μονάδα ρφκμιςθσ τθσ ροισ ειςόδου και εξόδου τθσ βαλβίδασ κα πρζπει να διακζτει φίλτρο 

για τθν αποφυγι εμφράξεων από φερτά υλικά. Θ βαλβίδα κα είναι εφοδιαςμζνθ με διάταξθ 
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που κα δείχνει οπτικά τθ λειτουργικι κατάςταςι τθσ (τελείωσ κλειςτι, μερικϊσ ανοικτι, 

ανοικτι).  

 

Καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ. 

Το ςϊμα και το κάλυμμα τθσ βαλβίδασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ελατό 

χυτοςίδθρο ποιότθτασ GJS 500-7 ι καλφτερθσ. Θ προςτατευτικι βαφι εςωτερικά και 

εξωτερικά κα είναι εποξειδικισ ποφδρασ και κα εφαρμόηεται με τεχνολογία ρευςτοποιθμζνθσ 

κλίνθσ και κα διακζτει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο 

ανεξάρτθτο Οργανιςμό. 

Οι δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ (o-ring) κακϊσ και το επίπεδο παρζμβυςμα κα πρζπει να είναι από 

NBR  ι αντίςτοιχο υλικό. Το διάφραγμα κα πρζπει να είναι από πολυαμίδιο ι ιςοδφναμο ι 

καλφτερο υλικό. Ο άξονασ των βαλβίδων και o δίςκοσ ςφράγιςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα 

από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 303  ι καλφτερο.  

Οι ςωλθνίςκοι του δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από υλικό υψθλισ 

αντοχισ ςτθν πίεςθ (ανοξείδωτοσ χάλυβασ). 

Σε όλεσ τισ ςυνδζςεισ μεταξφ ςϊματοσ και καλφμματοσ των δικλίδων οι κοχλίεσ και τα 

περικόχλια κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θ καταςκευι τθσ κάκε βαλβίδασ κα είναι τζτοιασ μορφισ, ϊςτε να επιτρζπεται κάκε 

μελλοντικι ςυντιρθςθ χωρίσ τθν αφαίρεςθ του ςϊματοσ από το ςθμείο τοποκζτθςισ τθσ. 

Συγκεκριμζνα κα επιτρζπεται θ αποςφνδεςθ του καλφμματοσ και του μθχανιςμοφ λειτουργίασ 

τουσ εντόσ του ςτακμοφ χωρίσ τθν απομάκρυνςι τουσ.  

Θ ελάχιςτθ πίεςθ ςτον πιλότο κα πρζπει να είναι 0,5 bar πλζον των απωλειϊν.  

Ο ςχεδιαςμόσ των βαλβίδων κα είναι ςφμφωνα με το ΕΝ1074 και οι φλάντηεσ κα είναι 

ςφμφωνα με το ΕΝ1092/2. 

Στο κζλυφοσ κάκε βαλβίδασ και ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει προςαρτθμζνθ ενδεικτικι 

πινακίδα μεγάλθσ αντοχισ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

• Τφποσ και μοντζλο δικλείδασ  

• Ονομαςτικι διάμετροσ  -  Κλάςθ πίεςθσ 

• Αρικμόσ ςειράσ παραγωγισ 

• Τόποσ και χρόνοσ καταςκευισ 

 

Οι βαλβίδεσ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για λειτουργία με μζγιςτθ κερμοκραςία νεροφ 60οC 

και για πίεςθ λειτουργίασ PN 16 bar. 

 

Από τον καταςκευαςτι τθσ βαλβίδασ κα διατίκεται διάγραμμα ςπθλαίωςθσ τθσ κάκε βαλβίδασ 

όπου ςυναρτιςει των πιζςεων ανάντθ και κατάντθ κα επιςθμαίνεται τουλάχιςτον θ 

ςυνιςτϊμενθ περιοχι λειτουργίασ, απαλλαγμζνθ από φαινόμενα ςπθλαίωςθσ. Θα πρζπει να 

δοκεί ςχετικι καμπφλθ ςπθλαίωςθσ όπου κα φαίνεται: θ περιοχι με τισ προτεινόμενεσ 
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καταςτάςεισ λειτουργίασ, θ περιοχι όπου κα υπάρχει ςπθλαίωςθ κορφβου (noisecavitation) 

και θ περιοχι ςπθλαίωςθ βλάβθσ (damagecavitation) ϊςτε να γνωρίηει ο χριςτθσ τα όρια των 

περιοχϊν λειτουργίασ τθσ βαλβίδασ ςε ςχζςθ με το φαινόμενο τθσ ςπθλαίωςθσ για τθν 

προςταςία τθσ βαλβίδασ και του δικτφου.  

Επιπλζον κα πρζπει να δοκεί θ καμπφλθ απωλειϊν όπου κα φαίνεται οι τοπικζσ απϊλειεσ 

(πτϊςθ πίεςθσ- headloss) ςε πλιρωσ ανοικτι βαλβίδα ςε ςχζςθ με τθ παροχι (ςε l/s ι m3/h) 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ απόδοςθσ τθσ βαλβίδασ PRV από ανεξάρτθτο φορζα 

για τθν παροχι ςφμφωνα με το πρότυπο EN1074-1:2002 και EN1074-5:2002 

- Ριςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ απόδοςθσ τθσ βαλβίδασ PRV από ανεξάρτθτο φορζα 

για τθν πίεςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN1074-1:2002 και EN1074-5:2002 

- Ριςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ απόδοςθσ τθσ βαλβίδασ PRV από ανεξάρτθτο φορζα 

για τον απομακρυςμζνο και θλεκτρονικό ζλεγχο ςφμφωνα με το πρότυπο EN1074-

1:2002 και EN1074-5:2002  

- Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ τθσ βαλβίδασ PRV ςε πόςιμο νερό από 

ανεξάρτθτο φορζα  

- Διλωςθ του καταςκευαςτι τθσ προςφερόμενθσ βαλβίδασ PRV ότι ςυνεργάηεται με τον 

προςφερόμενο αυτόνομο ελεγκτι υδραυλικισ βαλβίδασ και βεβαιϊνει τθν 

απρόςκοπτθ λειτουργικότθτα ωσ ενιαίο ςφνολο. 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

3.4.3. Αυτόνομοσ Ηλεκτρονικόσ Ελεγκτισ Τδραυλικισ βαλβίδασ 

Το ςφςτθμα του αυτόνομου Θλεκτρονικοφ Ελεγκτι, που περιγράφεται παρακάτω αφορά ςτον 

ζλεγχο τθσ υδραυλικισ δικλίδασ ρφκμιςθσ Ρίεςθσ – Ραροχισ, που κα τοποκετθκοφν ςτουσ  

ςτακμοφσ φκμιςθσ Ρίεςθσ/ Ραροχισ ςτθν κεφαλι κάκε ηϊνθσ. 

Το ςφςτθμα του αυτόνομου Θλεκτρονικοφ ελεγκτι Υδραυλικισ βαλβίδασ με απομακρυςμζνο 

ζλεγχο περιλαμβάνει όλα τα υλικά, το λογιςμικό και τον προγραμματιςμό-ρυκμίςεισ που 

πρζπει να εγκαταςτακοφν ςε μια ‘τυπικι PRV’ (pressurereducingvalve), ζτςι ϊςτε να καταςτεί 

δυνατόσ ο απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ και καταγραφι/ ανάλυςθ των δεδομζνων λειτουργίασ τθσ 

μζςω των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ που περιγράφονται ςε αντίςτοιχα κεφάλαια των 

προδιαγραφϊν. 

 Οποιαδιποτε ρφκμιςθ κάνει ο ελεγκτισ κα πρζπει να γίνεται εντόσ αυτϊν των ορίων κατάντθ 

πίεςθσ. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

32 

                                                                                                           

Ο ελεγκτισ παρότι κα δφναται να τροφοδοτθκεί από εξωτερικι τροφοδοςία, κα διακζτει 

μπαταρία ζτςι ϊςτε να είναι ενεργειακά αυτόνομοσ. Ο χρόνοσ αυτονομίασ κα είναι άνω των 

πζντε (5) ετϊν για ςυνικθ χριςθ (καταγραφι τεςςάρων τιμϊν ανά ϊρα) και να δζχεται 

επζκταςθ μπαταρίασ.  

Στθν περίπτωςθ που ο ελεγκτισ τοποκετθκεί εντόσ φρεατίου θ τοποκζτθςι του κα πρζπει να 

γίνει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε ςε περίπτωςθ επιτόπου επζμβαςθσ ο προγραμματιςμόσ του και θ 

ςφνδεςθ του με φορθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι να γίνεται ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Οι 

ςυνκικεσ λειτουργίασ όλων των μερϊν του ελεγκτι (ςυςκευζσ, υδραυλικζσ και θλεκτρικζσ 

ςυνδζςεισ) πρζπει να ακολουκοφν τουλάχιςτον το πρότυπο ςτεγανότθτασ IP68 και να είναι 

κατάλλθλεσ για παρατεταμζνθ λειτουργία μιασ εβδομάδασ εντόσ νεροφ, ςε βάκοσ 1 μζτρου 

(κατά ΕΝ60529). Τα όρια κερμοκραςιϊν λειτουργίασ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ 

κερμοκραςίεσ -25 ζωσ +60 βακμοφσ Κελςίου. 

 

Ο ελεγκτισ κα διακζτει GSM/GPRSmodem με κεραία για τθν επικοινωνία του. 

Ο ελεγκτισ κα δζχεται ωσ ειςόδουσ τθν πίεςθ ανάντθ και κατάντθ τθσ υδραυλικισ βάνασ, τθν 

παροχι που διζρχεται από τθν βάνα κακϊσ και εξωτερικό ερζκιςμα ςυναγερμοφ. 

 

Θ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ εξόδου κα γίνεται με ζνα από τα ακόλουκα ςενάρια: 

 

Σταιερθ πίεςη εξόδου: Θ τιμι τθσ πίεςθσ εξόδου διατθρείται ςτακερι ανεξαρτιτωσ τθσ πίεςθσ 

ειςόδου και τθσ παροχισ για όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου. Ραράμετροσ λειτουργίασ: θ πίεςθ 

εξόδου 

 

Χρονικά μεταβαλλόμενη πίεςη εξόδου: Θ τιμι τθσ πίεςθσ εξόδου διατθρείται ςτακερι για 

οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Το χρονικό διάςτθμα ορίηεται με ρολόι πραγματικοφ χρόνου που 

πρζπει να διακζτει ο ελεγκτισ και το οποίο ακολουκεί τισ μεταβολζσ τθσ ϊρασ κατά τθν 

εναλλαγι τθσ κερινισ και τθσ χειμερινισ περιόδου με ακρίβεια καλφτερθ από 1 λεπτό ανά 

ζτοσ. Ραράμετροι λειτουργίασ: χρονικά διαςτιματα οριηόμενα με ακρίβεια καλφτερθ από 15’ 

και αντίςτοιχθ πίεςθ εξόδου για κάκε ζνα από αυτά. 

 

Ρίεςθ εξόδου ςυςχετιηόμενθ με τθν παροχι: Θ τιμι τθσ πίεςθσ εξόδου ςυςχετίηεται με τθν 

διερχόμενθ παροχι. Ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ γίνεται μζςω πίνακα τιμϊν πίεςθσ και παροχισ. 

Ζτςι, ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ παροχισ αντιςτοιχίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ πίεςθσ εξόδου ενϊ 

για κάκε ενδιάμεςθ τιμι ακολουκείτε θ μζκοδοσ τθσ γραμμικισ παρεμβολισ. Ραράμετροι 

λειτουργίασ: τα ηευγάρια του πίνακα τιμϊν πίεςθσ και παροχισ. Ο ελεγκτισ πρζπει να δζχεται 

τουλάχιςτον 5 ηευγάρια τιμϊν κακϊσ επίςθσ και ξεχωριςτζσ ακραίεσ τιμζσ. 
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Πίεςη εξόδου ςυςχετιζόμενη με πίεςη ςτον ΤΣΕΠ (κρίςιμων ςημείων): Θ τιμι τθσ πίεςθσ 

εξόδου ςυςχετίηεται με τθν διερχόμενθ παροχι με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ πίεςθ ςε κρίςιμα 

ςθμεία του δικτφου να παραμζνει ςτακερι. Θ ρφκμιςθ των παραμζτρων κα γίνεται αυτόματα 

και ςε πραγματικό χρόνο μζςω του ‘καταγραφικοφ πίεςθσ με τθλεμετάδοςθ δεδομζνων’ ζτςι 

ϊςτε να επιτυγχάνεται ςτακερι πίεςθ ςτα κρίςιμα ςθμεία χωρίσ παρζμβαςθ ςτθν 

διαμόρφωςθ των παραμζτρων. Ραράμετροσ λειτουργίασ: θ ταυτότθτα των καταγραφικϊν 

πίεςθσ με τθλεμετάδοςθ δεδομζνων που βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε κρίςιμα ςθμεία.  

Ραράμετροσ λειτουργίασ: θ ελάχιςτθ τιμι τθσ πίεςθσ ειςόδου και θ ενεργοποίθςθ ι μθ τθσ 

δυνατότθτασ αυτισ. Σθμειϊνεται ότι για λόγουσ εξαςφάλιςθσ τθσ λειτουργίασ ακόμθ και ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ του πιεςόμετρου-criticalpoint κα πρζπει υποχρεωτικά να υποςτθρίηεται θ 

εφαρμογι simulatedcriticalpoint θ οποία προςομοιάηει τθ λειτουργία του πιεςόμετρου-

criticalpoint βαςιηόμενθ ςτισ προθγοφμενεσ τιμζσ (κατάςταςθ λειτουργίασ self-learning). 

 

Πλεσ οι παράμετροι λειτουργίασ κακϊσ και θ επιλογι του ςεναρίου κα μποροφν να 

ρυκμιςτοφν με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 Τοπικά μζςω φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και κφρεσ επικοινωνίασ ETHERNET ι 

USB. Το πρόγραμμα που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να ζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα 

ανάκτθςθσ από τον ελεγκτι και αποκικευςθσ όλων των παραμζτρων λειτουργίασ ςε 

ζνα αρχείο με ςκοπό τθν αρχειοκζτθςθ και τθ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ.  

 Απομακρυςμζνα και κατά τον προκακοριςμζνο χρόνο επικοινωνίασ μζςω ςχετικοφ 

προγράμματοσ και GSM/GPRS modem. Οι παράμετροι κα αποκθκεφονται τοπικά ςε 

πραγματικό χρόνο και κα αποςτζλλονται ςτον ελεγκτι κατά τον προκακοριςμζνο χρόνο 

επικοινωνίασ ι νωρίτερα εφόςον προκφψει ςιμα ςυναγερμοφ. 

 

Επιπλζον ο ελεγκτισ κα καταγράφει τα μετροφμενα μεγζκθ πίεςθσ και παροχισ. Θ καταγραφι 

των πιζςεων και τθσ παροχισ κα γίνεται με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

υκμιηόμενθ ςυχνότθτα καταγραφισ ανά 1’ ζωσ 60’ 

Συχνότθτα δειγματολθψίασ ανά 1’’και καταγραφι ανά 1 λεπτό ζωσ 1 ϊρα για τισ τιμζσ πίεςθσ. 

Θα δφναται να καταγράφει τουλάχιςτον 200.000 τιμζσ. 

Οι καταγεγραμμζνεσ τιμζσ πίεςθσ και παροχισ κα αποςτζλλονται ωσ χρονοςειρζσ μζςω του 

δικτφου GSM/GPRS ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου όπου και κα καταχωροφνται ςε βάςθ 

δεδομζνων. Εάν κατά τθν καταγραφι τουσ κάποια από τισ τιμζσ βρεκεί εκτόσ 

προκακοριςμζνων ορίων ςυναγερμοφ, κα ενεργοποιείται άμεςα θ αποςτολι των ιδθ 

καταγεγραμμζνων τιμϊν. Επίςθσ παραμετροποιιςιμο μινυμα ςυναγερμοφ κα αποςτζλλεται 

ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ τθσ εξωτερικισ επαφισ ςυναγερμοφ. 

Ο ελεγκτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να ςυνεργαςτεί με οποιοδιποτε δίκτυο κινθτισ 

τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα. Θα πρζπει υποχρεωτικά να ςυνεργάηεται με τον ελεγκτι του ΤΣΕΡ (ι 

αλλιϊσ CriticalPoint) από τον οποίο κα λαμβάνει τιμζσ ϊςτε αυτζσ να αποτελοφν τισ τιμζσ 
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αναφοράσ για τθν ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ.  Επιπλζον κα πρζπει να διακζτει και τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ονομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ: 12 VDC 

 Ενςωματωμζνο GSM/GPRS modem  

 Ενςωματωμζνθ ρολόι πραγματικοφ χρόνου (RTC) 

 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 4 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 2 ψθφιακζσ εξόδουσ, 2 αναλογικζσ 

ειςόδουσ. 

 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 2 ειςόδουσ μετρθτϊν high-speedpulse ςυχνότθτασ ζωσ 

200Hz 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ και μθνυμάτων ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ (alarm) 

 Ενςωματωμζνθ κφρα SD για επζκταςθ μνιμθσ 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -100 C ζωσ + 500C 

 Βακμό προςταςίασ Ι68 

 

Θα πρζπει ο Αυτόνομοσ Θλεκτρονικόσ Ελεγκτισ Υδραυλικισ βαλβίδασ του ςτακμοφ ΤΣΕΡ να 

ςυνεργάηεται άμεςα με τον ελεγκτι του ςτακμοφ ΤΣΕΡ (CriticalPoint), ϊςτε να λαμβάνει 

κρίςιμα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Θ 

ςυνεργαςία αυτι κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ διλωςθσ των δυο 

καταςκευαςτϊν των ελεγκτϊν που να δθλϊνεται θ εν λόγω ςυνεργαςία κακϊσ και λίςτα τριϊν 

(3) τουλάχιςτον εφαρμογϊν/ζργων ςτα οποία ζχουν εγκαταςτακεί οι δυο ελεγκτζσ και 

ςυνεργάηονται. Οι δθλϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ των τελικϊν 

χρθςτϊν για τθν άψογθ ςυνεργαςία των δυο ελεγκτϊν. Σε περίπτωςθ που οι δυο εν λόγω 

ελεγκτζσ είναι του ιδίου οίκου απαιτείται μόνο διλωςθ του καταςκευαςτι τουσ για τθν άμεςθ 

ςυνεργαςία τουσ.  

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 

- Τεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ του προςφερόμενου Αυτόνομου Θλεκτρονικοφ Ελεγκτι 

Υδραυλικισ βαλβίδασ του ςτακμοφ ΤΣΕΡ με τον ελεγκτι του ςτακμοφ ΤΣΕΡ 

(CriticalPoint), 

 

 

3.4.4. Τδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθ με ζμβολο 

Γενικά 
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Οι υδραυλικζσ βαλβίδεσ μείωςθσ / ςτακεροποίθςθσ τθσ κατάντθ πίεςθσ κα τοποκετθκοφν 

ςτουσ αγωγοφσ παράκαμψθσ (bypass) των Τοπικϊν Στακμϊν  Ελζγχου και φκμιςθσ τθσ Ρίεςθσ 

(ΤΣΕΡ) και κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μείωςθ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια 

ςυντιρθςθσ τθσ βαλβίδασ ελζγχου ςτθν κφρια γραμμι. Θα μποροφν να δζχονται μζγιςτθ πίεςθ 

16 bar ςτθν είςοδο και να διατθροφν ρυκμιηόμενθ πίεςθ από 1,5 ζωσ 6 bar ςτθν ζξοδο.  

Οι βαλβίδεσ κα τθν μειϊνουν και κα ςτακεροποιοφν αυτόματα τθν κατάντθ πίεςθ (εξόδου) ςε 

μία προδιαγεγραμμζνθ τιμι. Θ πίεςθ εξόδου κα είναι ανεπθρζαςτθ  από μεταβολζσ τθσ πίεςθσ 

ειςόδου. 

Οι βαλβίδεσ κα είναι υδραυλικά/ μθχανικά ελεγχόμενεσ, με ζμβολο, ευκείασ ροισ, με 

φλαντηωτά άκρα. Θ διάμετροσ τθσ υδραυλικισ βαλβίδα μείωςθσ / ςτακεροποίθςθσ τθσ 

κατάντθ πίεςθσ του κάκε ςτακμοφ κα εξυπθρετεί τον οικιςμό τθν μθ τουριςτικι περίοδο ςτθν 

οποία δεν υπάρχει μεγάλθ κατανάλωςθ και ωσ εκ τοφτου δφναται να είναι μικρότερθσ 

διαμζτρου από τθν PRV βαλβίδα. 

 

Λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

Οι υδραυλικζσ βαλβίδεσ κα λειτουργοφν με υδραυλικό/ μθχανικό τρόπο μζςω τθσ ελεγχόμενθσ 

αυξομείωςθσ του ανοίγματοσ διζλευςθσ του νεροφ ςτο εςωτερικό τθσ βαλβίδασ. Το ελεφκερο 

πζραςμα (και ςυνεπϊσ ο βακμόσ ςτραγγαλιςμοφ τθσ ροισ) κα μεταβάλλονται μζςω τθσ 

κίνθςθσ του άξονα του εμβόλου, αυτόνομα υδραυλικά/ μθχανικά, ενεργοποιοφμενου από τθ 

διαφορά δυνάμεων που προκφπτουν από τθν επενζργεια τθσ κατάντθ πίεςθσ και του 

ελατθρίου. 

Θ όλθ λειτουργία τουσ από τθν μζγιςτθ παροχι μζχρι τθν διακοπι κα είναι ομαλι χωρίσ 

κροφςεισ και κραδαςμοφσ ςε ολόκλθρο το εφροσ παροχϊν λειτουργίασ. 

Οι βαλβίδεσ κα πρζπει να ρυκμίηουν  τισ επικυμθτζσ πιζςεισ κατάντθ και να λειτουργοφν με 

ςτακερότθτα και ακρίβεια ακόμθ και αν θ ταχφτθτα ροισ είναι πολφ χαμθλι. 

Ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα επιτυγχάνει χαμθλζσ υδραυλικζσ απϊλειεσ ροισ. Οι ελάχιςτεσ 

αποδεκτζσ τιμζσ του ςυντελεςτι απωλειϊν ροισ Kv (είναι θ παροχι μζςα από τθν βαλβίδα 

όταν αυτι είναι πλιρωσ ανοικτι και δθμιουργεί απϊλειεσ ενόσ (1) bar): 

 Βαλβίδα DN100 Kv>100 (m3/h) 

 Βαλβίδα DN150 Kv>150 (m3/h) 

 

Θα φζρουν τισ κατάλλθλεσ διατάξεισ για να μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν χειροκίνθτα ςαν 

απλζσ δικλίδεσ, πλιρωσ ανοικτι ι πλιρωσ κλειςτι.  

 

Θα υπάρχουν μανόμετρα ζνδειξθσ πίεςθσ (ςτθν είςοδο και τθν ζξοδο τθσ βαλβίδασ επί του 

ςϊματόσ τθσ) με κατάλλθλεσ διαβακμίςεισ. 

 

Καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ 
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Το ςϊμα και το κάλυμμα τθσ βαλβίδασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ελατό 

χυτοςίδθρο ποιότθτασ GJS 500-7 ι καλφτερθσ. Θ προςτατευτικι βαφι εςωτερικά και 

εξωτερικά κα είναι εποξειδικισ ποφδρασ και κα εφαρμόηεται με τεχνολογία ρευςτοποιθμζνθσ 

κλίνθσ και κα διακζτει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο 

ανεξάρτθτο Οργανιςμό. 

Οι δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ (o-ring) κακϊσ και τα παρεμβφςματα κα είναι από NBR, ιςοδφναμο ι 

καλφτερο υλικό. Ο δακτφλιοσ ολίςκθςθσ κα είναι από PTFE. Το ελατιριο κα πρζπει να είναι 

από βαμμζνο χάλυβα ελατθρίων 52SiCrNi5, ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. Ο οδθγόσ του 

ελατθρίου, το άνω και κάτω τμιμα του εμβόλου, ο αποςτάτθσ, ο δίςκοσ ζδραςθσ του 

ςτεγανοποιθτικοφ, ο άξονασ οδιγθςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότθτασ AISI 303  ι καλφτερο.  

Σε όλεσ τισ ςυνδζςεισ μεταξφ ςϊματοσ και καλφμματοσ των βαλβίδων οι κοχλίεσ και τα 

περικόχλια κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο ςχεδιαςμόσ των βαλβίδων κα είναι ςφμφωνα με το ΕΝ1074/4 και οι φλάντηεσ κα είναι 

ςφμφωνα με το ΕΝ1092/2. 

Στο κζλυφοσ κάκε βαλβίδασ και ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει προςαρτθμζνθ ενδεικτικι 

πινακίδα μεγάλθσ αντοχισ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

• Τφποσ και μοντζλο βαλβίδασ  

• Ονομαςτικι διάμετροσ  -  Κλάςθ πίεςθσ 

• Αρικμόσ ςειράσ παραγωγισ 

• Τόποσ και χρόνοσ καταςκευισ 

 

Οι βαλβίδεσ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για λειτουργία με μζγιςτθ κερμοκραςία νεροφ 60οC 

και για ανάντθ πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον PN 16 bar. 

Από τον καταςκευαςτι τθσ βαλβίδασ κα διατίκεται διάγραμμα ςπθλαίωςθσ τθσ κάκε βαλβίδασ 

όπου ςυναρτιςει των πιζςεων ανάντθ και κατάντθ κα επιςθμαίνεται τουλάχιςτον θ 

ςυνιςτϊμενθ περιοχι λειτουργίασ, απαλλαγμζνθ από φαινόμενα ςπθλαίωςθσ.  

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2008 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

3.4.5.  ΧυτοςιδθρόΦίλτροτφπου “Τ” 

Για τθν προςταςία του ευαίςκθτου υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ των δικτφων (δικλείδεσ ρφκμιςθσ 

πίεςθσ, κλπ) και για τθν αποφυγι διζλευςθσ ςτερεϊν ςωματιδίων κα πρζπει να προθγθκεί 
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πριν από κάκε βαλβίδα ρφκμιςθσ και κάκε βαλβίδα μείωςθσ πίεςθσ ζνα χυτοςιδθρό φίλτρο 

τφπου Υ. Τα φίλτρα κα φζρουν ςτα άκρα τουσ φλάντηα για τθν ευχερι ςφνδεςι τουσ ςτο 

δίκτυο. To ςϊμα του φίλτρου κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο και κα φζρει 

αντιδιαβρωτικι προςταςία με εποξεικι βαφι. Το μικοσ και το βάροσ των προςφερόμενων 

φίλτρων κα εξαρτάται από τθν διάςταςθ τουσ. Στο εςωτερικό κα φζρουν διάτρθτο πλζγμα από 

ανοξείδωτο χάλυβα ι ανϊτερο, τοποκετθμζνο υπό γωνία προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ παροχισ 

και κα καλφπτει ολόκλθρθ τθν ονομαςτικι διατομι. Θ πίεςθ λειτουργίασ των προςφερόμενων 

φίλτρων κα είναι τουλάχιςτον 16 bar (Ν16). Σε καμία περίπτωςθ θ τοποκζτθςθ των 

προςφερόμενων φίλτρων δεν κα επθρεάηει τθν ακρίβεια των μετριςεων των διατάξεων με τισ 

οποίεσ ςυνυπάρχουν ςτο δίκτυο, κακϊσ και τθ ροι του νεροφ εντόσ αυτοφ. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο  

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

3.4.6.  Ηλεκτρομαγνθτικό ροόμετρομε μπαταρία 

Το θλεκτρομαγνθτικό ροόμετρο κα χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ τθσ ροισ νεροφ ςτον 

ςτακμό ΤΣΕΡ. Το θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο κα αποτελείται από δυο ξεχωριςτά μζρθ, 

τον ςωλινα μζτρθςθσ και τον μετατροπζα. Το θλεκτρομαγνθτικό ροόμετρο κα διακζτει 

εςωτερικι μπαταρία ϊςτε να λειτουργεί αυτόνομα χωρίσ απαίτθςθ για εξωτερικι 

τροφοδοςία. 

 

Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 Τφποσ: Θλεκτρομαγνθτικόσ, φλαντηωτόσ, PN16, κατά EN 1092-1 

 Αιςκθτιριο  & Μεταδότθσ: Ενοποιθμζνθ μονάδα τφπου Compact 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ ζωσ 0.2% τθσ μετροφμενθσ τιμισ  

 Βακμονόμθςθ: Απαίτθςθ πιςτοποιθτικοφ υγρισ βακμονόμθςθσ με κάκε μετρθτι. 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ: -20…+60°C 

 Ρροςταςία Αιςκθτιρα / Μεταδότθ: Ι68 ςφμφωνα με IEC 60529 

 Συνκικεσ εγκατάςταςθσ: Ανάντθ ≥ 0DΝ, Κατάντθ ≥ 0DΝ 

 Τροφοδοςία: από εςωτερικι μπαταρία τφπου λικίου (Lithium) χωρθτικότθτασ ≥35 Ah, για 

διάρκεια άνω των 5 ετϊν (για ςυνικθ χριςθ) 

 Οκόνθ LCD μεταδότθ: ΝΑΙ 

 Γεωμετρία αιςκθτιρα: Με ςτζνωςθ (Reducedbore) για καλφτερθ ροι εντόσ του αιςκθτιρα 

 Υλικό φλάντηασ: ανοξείδωτοσ Χάλυβασ (stainlesssteel) ι Steel St37-C22  
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 Υλικό ςτζγαςθσ: Χάλυβασ Carbonsteel επικαλυμμζνοσ με εποξικι βαφι 

 Με ςφνδεςμο καλωδίου IP68 και καλϊδιο 10 μζτρων 

 Εςωτερικι επζνδυςθ του αγωγοφ με υλικό EPDM ι Rilsan ι άλλο με πιςτοποίθςθ για 

πόςιμο νερό από εγκεκριμζνο φορζα 

 Υλικό θλεκτροδίου: Ανοξείδωτο ατςάλι (St. steel 304) ι Hastelloy C ι άλλο αντίςτοιχο υλικό 

 Ζξοδοσ RS485 Modbus 

 Ρρογραμματιςμόσ: τοπικά 

 Γλϊςςεσ: Αγγλικά.  

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

3.4.7. Αντιπλθγματικόσαεροεξαγωγόσ (βαλβίδα εξαζρωςθσ) 

Γενικά 

Θ παροφςα Τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των 

απαιτοφμενων βαλβίδων εξαεριςμοφ τριπλισ ενζργειασ για τθν επίτευξθ αςφαλοφσ 

λειτουργίασ του ΤΣΕΡ.  

Ανάντθ και κατάντθ κάκε ςτακμοφ μζτρθςθσ κα εγκαταςτακοφν αεροεξαγωγοί ωσ ακολοφκωσ: 

- Ανάντθ του ςτακμοφ κα εγκαταςτακεί ζνασ αντιπλθγματικόσαεροεξαγωγόσ τριπλισ ενζργειασ 

με ελεγχόμενθ απόρριψθ αζρα 

- Κατάντθ του ςτακμοφ κα εγκαταςτακεί ζνασ αντιπλθγματικόσαεροεξαγωγόσ τριπλισ 

ενζργειασ 

 

Ο ςκοπόσ χρθςιμοποίθςθσ αντιπλθγματικϊναεροεξαγωγϊν τριπλισ ενζργειασ είναι θ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του αγωγοφ, εκτελϊντασ μία ι όλεσ από τισ κάτωκι λειτουργίεσ: 

 Αναρρόφθςθ αζρα με υψθλι παροχι. Σε κάποια χρονικι ςτιγμι τθσ λειτουργίασ του 

αγωγοφ θ εςωτερικι πίεςθ προςεγγίηει αρνθτικζσ τιμζσ λόγω εκκζνωςθσ, κραφςθσ 

τμιματοσ του αγωγοφ ι ακαριαίου ςταματιματοσ τθσ αντλίασ που δθμιουργεί 

διαχωριςμό τθσ ροισ. Ο αζρασ πρζπει να ειςζλκει ςτον αγωγό ζτςι ϊςτε να μθν 

δθμιουργθκεί καταςτροφικό κενό. Το κινοφν αίτιο είναι φυςικά θ υποπίεςθ ςε ςχζςθ με 

τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ. 

 Εξαγωγι αζρα υπό πίεςθ (ο αγωγόσ ςε λειτουργία). Ππωσ αναφζρκθκε ςτα 

προθγοφμενα, θ εξαγωγι των εγκλειςμάτων αζρα είναι ςθμαντικι για τθν ςωςτι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
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 Απόρριψθ αζρα με υψθλι παροχι (κατά τθν πλιρωςθ του αγωγοφ). Ο αζρασ είναι 

παρϊν ςτο εςωτερικό του αγωγοφ, πριν τθν πλιρωςθ του με ρευςτό. Συνεπϊσ για να 

πλθρωκεί ολοςχερϊσ ο αγωγόσ, πρζπει να απορριφκεί αυτόσ ο αζρασ ςτο περιβάλλον. 

Ζνασ "ςυμβατικόσ" αεροεξαγωγόσ κατά τθν διάρκεια απόρριψθσ αζρα με μεγάλθ 

ταχφτθτα, όχι μόνον «παγιδεφει» μεγάλθ ποςότθτα αζρα αλλά επίςθσ δθμιουργεί 

υδραυλικό πλιγμα κακϊσ το ρευςτό που κινείται με τθν ίδια παροχι με τον 

απορριπτόμενο αζρα, επιβραδφνεται βίαια με το κλείςιμο του ςτομίου. Για τον λόγο 

αυτό θ ςχεδίαςθ πρζπει να περιλαμβάνει αντιπλθγματικά χαρακτθριςτικά ελζγχου τθσ 

παροχισ του απορριπτόμενου αζρα, ϊςτε να  μειϊνεται θ ταχφτθτα τθσ προςεγγίηουςασ 

ςτιλθσ νεροφ. Συνεπϊσ ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ υπερπιζςεων κα ελαχιςτοποιείται. 

 

ΑντιπλθγματικοίΑεροεξαγωγοί Σριπλισ Ενζργειασ με Ελεγχόμενθ Απόρριψθ Αζρα 

Ειδικά για τθν ελαχιςτοποίθςθ υδραυλικοφ πλιγματοσ, εξελίχκθκαν τα τελευταία χρόνια οι 

λεγόμενοι αντιπλθγματικοίαεροεξαγωγοί με ελεγχόμενθ απόρριψθ αζρα. Οι αεροεξαγωγοί 

αυτοί ζχουν ενςωματωμζνο αντιπλθγματικό μθχανιςμό, ο οποίοσ δρα αεροδυναμικά μζςω του 

ςτραγγαλιςμοφ τθσ ροισ του απορριπτόμενου αζρα, όταν το ρευςτό πλθςιάηει με μεγάλθ 

ταχφτθτα. Μζςω του ςτραγγαλιςμοφ θ ταχφτθτα του ρευςτοφ μειϊνεται ςε επίπεδα που δεν 

δθμιουργοφν επικίνδυνο υδραυλικό πλιγμα όταν το ςτόμιο κλείνει.  

Θ ζλλειψθ φαινομζνου Venturi και θ μεγάλθ διατομι του ςτομίου, επιτρζπει τθν ανεμπόδιςτθ 

αναρρόφθςθ αζρα με αποτζλεςμα ακόμθ και ςτο ακαριαίο φαινόμενο του διαχωριςμοφ τθσ 

ροισ λόγω μεταβατικϊν καταςτάςεων υδραυλικοφ πλιγματοσ, να μθν αναπτφςςονται 

επικίνδυνεσ αρνθτικζσ πιζςεισ. Λειτουργεί ωσ εξισ:  

 Απόρριψθ αζρα κατά τθν πλιρωςθ αγωγοφ (υποκρίςιμθ ταχφτθτα προςζγγιςθσ 

ρευςτοφ). Ο αζρασ ρζει μζςα από τθ δακτυλιοειδι διατομι γφρω από το ςυγκρότθμα 

των πλωτιρων, και εκτονϊνεται ςτθν ατμόςφαιρα μζςω του μεγάλου ςτομίου.  

 Απόρριψθ αζρα κατά τθν πλιρωςθ αγωγοφ (μεγάλθ ταχφτθτα προςζγγιςθσ ρευςτοφ). 

Μία αφξθςθ ςτθν ροι του αζρα ζχει ωσ αποτζλεςμα ο ανϊτεροσ πλωτιρασ 

(αντιπλθγματικόσ) να κλείςει το μεγάλο ςτόμιο και ο αζρασ να εκτονϊνεται μζςω του 

αντιπλθγματικοφακροφυςίου ςτθν ατμόςφαιρα. Ο ςτραγγαλιςμόσ τθσ ροισ επιφζρει 

αφξθςθ τθσ αντίκλιψθσ ςτο εςωτερικό του αεροεξαγωγοφ και ςυνεπϊσ επιβράδυνςθ τθσ 

ροισ του ρευςτοφ. 

 Εξαγωγι αζρα υπό πίεςθ (ο αγωγόσ πλιρωσ φορτιςμζνοσ). Το ρευςτό ζχει ειςζλκει ςτο 

κάλαμο του αεροεξαγωγοφ και με δυνάμεισ άνωςθσ ζχει αναςθκϊςει όλουσ τουσ 

πλωτιρεσ, ςτεγανοποιϊντασ το μεγάλο, το μικρό ςτόμιο και το 

αντιπλθγματικόακροφφςιο. Απαιτείται μια ελάχιςτθ υπερπίεςθ λειτουργίασ(τθσ τάξθσ 

των 0.3 bar) για τθν πλιρθ ςτεγανοποίθςθ των ςτομίων. Θ αναλογία (μζγιςτθσ πίεςθσ 

λειτουργίασ/ όγκου κατϊτερου πλωτιρα) επιλζγεται ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει 

πικανότθτα θ ςτάκμθ του ρευςτοφ να ξεπεράςει ζνα μζγιςτο επίπεδο και να 
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δθμιουργιςει προβλιματα επικακίςεων ςτερεϊν ι υψθλοφ ιξϊδουσ υγρϊν ςτο μικρό 

ακροφφςιο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν απαιτοφνται ειδικζσ ςυνδζςεισ για 

αντίςτροφθ πλφςθ του αεροεξαγωγοφ. Ο όγκοσ του αζρα που απελευκερϊνεται αυξάνει 

ςτον κάλαμο του αεροεξαγωγοφ και εκτοπίηει το ρευςτό ςε χαμθλότερα επίπεδα. Κάκε 

παραπζρα ταπείνωςθ τθσ ςτάκμθσ του ρευςτοφ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν κάκοδο του 

κατϊτερου πλωτιρα, και τθν απόρριψθ του αζρα μζςω του μικροφ ςτομίου ςτθν 

ατμόςφαιρα. Ο κατϊτεροσ πλωτιρασ επαναςτεγανοποιεί το μικρό ςτόμιο όταν αρκετόσ 

αζρασ ζχει απορριφκεί προσ το περιβάλλον, και θ ςτάκμθ του ρευςτοφ επανζρχεται ςτο 

επίπεδο λειτουργίασ.  

 Αναρρόφθςθ αζρα (εκκζνωςθ αγωγοφ ι διαχωριςμόσ ροισ). Πταν θ εςωτερικι πίεςθ του 

αγωγοφ φτάνει ςτο επίπεδο τθσ ατμοςφαιρικισ, το ςυγκρότθμα των πλωτιρων 

χαμθλϊνει ελευκερϊνοντασ το μεγάλο ςτόμιο, μζςα από το οποίο αναρροφάται αζρασ ο 

οποίοσ αντικακιςτά το ρευςτό αποτρζποντασ τθν ανάπτυξθ ανεπικφμθτων υποπιζςεων. 

 

Προςταςία από Τδραυλικό Πλιγμα 

Οι αντιπλθγματικοίαεροεξαγωγοί προςφζρουν ωσ ςυνοδό αποτζλεςμα του τρόπου 

λειτουργίασ τουσ, ςθμαντικι προςταςία των αγωγϊν από υδραυλικά πλιγματα τα οποία 

μπορεί να είναι: 

 Υδραυλικό πλιγμα κατά τθν πλιρωςθ του αγωγοφ. Ππωσ ζχει ιδθ περιγραφεί, ο 

ςτραγγαλιςμόσ τθσ ροισ του απορριπτόμενου αζρα επιβραδφνει τθν ροι του ρευςτοφ με 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ μζγιςτθσ πίεςθσ κατά το κλείςιμο του αεροεξαγωγοφ. 

 Υδραυλικό πλιγμα κατά τθν παφςθ λειτουργίασ τθσ αντλίασ. Σε περιπτϊςεισ που 

εμφανίηεται διαχωριςμόσ τθσ ροισ λόγω ακαριαίου ςταματιματοσ τθσ αντλίασ, 

προκαλοφνται ανεξζλεγκτεσ διακυμάνςεισ τθσ πίεςθσ τόςο αρνθτικζσ (υποπίεςθ), όςο και 

κετικζσ όταν οι διαχωριςκείςεσ ςτιλεσ ρευςτοφ επανενϊνονται. Οι 

αντιπλθγματικοίαεροεξαγωγοί επιτρζπουν τθν ακαριαία και απρόςκοπτθ αναρρόφθςθ 

αζρα μζςω του μεγάλου ςτομίου όταν ςυμβεί διαχωριςμόσ τθσ ροισ, αμζςωσ δε μετά 

επιτρζπουν τθν ελεγχόμενθ απόρριψθ του αζρα μζςω του αντιπλθγματικοφακροφυςίου 

όταν οι ςτιλεσ αρχίςουν τθν επανζνωςθ. Θ κρουςτικι ταχφτθτα επανζνωςθσ μειϊνεται 

ςθμαντικά, αποτρζποντασ τθν ανάπτυξθ υψθλϊν πιζςεων. 

 Υδραυλικό πλιγμα κατά τθ λειτουργία του αγωγοφ. Θ λειτουργία βαλβίδων και 

παρόμοιων διατάξεων ελζγχου τθσ ροισ, μπορεί να προκαλζςει όπωσ είναι γνωςτό 

υψθλζσ μεταβατικζσ πιζςεισ κατά τθ λειτουργία ενόσ αγωγοφ. Ο όγκοσ του αζρα που 

βρίςκεται αποκθκευμζνοσ ςτο κάλαμο ενόσ αντιπλθγματικοφαεροεξαγωγοφ προςφζρει 

τθ δυνατότθτα απόςβεςθσ αυτϊν των μεταβατικϊν αιχμϊν (φυςικά για μικρά 

διαςτιματα).    

 

Οι αεροεξαγωγοί κα ζχουν:  
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 Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ 60 οC 

 Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ 40 bar 

 Ελάχιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ 0,3 bar (κα ζχουν τθ δυνατότθτα ειδικισ παραγγελίασ για 0,2 

bar ι λιγότερο) 

 

Τα βαςικά υλικά καταςκευισ των αεροεξαγωγϊν κα είναι τα ακόλουκα ι καλφτερα: 

 Σϊμα από ελατό χυτοςίδθρο (ductilecastiron) 

 Άνω και κάτω διαμζριςμα πλωτιρα από πολυπροπυλζνιο  

 Στεγανοποιθτικοί δακτφλιοι (O-ring) από NBR  

 Υπόλοιπα βαςικά μζρθ από ανοξείδωτο χάλυβα (stainlesssteel)  

 

φνδεςθ  

Ρριν από τθν ςυςκευι τοποκετείται δικλείδα διαμζτρου 1” για τθν απομόνωςθ του 

αερεξαγωγοφ. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

 

3.4.8. Χυτοςιδθρζσδικλείδεσελαςτικισ ζμφραξθσ 

Οι χυτοςιδερζνιεσ δικλείδεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ καταςκευαςμζνθ για πίεςθ 16 atm 

και κα προζρχονται από τα αναγνωριςμζνα μθχανουργεία ι εργοςτάςια καταςκευισ ςτθν 

Ελλάδα ι το εξωτερικό. Κάκε ζνα εξάρτθμα κα φζρει ςτον κορμό του το ςιμα του 

εργοςταςίου καταςκευισ και ζνδειξθ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου και τθσ εςωτερικισ 

υδραυλικισ πίεςθσ μζχρι τθσ οποίασ μπορεί να λειτουργιςει. Οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ 

για δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

Οι δικλείδεσ εξωτερικά και εςωτερικά κα είναι απαλλαγμζνεσ από επιφανειακά ι άλλα 

ςφάλματα ι ελαττϊματα του χυτθρίου.  Οι επιφάνειζσ τουσ κα είναι λείεσ, χωρίσ λεπίδεσ, 

φλφκταινεσ, ρωγμζσ και φυςαλίδεσ, κακϊσ και χωρίσ κοιλότθτεσ που κα προζρχονται από τον 

τφπο (καλοφπι).  Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των κοιλοτιτων και ανωμαλιϊν με ξζνθ φλθ 

μετζπειτα.  Χυτοςιδερζνιεσ δικλείδεσ με μικρζσ ανεπαίςκθτεσ ατζλειεσ, οι οποίεσ είναι 

αναπόφευκτεσ εξαιτίασ του τρόπου καταςκευισ που εφαρμόηεται και οι οποίεσ δεν 

παραβλάπτουν τθν χρθςιμοποίθςι τουσ, δεν κα απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία επίβλεψθσ. 

Θ δικλείδα κα αποτελείται: 
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 Σϊμα και κάλυμμα από χυτοςίδθρο GG 25 ι αντίςτοιχο 

 Γλϊςςα από χυτοςίδθρο GG 25 με επικάλυψθ EPDM ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Άξονασ από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr 13   DIN 17440 ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Φλάντηα ςτεγανοποίθςθσ από EPDM ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ από NBR ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Ο-RING ςτεγανοποίθςθσ από NBR ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Καπάκι από χυτοςίδθρο GG 25 ι άλλο κατάλλθλο υλικό  

 Κουηινζτο άξονα από ορείχαλκο MS 58 DIN 17660 ι Teflon ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Κϊνοσ προςαρμογισ (κεφαλι) από χυτοςίδθρο GG 25 για να είναι δυνατόσ ο χειριςμόσ 

τθσ βάνασ με κλειδί 

 Εποξειδικι βαφι 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτζσ και δικλείδεσ πεταλοφδασ (butterflyvalves). Τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων δικλείδων πεταλοφδασ  (πίεςθ λειτουργίασ, υλικό 

καταςκευισ, βαφι, κλπ.) κακϊσ και τα ςτοιχεία που κα πρζπει να 

προςκομιςκοφν παραμζνουν τα ίδια με εκείνα των απαιτιςεων τθσ δικλείδασ ελαςτικισ 

ζμφραξθσ.  

 

3.4.9. Κινθτζσ ωτίδεσ (Σεμάχια Εξάρμωςθσ) 

Ειδικό βοθκθτικό εξάρτθμα με κινθτι ωτίδα προβλζπεται να τοποκετθκεί με ζνα ενδιάμεςο 

μαςτό δίπλα ςτθ κζςθ άλλου κφριου εξαρτιματοσ λειτουργίασ του αγωγοφ, το οποίο 

εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα τοποκζτθςισ του ςε κακοριςμζνθ κζςθ κατά μικοσ του αγωγοφ 

αλλά και τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ (για αντικατάςταςθ ι επιςκευι), χωρίσ να 

υπάρχει ανάγκθ επεμβάςεων πάνω ςτον εγκαταςτθμζνο αγωγό. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των τεμαχίων εξάρμωςθσ δίδονται κατωτζρω. 

Τεμάχιο εξάρμωςθσχυτοςιδθρό ειδικό για νερό, αντοχισ 16 ατμ. που αποτελείται από: 

 Σϊμα ειςόδου, εξόδου και φλάντηεσ ςφςφιξθσ από ελατό χυτοςίδθρο GG 25 ι άλλο 

κατάλλθλο υλικό 

 Ελαςτικό δακτφλιο από ειδικό για λφματα ελαςτικό VITON ι άλλο κατάλλθλο υλικό  

 Ντίηεσ από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4021 ι άλλο κατάλλθλο υλικό 

 Ραξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4021 ι άλλο κατάλλθλο υλικό  

 Bαφιεποξειδικι 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 
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- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

3.4.10. Μθχανικοί ςφνδεςμοι (Φλαντηοηιμπϊ) 

Θ προδιαγραφι αυτι αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ μθχανικϊν ςυνδζςμων, οι 

οποίοι πρόκειται να τοποκετθκοφν ςτο ζδαφοσ για να ςυνδζςουν: 

Ø αγωγοφσ διαφορετικϊν ι και όμοιων υλικϊν ι Ø ευκφγραμμα τμιματα αγωγϊν από τθν μία 

πλευρά και κα φζρουν φλάντηα αντίςτοιχθσ διαμζτρου, ϊςτε να ςυνδζονται με φλαντηωτά 

εξαρτιματα όπωσ δικλίδεσ, ρυκμιςτζσ κλπ. (φλαντηοηιμπϊ) 

Οι αγωγοί μπορεί να είναι από διαφορετικά υλικά (PVC, PE, χυτοςιδθροί, χαλφβδινοι, κλπ) και 

διαφορετικϊν εξωτερικϊν διαμζτρων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται το μεγαλφτερο δυνατό 

εφροσ εφαρμογισ εξωτερικισ διαμζτρου (ανάλογα με τθν ονομαςτικι διάμετρο). 

 

Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

Οι μθχανικοί ςφνδεςμοι κα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ λειτουργίασ 16 ατμ (Ν16). Το υλικό των 

μεταλλικϊν ςτοιχείων των ςυνδζςμων κα είναι ελατόσ χυτοςίδθροσ GG 25 ι ιςοδφναμο ι 

καλφτερο υλικό. Τα μεταλλικά ςτοιχεία μετά τθν χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία 

επιφάνεια χωρίσ λζπια, εξογκϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου, τα οποία μειϊνουν τθν 

καταλλθλότθτα των τεμαχίων για τον ςκοπό που προορίηονται. Επίςθσ απαγορεφεται θ εκ των 

υςτζρων πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ. 

Τα μεταλλικά ςτοιχεία των ςυνδζςμων κα επαλειφκοφν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρϊμα 

υψθλισ αντοχισ για υπόγεια χριςθ, όπωσ για παράδειγμα εποξεικι ςτρϊςθ μετά από 

υπόςτρωμα (Primer) ψευδαργφρου ι πολυουρεκάνθ ι άλλο ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. 

Επίςθσ κα βαφοφν και εςωτερικά με βαφι κατάλλθλθ για πόςιμο νερό.  

Οι ςφνδεςμοι κα ζχουν διαμόρφωςθ τζτοια, ϊςτε να είναι δυνατι, μζςω κοχλιοεντατιρων, θ 

ςφςφιγξθ των ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ μεταξφ των τεμαχίων του ςυνδζςμου και 

των ευκζων άκρων των αγωγϊν, με τθν χριςθ ενόσ μόνον εργαλείου. Ζτςι κα επιτυγχάνεται θ 

απόλυτθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ Κάκε πλευρά του 

ςυνδζςμου κα φζρει ανεξάρτθτθ διάταξθ ςφςφιγξθσ. 

Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κα ζχουν διαςτάςεισ και διαμόρφωςθ τζτοια που κα 

εξαςφαλίηουν τθν ευχερι διζλευςθ τουσ εξωτερικά του αγωγοφ κατά τθν τοποκζτθςθ, πλιρθ 

ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ, αντοχι ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 

500C, υψθλι αντοχι και διατιρθςθ τθσ ελαςτικότθτασ και ςυμπιεςτότθτασ του κακϋ όλθ τθν 

διάρκεια ηωισ του. 

Τα υλικό πρζπει να είναι κατάλλθλο για πόςιμο νερό π.χ. Nitrilerubber ι EPDM ι άλλο 

ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. 
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Κάκε ςφνδεςμοσ κα ςυνοδεφεται και από τουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ με τουσ οποίουσ 

επιτυγχάνεται θ ςφςφιγξθ των ελαςτικϊν ςτεγανωτικϊν δακτυλίων. 

Οι ςφνδεςμοι κα διακζτουν διάταξθ αγκφρωςθσ, θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν αγκφρωςθ ςτα 

άκρα των αγωγϊν για πίεςθ του δικτφου 16 ατμ. κατά τθν αξονικι ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 

κατεφκυνςθ μετακίνθςθ του ςυςτιματοσ ςωλινων - ςυνδζςμου. 

Κάκε ςφνδεςμοσ κα είναι ζτοιμοσ για χριςθ (μονταριςμζνοσ) και κα είναι 

επαναχρθςιμοποιιςιμοσ. Επίςθσ κα φζρει ανάγλυφα επί του ςϊματοσ ι αυτοκόλλθτθ 

πινακίδα με ιςχυρι πρόςφυςθ επί του ςϊματοσ όπου κα αναγράφονται: 

PN (εφροσ εφαρμογισ) 

DN (περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων) 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ 
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Φορθτόσ εξοπλιςμόσ εντοπιςμοφ αφανϊν διαρροϊν 

 

Γενικά 

Θετικότερα κα αξιολογθκεί αν φορθτόσ εξοπλιςμόσ εντοπιςμοφ αφανϊν διαρροϊν για λόγουσ 

ομοιογζνειασ, ευκολίασ χριςθσ, ανταλλακτικϊν και ςυντιρθςθσ είναι του ιδίου 

εξειδικευμζνου καταςκευαςτι. Αναλυτικότερα ηθτοφνται: 

 

4.1. Φορθτοί καταγραφείσ κορφβου (NoiseLoggers) 

Οι ρωγμζσ ςτουσ ςωλινεσ φδρευςθσ δθμιουργοφν κόρυβο. Σθμεία του δικτφου όπωσ 

βαλβίδεσ, κρουνοί, μετρθτζσ είναι κατάλλθλα ςθμεία για τον εντοπιςμό αυτοφ του κορφβου-

ςιματοσ.  

Το ςφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί τισ ϊρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

νφχτασ για να  λαμβάνει μετριςεισ, να αναλφει τα δεδομζνα και να τα αποκθκεφει. Εφόςον θ 

ποιότθτα των μετριςεων είναι επαρκισ, θ αφξθςθ των ελάχιςτων επιπζδων κορφβου κατά τθ 

διάρκεια τθσ νυχτερινισ χαμθλισ κατανάλωςθσ αποτελεί πικανι ζνδειξθ διαρροισ. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από δυο βαςικά μζρθ, τα καταγραφικά κορφβου (noiseloggers) 

και τθν κεντρικι μονάδα τφπου tablet με δυνατότθτα κατάλλθλθσ για εγκατάςταςθ ςε 

αυτοκίνθτο και τθ μονάδα επικοινωνίασ που ςυνδζει το tablet με τα καταγραφικά κορφβου. 

Το λογιςμικό επεξεργαςίασ των δεδομζνων που κα λαμβάνει από τα καταγραφικά κορφβου 

για τθν περαιτζρω ανάλυςθ και αποκικευςθ των δεδομζνων κα πρζπει να είναι τφπου cloud-

base ϊςτε να δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χειριςτι να ζχει πρόςβαςθ από οποιοδιποτε μζροσ 

του κόςμου και από οποιονδιποτε Θ/Υ.  

Το ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα προςκικθσ επιπλζον καταγραφικϊν κορφβου ςτο μζλλον 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Αποτελείται κα από: 

1. Τα καταγραφικά κορφβου κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Να διακζτει ιςχυρό μαγνιτθ ϊςτε να τοποκετείται και να ςυγκρατείται ςτο ςθμείο 

τοποκζτθςθσ με αςφάλεια. 

 Να διακζτει βακμό προςταςίασ IP68 

 Εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ -10oC ζωσ +50oC 

 Το βάροσ του να είναι μικρότερο από 0,5 Kg για φορθτότθτα. 

 Να διακζτει αμφίδρομθ επικοινωνία και προγραμματιςμό που κα επιτρζπει να 

ορίηονται: 

o Θ διάρκειατου παρακφρουμζτρθςθσ 

o Ο χρονιςμόστου παρακφρουμζτρθςθσ 

o Θ ςυχνότθτα των μετριςεων 

o Το παράκυρομεταφοράσ δεδομζνων 

o Θ ςυχνότθταμεταφοράσ δεδομζνων 
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o Ο ςυντελεςτι ενίςχυςθσγια το ςιμακορφβου 

o Θ ιςχφσ μετάδοςθσ 

o Θμερομθνία και ϊρα 

 Θα πρζπει να ςυλλζγονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

o Το ςτατιςτικόελάχιςτο για το προθγοφμενο παράκυρομζτρθςθσ 

o Το ςτατιςτικό επίπεδογια τα προθγοφμενα14παράκυραμζτρθςθσ 

o Το φάςμα ςυχνοτιτων 

o Ο αρικμόσ του καταγραφικοφ 

o Θ κζςθ του καταγραφικοφ 

 Θα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνθ τθν κεραία εκπομπισ. 

 Θ ιςχφσ του κα είναι 10mW τουλάχιςτον και κα εκπζμπει ςτα 433MHz ι άλλθ ISM 

ηϊνθ ςυχνοτιτων. 

 Ενίςχυςθ ςιματοσ ζωσ 200,000 φορζσ 

 

2. Θ κεντρικι μονάδα-δζκτθσ αποτελείται από τθ μονάδα επικοινωνίασ μεταξφ το καταγραφζα 

κορφβου και του Tablet και το ίδιο το Tablet.  

ToTablet κα πρζπει να ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

Ο δζκτθσ του ςυςτιματοσ κα είναι φορθτόσ, τφπου AndroidTablet με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ 

όχθμα, με ενςωματωμζνθ μπαταρία. Το Tablet κα πρζπει να διακζτει οκόνθ 10”, Bluetooth, Wi-

Fi, GPS ενςωματωμζνο UMTS/GSM επικοινωνία. 

Στθν οκόνθ του Tablet κα απεικονίηεται για κάκε καταγραφικό τουλάχιςτον τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: Γεωγραφικι κζςθ, Ροιότθτα μζτρθςθσ, Επίπεδο κορφβου, Ρροθγοφμενο επίπεδο 

κορφβου, Ζνδειξθ για: Διαρροι - Ρικανι Διαρροι - Καμία Διαρροι, Τρζχοντα Ελάχιςτο/ Μζγιςτο 

επίπεδο κορφβου 

Το Tablet κα διακζτει ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ μπαταρία και ςτθν οκόνθ του κα 

απεικονίηει τθν κατάςταςθ τθσ. 

Θα μπορεί να τροφοδοτθκεί από πθγι 12V DC μζςω προςαρμογζα (adaptor). 

Θα διακζτει κατάλλθλθ κφρα για ςφνδεςθ ςε Θ/Υ. 

Κατά τθν λιψθ δεδομζνων από κάποιο καταγραφικό ο δζκτθσ κα παράγει θχθτικό μινυμα 

ειδοποίθςθσ του χριςτθ κακϊσ και οπτικό ςτθν οκόνθ. 

Ο δζκτθσ κα ζχει βάροσ μικρότερο από 3 κιλά. 

Ο δζκτθσ μζςα από τα μενοφ του κα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ των 

πλθροφοριϊν για κάκε καταγραφικό 

 

Θ προμικεια αφορά είκοςι (20) καταγραφείσ κορφβου, μια πλιρθ κεντρικι μονάδα-δζκτθσ και 

το αντίςτοιχο cloudbased λογιςμικό. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 
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- Τεχνικό Φυλλάδιο του noise logger 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Αναλυτικό εγχειρίδιο χριςθσ (manual) του ςχετικοφ cloudbased λογιςμικοφ ςτα 

αγγλικά ι ελλθνικά. 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ  

 

 

- 4.2. Φορθτι ςυςκευι εντοπιςμοφ διαρροισ 

Το προςφερόμενο φορθτό ςφςτθμα εντοπιςμοφ διαρροϊν κα πρζπει να είναι μικροφ 

μεγζκουσ ϊςτε να χωράει μζςα ςε τςζπθ (ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 120x40x30mm), να είναι 

απλό ςτθ λειτουργία και χειριςμό του  και κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για τον προ-

εντοπιςμό κορφβων που προζρχονται από διαρροζσ. Πλο το ςφςτθμα πρζπει να είναι φορθτό 

και διαχειρίςιμο από ζνα χειριςτι. Θα τροφοδοτείται από επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ για 

αυτονομία και να διακζτει φορτιςτι μπαταριϊν αυτοκινιτου. 

Θα πρζπει να αποτελείται από: 

 Κεντρικιμονάδα μεενςωματωμζνο μικρόφωνο 

 Αςφρματα ακουςτικά 

 Μαγνιτθ που προςαρμόηεται ςτθμονάδα 

 Τρίποδο που προςαρμόηεται ςτθμονάδα 

 Θικθ μεταφοράσ 

 

Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει λαμπάκια τφπου LED για τθν ζνδειξθ τθσ ςτάκμθσ κορφβου με 

ανάλυςθ τουλάχιςτον 8 επιπζδων.  

Θ επικοινωνία μεταξφ τθσ κεντρικισ μονάδασ και των ακουςτικϊν κα πρζπει να είναι 

αςφρματθ με τεχνολογία Bluetooth ι αντίςτοιχθ. 

 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κικθ μεταφοράσ, Τζλοσ, κα πρζπει 

να παραδοκεί με εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 
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4.3. Φορθτόσ θλεκτρονικόσ ακουςτικόσ ανιχνευτισ διαρροϊν (Γαιόφωνο) 

Σκοπόσ του φορθτοφ ςυςτιματοσ είναι ο ακριβισ εντοπιςμόσ μιασ διαπιςτωμζνθσ διαρροισ 

κατά το μικοσ τμιματοσ αγωγοφ υπό πίεςθ. Επειδι κατά τθ διαρροι υπάρχει εκτόνωςθ του 

περιεχόμενου νεροφ από τθν πίεςθ του αγωγοφ προσ τθν πίεςθ του περιβάλλοντοσ, 

παράγεται κόρυβοσ. Ο εντοπιςμόσ κα επιτυγχάνεται με προςεκτικι ακουςτικι ζρευνα. 

Ο προςφερόμενοσ φορθτόσ θλεκτροακουςτικόσ ανιχνευτισ διαρροϊν κα πρζπει να 

χρθςιμοποιείται για τον προ-εντοπιςμό κορφβων που προζρχονται από διαρροζσ και τθν 

εφρεςθ τθσ ακριβοφ κζςθσ τθσ υπόγειασ διαρροισ μζςω τθσ ανίχνευςθσ κορφβου ςτθν 

επιφάνεια εδάφουσ πάνω από τον υπό πίεςθ αγωγό που ζχει τθν διαρροι. Πλο το ςφςτθμα 

πρζπει να είναι φορθτό και διαχειρίςιμο από ζνα χειριςτι. Θα τροφοδοτείται από 

επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ για αυτονομία τουλάχιςτον 12 ωρϊν και να διακζτει φορτιςτι 

μπαταριϊν. 

Θα πρζπει να αποτελείται από: 

 Ολοκλθρωμζνο μικρόφωνο 

 Θλεκτροακουςτικι ράβδο 

 Μικρόφωνο εδάφουσ (γαιόφωνο)  προςτατευμζνο από τον αζρα 

 Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 

Ριο αναλυτικά: 

 

1. Το ολοκλθρωμζνο μικρόφωνο κα πρζπει να διακζτει τα κάτωκι: 

 Θα πρζπει να δφναται να χρθςιμοποιθκεί για ακρόαςθ ςε κάκε είδουσ υλικό και 

επιφάνειεσ. 

 Θα πρζπει να δφναται να ςυνδεκεί με μαγνθτικό προςαρμογζα για τθν  ςτιριξθ του 

μικροφϊνου ςε φερρομαγνθτικά υλικά 

 Θα πρζπει να δφναται να ςυνδεκεί με τρίποδο για τθ ςτιριξι του ςε τραχιζσ επιφάνειεσ   

 Θ ευαιςκθςία των αιςκθτθρίων κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο 1,000 pC/g 

 

2. Θ Θλεκτροακουςτικι ράβδοσ για τθν ακρόαςθ ςε ςωλινεσ, βάνεσ, και άλλα υδραυλικά 

εξαρτιματα κα πρζπει να αποτελείται από τα κάτωκι: 

 Μικρόφωνο ράβδου με κουμπί λειτουργίασ για το άνοιγμα και κλείςιμο του 

μικροφϊνου 

 Το ςυνολικό μικοσ μαηί με τισ επεκτάςεισ κα πρζπει να φτάνει τουλάχιςτον τα 190 cm 

 Θ ευαιςκθςία των αιςκθτθρίων κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο 1,000 pC/g 

 

3. Το μικρόφωνο εδάφουσ κα πρζπει να είναι προςτατευμζνο από τον αζρα και αποτελείται 

από τα κάτωκι: 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

49 

                                                                                                           

 Μικρόφωνο εδάφουσ για ακρόαςθ ςε ςτακερά και επίπεδα εδάφθ, με ιμάντα 

μεταφοράσ και κουμπί λειτουργίασ για το άνοιγμα και κλείςιμο του μικροφϊνου 

 Το επιταχυνςιόμετρο κα πρζπει να βρίςκεται εντόσ ελαςτικοφ πλαιςίου για προςταςία 

από το περιβάλλον και από τον αζρα 

 Θα πρζπει να δφναται να ςυνδεκεί με τρίποδο για τθ ςτιριξι του ςε τραχιζσ επιφάνειεσ   

 Το βάροσ του δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 3 kg για φορθτότθτα. 

 Θ ευαιςκθςία των αιςκθτθρίων κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο 1,000 pC/g 

 

4. Θ κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ κα πρζπει να διακζτει τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

 Το περίβλθμα κα πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτα κτυπιματα, αδιάβροχο και ταυτόχρονα 

να αποτελεί ελαφριά καταςκευι πχ από βαμμζνο αλουμίνιο 

 Θα πρζπει να δφναται να φιλτράρει το ςιμα με τθ χριςθ τουλάχιςτον 256 αναλογικϊν 

και ψθφιακϊν φίλτρων 

 Τα αναλογικά φίλτρα κα πρζπει να είναι τφπου Chebyshev με κλίςθ 48db 

 Το εφροσ ςυχνότθτασ κα πρζπει να είναι μεταξφ 0 και 4000Hz 

 Το αυτόματο κζρδοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 60.000 φορζσ 

 Θα πρζπει να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τφπου LCD θ οποία κα δφναται να 

διαβαςτεί τθν θμζρα και με μζγεκοσ τουλάχιςτον 460x272 pixels. 

 Θα πρζπει να διακζτει προαιρετικά τουσ παρακάτω τρόπουσ λειτουργίασ: 

o Λειτουργία για μζτρθςθ ςε πραγματικό χρόνο με επτά διαφορετικοφσ τρόπουσ 

όπωσ πχ μικρόφωνο, γαιόφωνο και θλεκτροακουςτικι ράβδο 

o  Λειτουργία καταγραφι δεδομζνων (datalogging) για μζχρι και μία (1) ϊρα 

ςυνεχοφσ μζτρθςθσ και καταγραφισ  

o Λειτουργία με ιχνθκζτθ αερίου με τθ χριςθ του επιπρόςκετου αιςκθτιρα 

αερίου. 

 Θα πρζπει να διακζτει κατάλλθλα ακουςτικά με μεγάλθ άνεςθ με βφςμα ςφνδεςθσ 

(δεν επιτρζπονται προςαρμογείσ).  

 Θα πρζπει να διακζτει αυτόματθ διακοπι ακρόαςθσ για τθν αςφάλεια τθσ ακοισ του 

χειριςτι 

 Ο όγκοσ του ιχου κακϊσ και θ ευαιςκθςία του αιςκθτιρα κα πρζπει να ρυκμίηεται από 

τθν μονάδα επεξεργαςίασ 

 Τα καταγραφόμενα επίπεδα κορφβου κα πρζπει να εμφανίηονται τόςο ωσ αρικμοί όςο 

και ςε γραφικζσ μπάρεσ 

 Θα πρζπει να εμφανίηεται το ιςτορικό τουλάχιςτον ζξι τελευταίων καταγραφϊν 

κορφβου 

 Το εφροσ ςυχνότθτασ τθσ πραγματικισ μζτρθςθσ κα πρζπει να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ 

με ςκοπό τθν προςαρμογι του φιλτραρίςματοσ 
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 Θα πρζπει να δφναται να χρθςιμοποιθκεί ςε εφαρμογι για ανίχνευςθ αερίου με 

ιχνθκζτθ Ν2/Θ2.     

 Θα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανίχνευςθ πλαςτικϊν 

ςωλινων με τθ χριςθ γεννιτρια παλμϊν πίεςθσ 

 Το μζγιςτο βάροσ τθσ δεν κα πρζπει να ξεπερνάει το 2 kg για φορθτότθτα.  

 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε τςάντα μεταφοράσ, να διακζτει 

βακμό προςταςίασ Ι54 ι καλφτερο, το εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ να είναι από 0 ζωσ 

500C και να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

4.4. Φορθτι ράβδοσ ακρόαςθσ 

Θ προςφερόμενθ φορθτι ράβδοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για τον προ-εντοπιςμό 

κορφβων που οφείλονται ςε πικανζσ διαρροζσ. Δεν κα πρζπει να διακζτει κανζνα θλεκτρονικό 

ςτοιχείο και δεν απαιτεί καμία τροφοδοςία. Θα αποτελείται από τθν χοάνθ ακρόαςθσ 

(ακουςτικό), δυο ι περιςςότερεσ επεκτάςεισ και τθν ακίδα. Θ χοάνθ ακρόαςθσ (ακουςτικό) κα 

πρζπει να είναι μεταλλικι, καταςκευαςμζνθ από μπροφτηο με εςωτερικι επζνδυςθ ελαςτικοφ, 

οι επεκτάςεισ και θ ακίδα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Το μζταλλο κα πρζπει να μεταφζρει τισ θχθτικζσ δονιςεισ μζςω τθσ χοάνθσ ςτο ανκρϊπινο 

αυτί. 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κικθ μεταφοράσ. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

 

4.5. Φορθτό ςφςτθμα ακουςτικισ ανίχνευςθσ διαρροισ ςε γραμμι εξυπθρζτθςθσ 

(serviceline) 

Σκοπόσ του φορθτοφ ςυςτιματοσ ςφςτθμα ακουςτικισ ανίχνευςθσ διαρροισ ςε γραμμι 

εξυπθρζτθςθσ (serviceline) είναι ο ακριβισ εντοπιςμόσ μιασ διαπιςτωμζνθσ διαρροισ κατά το 

μικοσ τμιματοσ αγωγοφ γραμμισ εξυπθρζτθςθσ που βρίςκεται υπό πίεςθ. Ουςιαςτικά είναι 
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ζνα μικρόφωνο ςωλινα που οδθγείται μζςω ειδικοφ καλωδίου από fiberglass μζςα ςτον 

αγωγό που ςυνδζει τθν κφρια γραμμι μεταφοράσ με το υδρόμετρο του καταναλωτι. Επειδι 

κατά τθ διαρροι υπάρχει εκτόνωςθ του περιεχόμενου νεροφ από τθν πίεςθ του αγωγοφ προσ 

τθν πίεςθ του περιβάλλοντοσ, παράγεται κόρυβοσ. Ο εντοπιςμόσ κα επιτυγχάνεται με 

προςεκτικι ακουςτικι ζρευνα 

Το προςφερόμενο φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ διαρροισ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για 

τον προ-εντοπιςμό κορφβων που προζρχονται από διαρροζσ και με τθν υποχρεωτικι 

ςυνεργαςία του με το φορθτό θλεκτρονικό ακουςτικό ανιχνευτι (γαιόφωνο) κα 

πραγματοποιείται θ εφρεςθ τθσ ακριβοφ κζςθσ τθσ υπόγειασ διαρροισ μζςω τθσ ανίχνευςθσ 

κορφβου ςτθν επιφάνεια εδάφουσ πάνω από τον υπό πίεςθ αγωγό που ζχει τθν διαρροι. 

Επιπρόςκετα κα δφναται να χρθςιμοποιθκεί για τθν εφρεςθ τθσ κζςθσ και τθσ διαδρομισ του 

ςωλινα. Για τον λόγο αυτό κα πρζπει υποχρεωτικά κα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα και 

αςφρματα με το φορθτό θλεκτρονικό ακουςτικό ανιχνευτι διαρροϊν (γαιόφωνο) που ηθτείται 

ςτθν παροφςα προμικεια και να δφναται να εντοπίηει διαρροζσ ςε βάκοσ μεγαλφτερο των 3m.  

Πλο το ςφςτθμα πρζπει υποχρεωτικά να είναι φορθτό, ςτιβαρισ καταςκευισ, αυτόνομο, 

διαχειρίςιμο από ζνα χειριςτι και κα τροφοδοτείται από επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ. 

Θα πρζπει να αποτελείται από: 

 Καλϊδιο με fiberglass κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι μζγιςτθσ διαμζτρου 5mm, 

ελάχιςτου μικουσ 50m και να φζρει εφκαμπτθ κεφαλι μικροφϊνου μζγιςτθσ 

διαμζτρου 15mm ςτθν άκρθ του 

 Καροφλι με πλαίςιο από αλουμίνιο για εφκολθ μεταφορά  

 Μθχανικό μετρθτι του μικουσ του καλωδίου για τον εφκολο υπολογιςμό τθσ κζςθσ του 

μικροφϊνου 

 Ταχυςφνδεςμο με ςτυπιοκλίπτθ για το καλϊδιο με αντοχι ςε πίεςθ τουλάχιςτον 16bar 

 Αςφρματο μεταδότθ και αςφρματα ακουςτικά (πχ Bluetooth) 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

 Τον φορτιςτι τθσ μπαταρίασ του οργάνου και καλϊδιο φόρτιςθσ για τα ακουςτικά 

 Τουσ απαραίτθτουσ ταχυςυνδζςμουσ και ςωλινα προςαρμογισ 

 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ, πζραν του καλωδίου που κα είναι ςε καροφλι, κα πρζπει να είναι 

τοποκετθμζνοσ ςε τςάντα μεταφοράσ, το εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ να είναι από 0 ζωσ 

500C και να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:  

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 
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4.6. Φορθτι ςυςκευι ανίχνευςθσ ςιδθρομαγνθτικϊν αντικειμζνων 

Ο ανιχνευτισ κα πρζπει να είναι υψθλισ ακριβείασ όργανο, το οποίο να είναι ςχεδιαςμζνο 

ζτςι, ϊςτε να εντοπίηει καμμζνα αντικείμενα από ςίδθροσ και χάλυβα, απορρίπτοντασ εκείνα 

τα αντικείμενα που δεν είναι μαγνθτικά, δθλ. δοχεία αλουμινίου, καλφμματα μπουκαλιϊν, 

κ.λπ. 

 

Ο ανιχνευτισ κα πρζπει να διακζτει ευρφ φάςμα ςυχνότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με μια ςυχνότθτα 

που διαμορφϊνει ακουςτικό τόνο και επιτρζπει ςτο χειριςτι του να προςδιορίηει ςτενά όρια 

μαγνθτικϊν πεδίων. Ο ανιχνευτισ κα πρζπει να είναι ςτιβαρόσ, ελαφρφσ και αδιάβροχοσ, 

διακζτοντασ ακουςτικι ζνδειξθ δοκιμισ των μπαταριϊν του. 

 

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα διακζτει:Εντοπιςτιςιδθρομαγνθτικϊν αντικειμζνων, τςάντα 

μεταφοράσ και εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα ελλθνικά. 

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  

 

Μπαταρίεσ: Τφπου ΑΑ αλκαλικζσ 

Ηωι μπαταριϊν: Τουλάχιςτον 48 ϊρεσ 

Μετρθτισ: Να διακζτει οπτικι και θχθτικι ζνδειξθ 

Βάροσ: Λιγότερο από 1 kg για φορθτότθτα 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10° Cζωσ 50° C 

Βακμόσ προςταςίασ: Τουλάχιςτον Ι64 

Καταςκευι: Ανκρακονιματα ι από πλαςτικό υψθλισ αντοχισ 

 

Θα πρζπει να διακζτει προειδοποιθτικό ςιμα ςε περίπτωςθ που ανιχνεφςει καλϊδια υπό 

τάςθ.  

 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κικθ μεταφοράσ, και να ςυνοδεφεται 

από εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του εργοςταςίου καταςκευισ 
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4. H/Y και εξοπλιςμόσ του ΚΕ / ΦΕ 

 

4.1. Προδιαγραυές Σταθμών Εργασίας 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

Γενικά / Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) – Θζςεισ εργαςίασ & Ρεριφερειακοί 
Στακμοί Ελζγχου 

2 

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με εγγφθςθ 2 (δυο) ετϊν 

ΝΑΙ 

Κουτί 

Φατνία  (2 x 3,5'' εςωτερικά, 2 x 5,25'' εξωτερικά) ΝΑΙ 

Ιςχφστροφοδοτικοφ 
≥ 200 Watt  

≥ 85% efficiency 

CPU 

Τφποσ κεντρικοφ επεξεργαςτι (CPU) ι ιςοδφναμοσ ι 
ιςχυρότεροσ.  

≥ Intel  i5-7400 

ΚεντρικιΜνιμθ 

Ρροςφερόμενθ DDR4 2400MHz ≥  8 GB  

Μζγιςτθ DDR4 2400MHz ≥ 16 GB 

ΜθτρικιΚάρτα (Motherboard) 

PCI Express x1 ≥ 2 

PCI Express x16 ≥ 1 

Κάρταδικτφου 10/100/1000 Mbit/s (On board) NAI 

Wireless 802.11bgn NAI 

Κάρτα ιχου (On board) ΝΑΙ 

Θφρεσ USB 2.0/3.0 ≥ 6 

file:///C:\Users\emile\Desktop\������\�����%20����������_���.%20�������_���������%20��%20�����������_210102.docx%23_Toc213234663
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Μονάδα κλθροφΔίςκου 

Δίαυλοσ επικοινωνίασ SATA 3 

Ρροςφερόμενθχωρθτικότθτα ≥ 256 Gbytes 

Solid State Drive (SSD) ΝΑΙ 

Κάρτα Οκόνθσ 

Υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ ≥ 1920 x 1080  

Οκόνθ 

Τφποσ Οκόνθσ LED 

Μζγεκοσδιαγωνίου  ≥ 21.5’’ 

Ανάλυςθοκόνθσ 1920 x 1080 

Φωτεινότθτα τθσοκόνθσ 200cd/m2 

ΛόγοσΑντίκεςθσ ≥ 1000:1 

Χρόνοσ απόκριςθσ  5 ms 

Πλθκτρολόγιο 

Συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ–928 με μόνιμθ αποτφπωςθ 
Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων  

NAI 

Mouse 

OpticalWheelUSB NAI 

Λειτουργικόφςτθμα Προςωπικϊν Τπολογιςτϊν 

Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 Pro 64-
bit 

ΝΑΙ 

 

 

4.2. Προδιαγραφζσ Φορθτοφ Η/Τ 

O ΦΣΕ κα χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνασ απομακρυςμζνοσ ςτακμόσ τθλε-ελζγχου και 
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τθλεχειριςμοφ όλων των τοπικϊν ςτακμϊν για εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, ςε διάταξθ client-

server. Από αυτι τθ κζςθ εργαςίασ κα επιτρζπεται ο τθλεχειριςμόσ όλου του ςυςτιματοσ και ο 

προγραμματιςμόσ των ελεγκτϊν. Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα 

πρζπει να είναι: 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ. 
ΝΑΙ 

Το ςφνολο του ςυςτιματοσ να καλφπτεται από τθν εγγφθςθ 

διάρκειασ 2 (δυο) ετϊν. 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ  ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το 

περιβάλλον, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και να ικανοποιεί τα 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards για θλεκτρομαγνθτικζσ 

εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

ΣεχνικζσΠροδιαγραφζσ 

Τφποσ κεντρικοφ επεξεργαςτι (CPU) ι ιςοδφναμοσ ι 

ιςχυρότεροσ.  
Intel Core i5-7200U 

Μνιμθ RAM DDR4 ≥ 8 GB 

ΣκλθρόσΔίςκοσ SSD ≥ 256 GB 

Οκόνθ με μζγεκοσ διαγωνίου ≥ 14’’και ανάλυςθ ≥ 1920x1080 ΝΑΙ 

Επιπλζον χαρακτθριςτικά 

 Κάρτα ιχου, ενςωματωμζνα θχεία. 

 Κάρτα δικτφου 10/100/1000, on-board. 

 Κάρτα δικτφου αςφρματθ 802.11 b/g/n. 

 Θφρεσ: USB 2.0/3.0/Type-C ≥ 2, Bluetooth, VGAout, HDMI 

 Αναγνϊςτθσ καρτϊν μνιμθσ. 

ΝΑΙ 
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 Bluetooth 

 Ενςωματωμζνο touch pad 

 Web camera 

Βάροσ ≤ 2.5 kg 

Λογιςμικό 

Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΙ 

Ρρόςβαςθ ςτα λογιςμικά πακζτα διαχείριςθσ δικτφου ΝΑΙ 

υνοδευτικά 

USB stick ≥ 64 GB 

Αςφρματο mouse οπτικιστεχνολογίασ ΝΑΙ 

Τςάντα Μεταφοράσ ΝΑΙ 

 

Για λόγουσ ςυμβατότθτασ και ομοιομορφίασ είναι επικυμθτό ο καταςκευαςτισ του Server, των 

workstation και του φορθτοφ Θ/Υ να είναι κοινόσ. 

 

 

4.3. Εκτυπωτισ InkJet (A4/A3) 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Το ςφνολο του ςυςτιματοσ καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 1 

(ενόσ) ζτουσ. 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ  ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το 

περιβάλλον, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνα standards για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 
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ΣεχνικζσΠροδιαγραφζσ 

Τφποσ Ζγχρωμοσ Inkjet 

Διαςτάςεισ υποςτθριηόμενου χαρτιοφ Α3, Α4 

Συνδεςμολογία 

USB 2.0, 

Ethernet 

10/100/1000 

Ανάλυςθεκτφπωςθσ ≥  2400x1200 dpi 

Μνιμθ ≥ 64 ΜΒ 

Τροφοδοςία χαρτιοφ 
Τροφοδότθσ ≥ 100 

φφλλων 

Συμβατότθτα με Windows 10 ΝΑΙ 

 

 

4.4. Πολυμθχάνθμα Laser 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Το ςφνολο του ςυςτιματοσ καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 1 

(ενόσ) ζτουσ. 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ  ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το 

περιβάλλον, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνα standards για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

ΣεχνικζσΠροδιαγραφζσ 

Τφποσ Ζγχρωμο 
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πολυμθχάνθμα Laser 

Διαςτάςεισ υποςτθριηόμενου χαρτιοφ Α4 

Συνδεςμολογία 

USB 2.0, 

Ethernet 

10/100/1000 

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ 
≥  20 ςελ/ λεπτό 

ζγχρωμο 

Ταχφτθτα ςάρωςθσ 
≥  20 ςελ/ λεπτό 

ζγχρωμο 

Μνιμθ ≥ 256 ΜΒ 

Αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ ΝΑΙ 

Αυτόματοσ τροφοδότθσςάρωςθσ ΝΑΙ 

Τροφοδοςία χαρτιοφ 
Τροφοδότθσ ≥ 

200φφλλων 

Οκόνθ πλθροφοριϊν ΝΑΙ 

Συμβατότθτα με Windows 10 ΝΑΙ 

 

 

4.5. Σροφοδοτικό αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS) του ΚΕ 

Στον ΚΣΕ κα τοποκετθκεί ςφςτθμα μθ διακοπτόμενθσ θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ που κα 

ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει διακοπι ρεφματοσ και το οποίο κα καλφπτει όλο τον 

εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί ςτισ αντίςτοιχεσ τοποκεςίεσ.  

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ για τον ΚΣΕ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ΝΑΙ 
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ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

Τόςο το ςφνολο του ςυςτιματοσ όςο και ανεξάρτθτα οι μπαταρίεσ του 

ςυςτιματοσ καλφπτονται από εγγφθςθ διάρκειασ 2 (δφο) ετϊν 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ  ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το 

περιβάλλον, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνα standards για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

ΣεχνικζσΠροδιαγραφζσ 

Ιςχφσ (VA) 4000VA 

Τεχνολογία OnLine 

Συντελεςτισιςχφοσ ≥  0.80 

Οκόνθ LCD NAI 

Δυνατότθτα ςφνδεςθσμονάδων επζκταςθσ ΝΑΙ 

Τοποκζτθςθ ςε rack ΝΑΙ 

 

4.6. Προδιαγραφζσ για Μιμικό Διάγραμμα Προβολισ/ Οκόνθ 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ για τον ΚΣΕ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 4 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το 

περιβάλλον, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνα standards για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ  ΝΑΙ 

Το ςφνολο του ςυςτιματοσ καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 1 ΝΑΙ 
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(ενόσ) ζτουσ. 

Θα ςυνοδεφεται από βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ. ΝΑΙ 

Τφποσ panelLED ι αντίςτοιχο  LED 

Διαγϊνιοσ οκόνθσ 1 – 4 ≥ 48’’ 

Διαγϊνιοσ οκόνθσ 5 – 6  ≥ 40’’ 

ΑνάλυςθΟκόνθσ ≥ 1920 x 1080 px 

Αρικμόσ υποδοχϊν HDMI  ≥ 3 

Αρικμόσ υποδοχϊν USB ≥ 2 

Θφρα LAN ≥ 1 

 

5. Λογιςμικά 

 

7.1. Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 

Το εξειδικευμζνο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο να παρακολουκεί το δίκτυο νεροφ 

και να ςυλλζγει δεδομζνα από τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Υπολειμματικοφ Χλωρίου (ΤΣΥΧ), τον 

Τοπικό Στακμό Ελζγχου & φκμιςθσ Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) και τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου 

Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) κα πρζπει να ςυνεργάηεται αποδεδειγμζνα με τουσ ελεγκτζσ του.  

Το λογιςμικό κα πρζπει να είναι ζνα διαδραςτικό γεωαναφορόμενο λογιςμικό που 

χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα χαρτϊν (πχ GoogleMaps). 

Θα πρζπει είτε να εγκαταςτακεί ςτον server του ΚΣΕ (θ κεντρικι βάςθ καταγραφισ των 

δεδομζνων) είτε κα πρζπει να είναι τφπου WEB (Cloudbased). Επικυμθτό είναι να ζχει και τισ 

δυο δυνατότθτεσ.  

Οι λειτουργίεσ που κα εκτελεί κα πρζπει να είναι: 

 Να παρακολουκεί τθν εφρυκμθ λειτουργία και να καταγράφει τισ τιμζσ των οργάνων 

μζτρθςθσ των ΤΣΕΡ και ΤΣΕΡ. 

 Να παρακολουκεί και να καταγράφει τισ τιμζσ του υπολειμματικοφ χλωρίου από τα  

όργανα μζτρθςθσ των ΤΣΥΧ. 

 Να πραγματοποιεί διαχείριςθ του ςυνόλου των ςτακμϊν ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡ & ΤΣΕΡ. 

 Να εμφανίηει ιςτορικά δεδομζνα ςε πίνακα ι ςε γραμμικι μορφι ακόμθ και ςε μορφι 

csvformat για εξαγωγι των δεδομζνων   
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 Εμφάνιςθ των δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο ςε πίνακα ι ςε γραμμικι μορφι.  

 Να εμφανίηει ςε πραγματικό χρόνο το διάγραμμα ροισ με το εγκατεςτθμζνο 

εξοπλιςμό και όλεσ τισ τρζχουςεσ τιμζσ αναφοράσ (παροχι, πίεςθ, αιςκθτιρια 

ποιότθτασ νεροφ, κλπ.). 

 Θ αποςτολι λειτουργικϊν εντολϊν ςτουσ ελεγκτζσ/ ςτακμοφσ (π.χ. αλλαγι ορίων, 

ενεργοποιιςεισ ςυναγερμϊν, κλπ.) και να πραγματοποιεί ζλεγχο τθσ τρζχουςασ 

κατάςταςθσ αυτϊν ιτοι να ενθμερϊνει τον χειριςτι αν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 

ι απζτυχε ι διαγράφθκε ι υπάρχει ςφάλμα, κλπ. ϊςτε να προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ 

ενζργειεσ. 

 Να πραγματοποιεί ςφγκριςθ ςτο ίδιο γράφθμα των διαφόρων μετριςεων  των 

διαφόρων ελεγκτϊν/ ςτακμϊν, με δυνατότθτα αποκικευςθσ όλων των 

εμφανιηόμενων γραφθμάτων. 

 Να εκτυπϊνει γραφιματα κακϊσ και λίςτα ςυναγερμϊν. 

 Να εμφανίηει όλουσ τουσ ενεργοφσ κακϊσ και τουσ καταγεγραμμζνουσ ςυναγερμοφσ. 

 Να πραγματοποιεί τθ διαχείριςθ τθσ διάρκρωςθσ των ςυναγερμϊν που κα ςτζλνονται 

ςτον χειριςτι του ςυςτιματοσ μζςω email ι SMS. 

 Να διακζτει διαγνωςτικά εργαλεία για τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των 

ελεγκτϊν των ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡ και ΤΣΕΡ, τα οποία κα παρζχουν τθν κατάςταςθ των 

επικοινωνιϊν με το Κζντρο Ελζγχου, το επίπεδο τθσ μπαταρίασ (εάν υπάρχει), τα 

δεδομζνα τελευταία απαλλαγι, ο αρικμόσ των ενεργϊν ςυναγερμϊν, κλπ. 

 Να εμφανίηει ςτο GoogleMaps όλουσ τουσ ελεγκτζσ των ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡ και ΤΣΕΡ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι με άμεςθ ανταπόκριςθ. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφςει τθν τρζχουςα κατάςταςθ του ελεγκτι, θ οποία 

περιλαμβάνει το ςφνολο των παραμζτρων του (πχ τα κατϊτατα όρια ςυναγερμοφ, 

βακμονόμθςθ ςυναγερμϊν, κλπ.) και να είναι ςε κζςθ ςτθ ςυνζχεια να τισ επαναφζρει 

ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

 

Θα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα με το λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και 

υπολογιςμοφ αποδοτικότθτασ εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ ϊςτε να λαμβάνει κρίςιμα 

ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Θ ςυνεργαςία 

αυτι κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ διλωςθσ των δυο καταςκευαςτϊν των 

λογιςμικϊν που να δθλϊνεται θ εν λόγω ςυνεργαςία κακϊσ και λίςτα τριϊν (3) τουλάχιςτον 

εφαρμογϊν/ζργων ςτα οποία ζχουν εγκαταςτακεί τα δυο λογιςμικά και ςυνεργάηονται. Οι 

δθλϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ των τελικϊν χρθςτϊν για τθν 

άψογθ ςυνεργαςία των δυο λογιςμικϊν. Σε περίπτωςθ που τα δυο εν λόγω λογιςμικά είναι 

του ιδίου οίκου απαιτείται μόνο διλωςθ του καταςκευαςτι τουσ για τθν άμεςθ ςυνεργαςία 

τουσ.  
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Για τθν ορκι, βζλτιςτθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυνόλου του ςυςτιματοσ, κα πρζπει 

το προςφερόμενο λογιςμικό να ςυνεργάηεται άμεςα με τουσ ελεγκτζσ των τοπικϊν ςτακμϊν 

(ΤΣΕΡ, ΤΣΕΡ, ΤΣΥΧ) του δικτφου ϊςτε να λαμβάνει κρίςιμα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν τουσ. Θ ςυνεργαςία αυτι κα πρζπει να αποδεικνφεται με 

τθν προςκόμιςθ διλωςθσ των δυο καταςκευαςτϊν, ιτοι του λογιςμικοφ και των ελεγκτϊν, 

που να δθλϊνεται θ εν λόγω ςυνεργαςία κακϊσ και λίςτα τριϊν (3) τουλάχιςτον 

εφαρμογϊν/ζργων ςτα οποία ζχουν εγκαταςτακεί το προςφερόμενο λογιςμικό και ο/οι 

προςφερόμενοσ/-οι ελεγκτισ/-εσ και ςυνεργάηονται. Οι δθλϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να 

ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ των τελικϊν χρθςτϊν για τθν άψογθ ςυνεργαςία των δυο, ιτοι 

του λογιςμικοφ και των ελεγκτϊν. Σε περίπτωςθ που το λογιςμικό και οι ελεγκτζσ είναι του 

ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου, απαιτείται μόνο διλωςθ του καταςκευαςτι τουσ για τθν 

άμεςθ ςυνεργαςία τουσ.  

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι 

- Τεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ του προςφερόμενου λογιςμικοφ με το λογιςμικό εντοπιςμοφ 

φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ  

- Τεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ του προςφερόμενου λογιςμικοφ με τουσ προςφερόμενουσ 

ελεγκτζσ του δικτφου φδρευςθσ.  

 
 

7.2. Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ αποδοτικότθτασ δικτφων 

φδρευςθσ 

Το εξειδικευμζνο λογιςμικό κα πρζπει να διαχειρίηεται το δίκτυο νεροφ και να υποδεικνφει 

ςτον χειριςτι πικανι διαρροι ςτο δίκτυο. Επιπλζον κα πρζπει να αξιολογεί τθν απόδοςθ του 

δικτφου και κα κάνει διαχείριςθ των απωλειϊν του με τθ χριςθ των δεδομζνων και του 

δείκτεσ του InternationalWaterAssociation (IWA). Το λογιςμικό κα πρζπει να είναι ζνα 

διαδραςτικό γεωαναφορόμενο λογιςμικό που χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα χαρτϊν (πχ 

GoogleMaps).  

Θα πρζπει είτε να εγκαταςτακεί ςτον server του ΚΣΕ (θ κεντρικι βάςθ καταγραφισ των 

δεδομζνων) είτε κα πρζπει να είναι τφπου WEB (Cloudbased). Επικυμθτό είναι να ζχει και τισ 

δυο δυνατότθτεσ. 

Οι λειτουργίεσ που κα εκτελεί είναι: 

 Εκτίμθςθ των απωλειϊν με τθ χριςθ δεικτϊν του IWA 

 Εκτίμθςθ επιςκευϊν βλαβϊν του δικτφου και επίδραςθσ τουσ ςτθν ανάκτθςθ τθσ 
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λειτουργίασ του δικτφου 

 Αξιολόγθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ  

 Γραφικι ανάλυςθ που να εμφανίηουν τθν τάςθ των ροϊν και των πιζςεων, με ειδικι 

αναφορά ςε νυχτερινζσ ςυμπεριφορζσ  

 Εμφάνιςθ διαρροϊν ςε γραφικι μορφι και/ι ειδοποίθςθ ωσ event μζςω mail ι SMS 

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του δικτφου και τθσ υποβολισ εκκζςεων 

 Συγκρίςεισ μεταξφ των διαφόρων περιόδων ςτθν ίδια περιοχι ι διαφορετικζσ περιοχζσ 

  Να δίνει ςυναγερμοφσ ςε περίπτωςθ που υπερβαίνονται τα κατϊτατα όρια 

Θ κάκε περιοχι/ ηϊνθ του δικτφου φδρευςθσ κα πρζπει να προςδιορίηεται τοπολογικά με 

βάςθ το υδατικό ιςοηφγιο που προκφπτει και υπολογίηεται με τισ τιμζσ που λαμβάνονται από 

τα εγκατεςτθμζνα όργανα (μετρθτζσ πίεςθσ, παροχισ) και τισ ςτατιςτικζσ/ κεωρθτικζσ 

εκτιμιςεισ.  

Αναλυτικότερα κα πρζπει να πραγματοποιείται: 

 

Ανάλυςθ απϊλεια νεροφ 

Το λογιςμικό κα πρζπει να πλθροί επαρκϊσ τισ προδιαγραφζσ του 

InternationalWaterAssociation (IWA), επιτρζποντασ τθν είςοδο των απαραίτθτων παραμζτρων 

ςτθ φάςθ τθσ διαμόρφωςθσ των ηωνϊν για τον υπολογιςμό τθσ απόδοςθσ του δικτφου. 

 

Διαμόρφωςθ ηωνϊν  

Θα πρζπει θ κάκε περιοχι/ ηϊνθ να μπορεί να ρυκμιςτεί και να χαρακτθριςτεί με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ IWA. Επιπλζον κα πρζπει να περιζχει μια ςειρά από διαγράμματα και  

παραμζτρουσ που κζτει και ρυκμίηει ο χειριςτισ   ϊςτε να κακίςταται  δυνατι και με ευκολία 

τόςο θ περιγραφι του ιςοηυγίου  του νεροφ όςο και θ ανάπτυξθ γραφθμάτων των θμεριςιων 

απωλειϊν νεροφ. 

 

Ανάλυςθ ελάχιςτθσ νυχτερινισ παροχισ 

Θα πρζπει να πραγματοποιεί υπολογιςμοφσ των θμεριςιων απωλειϊν τθσ περιοχισ με βάςθ 

τθν ανάλυςθ ελάχιςτθσ νυχτερινισ παροχισ. Τόςο οι εκτιμϊμενεσ  όςο και οι αναπόφευκτεσ 

απϊλειεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό του ελάχιςτου ςτόχου. 

 

Σεχνικό-οικονομικι ανάλυςθ 

Θα πρζπει να καταγράφει τισ πλθροφορίεσ για τον υπολογιςμό του κόςτουσ  που 

δθμιουργείται  από τισ απϊλειεσ και από τισ εργαςίεσ  για τθν αναηιτθςθ των διαρροϊν. 

 

Ανάλυςθ για το ετιςιο υδατικό ιςοηφγιο  

Θα πρζπει ο υπολογιςμόσ του ετιςιου ιςοηυγίου του νεροφ να γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τον 

όγκο που ειςιλκε ςτο δίκτυο ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ.  
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Επιπλζον κα πρζπει να υπολογίηει τον δείκτθ ILI τθσ IWA που αλλιϊσ εμφανίηεται και ωσ 

δείκτθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του δικτφου και που αξιολογεί πόςο αποτελεςματικά ο 

χειριςτισ διεξάγει μια κατάλλθλθ πολιτικι μείωςθσ των απωλειϊν. 

Ο ILI είναι ζνασ δείκτθσ τθσ IWA και υπολογίηεται από τθ ςχζςθ μεταξφ των πραγματικϊν 

ετιςιων ηθμιϊν και των αναπόφευκτων ετιςιων απωλειϊν του ςυςτιματοσ (ILI = 

CurrentAnnualRealLosses (CARL)/UnavoidableAnnualRealLosses (UARL) 

 

Αξιολόγθςθσ Πραγματικϊν Απωλειϊν (Reallosses) 

Το λογιςμικό κα πρζπει να υπολογίηει και να παρουςιάηει μια ςφγκριςθ των απωλειϊν νεροφ 

χρθςιμοποιϊντασ δφο διαφορετικζσ μεκόδουσ:  

α) πραγματικζσ απϊλειεσ υπολογιηόμενεσ  με τθν μζκοδο BABE 

(BurstAndBackgroundEstimates) νυχτερινι παροχι και  

β) τισ πραγματικζσ απϊλειεσ  υπολογιηόμενεσ με τθν μζκοδο UARL. 

(UnavoidableAnnualRealLosses) 

 

Γράφθμα των κακθμερινϊν  Απωλειϊν 

Το λογιςμικό κα πρζπει να εξάγει γράφθμα για κάκε περιοχι και να αναπαριςτά τισ 

κακθμερινζσ απϊλειεσ για  ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ. Το γράφθμα επίςθσ κα πρζπει να εμφανίηει 

τθν τάςθ των απωλειϊν και το οικονομικό κόςτοσ  υπό τθν  μορφι καμπυλϊν. 

 

Θα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα με το λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων 

RTU εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ϊςτε να λαμβάνει κρίςιμα ςτοιχεία που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Θ ςυνεργαςία αυτι κα πρζπει να 

αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ διλωςθσ των δυο καταςκευαςτϊν των λογιςμικϊν που να 

δθλϊνεται θ εν λόγω ςυνεργαςία κακϊσ και λίςτα τριϊν (3) τουλάχιςτον εφαρμογϊν/ζργων 

ςτα οποία ζχουν εγκαταςτακεί τα δυο λογιςμικά και ςυνεργάηονται. Οι δθλϊςεισ αυτζσ κα 

πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ των τελικϊν χρθςτϊν για τθν άψογθ ςυνεργαςία των 

δυο λογιςμικϊν. Σε περίπτωςθ που τα δυο εν λόγω λογιςμικά είναι του ιδίου οίκου απαιτείται 

μόνο διλωςθ του καταςκευαςτι τουσ για τθν άμεςθ ςυνεργαςία τουσ.  

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι 

- Τεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ του προςφερόμενου λογιςμικοφ με το λογιςμικό 

τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
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7.3. Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριϊν  ωσ ολοκλθρωμζνο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα 

Το λογιςμικό εφαρμογισ κα δίνει τθ δυνατότθτα μελλοντικά ςτο χριςτθ να ζχει μια ςυνοπτικι 

και ενοποιθμζνθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ των  δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, των 

εγκαταςτάςεων ΕΕΛ και των διυλιςτθρίων νεροφ, κακϊσ και να οργανϊνει και να διαχειρίηεται 

επαρκϊσ τισ ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ. Θα είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε ανάλογα με το είδοσ 

πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται, να μπορεί να παρζχει ςφνκετα αποτελζςματα/ πλθροφορίεσ 

ςτο τελικό χριςτθ με τθν προςκικθ επιπλζον εφαρμογϊν (add-onmodules). Επιπλζον, κα 

δφναται να λαμβάνει πλθροφορίεσ (παροχι, πικανι διαρροι, πικανι βλάβθ), μζςω του 

λογιςμικοφ εφαρμογισ ApplicationServerι του ενιαίου λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

υδρομζτρων.Για τον λόγο αυτό κα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα με το λογιςμικό εφαρμογισ - 

ApplicationServer ι με το ολοκλθρωμζνο λογιςμικό (πλατφόρμα) διαχείριςθσ υδρομζτρων. 

 

Θα βαςίηεται ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι και ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ/ 

διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν όπωσ WebServices, REST, json κλπ. Θα προςφζρει εργαλεία 

πλοιγθςθσ, παρουςίαςθσ, αναηιτθςθσ και αναφορϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι διακζςιμα 

ςτουσ χριςτεσ ανάλογα με τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι. 

Θα πρζπει να είναι cloudbased λογιςμικό ιτοι κα βαςίηεται ςε πλατφόρμα ανάπτυξθσ 

διαδικτυακοφ λογιςμικοφ που κα προςφζρει διαδραςτικό, φιλικό προσ το χριςτθ περιβάλλον 

εργαςίασ και κα δίνει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ µε τθ χριςθ webbrowser, από οποιαδιποτε 

τοποκεςία και από χριςτεσ που δεν διακζτουν ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ ευκολία ενθμζρωςθσ του διαδικτυακοφ τόπου και να περιοριςτεί το 

λειτουργικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ τθσ πφλθσ.  

Οι βαςικζσ δυνατότθτεσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι: 

● Δθμιουργία διαβακμιςμζνων χρθςτϊν και ομάδων χρθςτϊν 

● Υποδοχι δεδομζνων μετριςεων από διάφορα ςυςτιματα, όπωσ ςυςτιματα SCADA, 

ςυςτιματα τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν οργάνων, μθ τθλεμετρικϊν οργάνων (πχ μθ 

τθλεμετροφμενα καταγραφικά-dataloggers κ.α.)  

● Ειςαγωγι των κζςεων που παρζχουν τισ μετριςεισ με γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ με 

εφκολο τρόπο 

● Κακοριςμόσ γεωγραφικϊν ηωνϊν φδρευςθσ και ζνταξθ των κζςεων που παρζχουν τισ 

μετριςεισ, ςε αυτζσ τισ ηϊνεσ. 

● Εμφάνιςθ των αντικειμζνων των δικτφων ςε γεωγραφικό υπόβακρο με χριςθ 

χρωμάτων για τον κακοριςμό τθσ κατάςταςθσ κάκε αντικειμζνου 

● Χριςθσ φίλτρων των αντικειμζνων που κα εμφανίηονται ςτο γεωγραφικό υπόβακρο. 

● Εμφάνιςθ λίςτασ των ηωνϊν φδρευςθσ και δεικτϊν απόδοςθσ κάκε ηϊνθσ 

● Εμφάνιςθ γραφθμάτων κακοριηόμενων από τον χριςτθ με δυνατότθτεσ  

o Επιλογισ δεδομζνων διαφόρων αντικειμζνων ι/και ηωνϊν φδρευςθσ 
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o Επιλογισ δεδομζνων διαφόρων ειδϊν μετριςεων 

o Εμφάνιςθσ ςε κοινό γράφθμα ι ςε πολλαπλά γραφιματα 

o Εμφάνιςθσ για οριςμζνθ χρονικι περίοδο 

o Εμφάνιςθσ ίδιων δεδομζνων ςυγκρίςιμα για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ 

(π.χ. ςυγκριτικό διάγραμμα μετριςεων παροχισ για το 1ο τρίμθνο δφο 

διαδοχικϊν ετϊν) 

o Υπζρκεςθσ χρονοςειρϊν διαφορετικισ κλίμακασ και διαφορετικϊν μεγεκϊν 

● Δθμιουργία αναφορϊν όπωσ: Υδατικό ιςοηφγιο, Ηιτθςθ-Κατανάλωςθ, Νυχτερινι 

παροχι, Δείκτθσ θμεριςιασ/ νυχτερινισ κατανάλωςθσ, Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ 

δεδομζνων 

● Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων μετριςεων, κακοριηόμενοσ από τον χριςτθ 

● Κακοριςμόσ ςυναγερμϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ τιμζσ των μετριςεων 

● Αποςτολι ςυναγερμϊν με SMS/ email ςε διαβακμιςμζνουσ χριςτεσ  

● Υποςτιριξθ χρονικϊν δεδομζνων. 

 

Θα πρζπει να ςυνεργάηεται άμεςα με το λογιςμικό εφαρμογισ - ApplicationServer ι με το 

ολοκλθρωμζνο λογιςμικό (πλατφόρμα) διαχείριςθσ υδρομζτρων ϊςτε να λαμβάνει κρίςιμα 

ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Θ ςυνεργαςία 

αυτι κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ διλωςθσ των δυο καταςκευαςτϊν των 

λογιςμικϊν που να δθλϊνεται θ εν λόγω ςυνεργαςία κακϊσ και λίςτα τριϊν (3) τουλάχιςτον 

εφαρμογϊν/ζργων ςτα οποία ζχουν εγκαταςτακεί τα δυο λογιςμικά και ςυνεργάηονται. Οι 

δθλϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ των τελικϊν χρθςτϊν για τθν 

άψογθ ςυνεργαςία των δυο λογιςμικϊν. Σε περίπτωςθ που τα δυο εν λόγω λογιςμικά είναι 

του ιδίου οίκου απαιτείται μόνο διλωςθ του καταςκευαςτι τουσ για τθν άμεςθ ςυνεργαςία 

τουσ.  

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

- Τεχνικό Φυλλάδιο 

- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο)  του καταςκευαςτι 

- Τεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ του προςφερόμενου λογιςμικοφ με το λογιςμικό εφαρμογισ 

ApplicationServer ι με το ολοκλθρωμζνο λογιςμικό (πλατφόρμα) διαχείριςθσ 

υδρομζτρων  
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6. Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ – Σεκμθρίωςθ 

Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει και παραδϊςει πλιρεσ και λεπτομερζσ πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 3  εργαςίμων θμερϊν 

με  6  ϊρεσ το  πολφ θμερθςίωσ, ςε ωράριο τθσ ελεφκερθσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ μασ. Θ 

εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα οποία κα 

εγκαταςτακοφν. 

Θεκπαίδευςθκαπρζπειναανταποκρίνεταιςτθνόλθφιλοςοφίαλειτουργίασκαιςυντθριςεωστου 

ςυςτιματοσ, ωσαναφζρεται ςτθνπαροφςακαι κα διεξαχκείςτθνΕλλθνικιγλϊςςα. 

Τοπρόγραμμακαπεριλαμβάνειχειριςτικιεκπαίδευςθ,ςυμπτωματολογίακαάρςθβλαβϊν,τθνς

χετικιβιβλιογραφίατωνςυςκευϊνςτισ οποίεσεκτελείται θ εκπαίδευςθ. 

Τοςφνολοτθσ παραπάνωεκπαίδευςθσκαπαρακολουκιςεικαιζνασεκπρόςωποσμθχανικόσ τθσ 

Υπθρεςίασ,οοποίοσκαςυντονίηεικαιτθνκαλιεκτζλεςθκαιτιρθςθτουπρογράμματοστθσ 

εκπαίδευςθσκαικααναλάβειςτθνςυνζχειαςανυπεφκυνοσεπικεφαλιστεχνικόστθσεγκαταςτάςε

ωσ. 

 

Θ δαπάνθτθσεκπαίδευςθσ βαρφνειεξ’ολοκλιρου τον ανάδοχο.Τοπεριεχόμενο τθσ 

εκπαίδευςθσκα είναι κατ’ ελάχιςτο το εξισ : 

 Για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ (2 άτομα): Θ εκπαίδευςθ κα καλφπτει όλα τα 

κζματα λειτουργίασ των υδρομετρθτϊν, των καταγραφζων πίεςθσ και παροχισ και 

των διατάξεων ςυλλογισ δεδομζνων και των λογιςμικϊν. Θ λειτουργία των 

διατάξεων κα καλφπτεται ςε ικανοποιθτικό βάκοσ για να επιτρζπει τθν κανονικι και 

ομαλι κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

   Για τουσ προγραμματιςτζσ/χειριςτζσ (2 άτομα): Θ εκπαίδευςθ κα καλφπτει όλεσ τισ 

δυνατότθτεσ λιψθσ και διαχείριςθσ των δεδομζνων των υδρομετρθτϊν κλπ. 

Στοςχζδιοεκπαίδευςθσ καπεριλαμβάνονται: 

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ - χρονικι διάρκεια 

 Αρικμόσ ατόμων ανά εκπαιδευτικι βακμίδα που απαιτείται να εκπαιδευτοφν   

Βιβλιογραφικι υποςτιριξθ ςχετικά με το κζμα 

 Εγχειρίδια γενικισ κατάρτιςθσ (κεωρθτικι) και εγχειρίδια που αφοροφν τθ 

λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ (πρακτικι) 

 Άλλα ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. 

 

Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει τθν υπθρεςία με εγχειρίδια Λειτουργίασ τθσ κάκε 

διάταξθσ. Τα εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά. 

 

Θα πρζπει να προςφερκεί επίςθσ ςτθν υπθρεςία ζκκεςθ με τα τελικά ςυμπεράςματα που 

κα αφοροφν ςτο ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ παραςχεκείςασ εκπαίδευςθσ, τισ επιδόςεισ των 

εκπαιδευμζνων και τισ γενικότερεσ προτάςεισ των εκπαιδευτϊν. 
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ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α ” 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V- ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V- ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

1 

                                                                                                           

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Σιμή 

Μονάδας (€) 
Σιμή μονάδας (€) Ολογράφως 

1 
ΤΣΗΜΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΣΕΚ) 
265.200,00 € 

 

Διακόςιεσ εξήντα πζντε 

χιλιάδεσ διακόςια ΕΤΡΩ 

2 
ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ & 

ΡΤΘΜΙΗ ΠΙΕΗ (ΣΕΡΠ) 
41.480,00 € 

αράντα ζνα χιλιάδεσ 

τετρακόςια ογδόντα ΕΤΡΩ 

3 
ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΙΕΗ 

(ΣΕΠ) 
4.800,00 € 

Σζςςερεισ χιλιάδεσ οκτακόςια 

ΕΤΡΩ 

4 
ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΩΡΙΟΤ (ΣΤΧ) 
31.500,00 € 

Σριάντα ζνα χιλιάδεσ 

πεντακόςια ΕΤΡΩ 

5 
ΦΟΡΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
38.120,00 € 

Σριάντα οκτώ χιλιάδεσ εκατό 

είκοςι ΕΤΡΩ 

6 
ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

(ΚΕ), (ΦΕ) 
126.900,00 € 

Εκατό είκοςι ζξι χιλιάδεσ 

εννιακόςια ΕΤΡΩ 

7 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 12.000,00 € Δώδεκα χιλιάδεσ ΕΤΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 520.000,00 € 
Πεντακόςιεσ είκοςι χιλιάδεσ 

ΕΤΡΩ 

Φ.Π.Α.(24%): 124.800,00 € 
Εκατό είκοςι τζςςερεισ  χιλιάδεσ 

οκτακόςια ΕΤΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 644.800,00 € 
Εξακόςιεσ ςαράντα τζςςερισ 

χιλιάδεσ οκτακόςια ΕΤΡΩ 

 



 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ» 
ΠΡΟΚΛΗΗ Νο 1: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΝΕΡΟΤ» 
ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΝΕΡΟΤ – ΜΟΝΑΔΕ ΑΦΑΛΑΣΩΗ» 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΤ ΠΛΑΣΑΝΙΑ  
(Δ.Ε.Τ.Α.Β.Α.) 

ΣΙΣΛΟ: “ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α ” 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

“ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ ΣΗ ΔΕΤΑΒΑ -ΦΑΗ Α” 

 

1 

                                                                                                           

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή Είδουσ 

Σιμή Μονάδασ 

(€) 

Σιμή μονάδασ (€) 

Ολογράφωσ 

1 
ΤΣΗΜΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΣΕΚ) 
  

2 
ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΡΤΘΜΙΗ 

ΠΙΕΗ (ΣΕΡΠ) 
  

3 ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΙΕΗ (ΣΕΠ)   

4 
ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟΤ 

ΧΛΩΡΙΟΤ (ΣΤΧ) 
  

5 
ΦΟΡΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 

ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
  

6 ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΚΕ), (ΦΕ)   

7 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   

Φ.Π.Α.(24%):   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:   

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

(Αριθμητικά) :        ………………………………………………………€.  (πλζον ΦΠΑ) 

 

(Ολογράφωσ)  :   .......................................................................................................... €.  (πλζον ΦΠΑ) 
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