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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Χυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ
ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΧΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Ο
Διαγωνιςμόσ
αφορά
τθν
«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΪΜΕΝΟΤ ΠΛΘΡΟΧΟΡΙΑΚΟΤ
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΙΑΨΕΙΡΙΘ ΣΪΝ ΤΔΑΣΙΝΪΝ ΠΟΡΪΝ ΚΑΙ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΟΛΙΣΪΝ &
ΕΠΙΨΕΙΡΘΕΪΝ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ».
Το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ περιλαμβάνει τθν:
 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 αποτελοφνται από ελεγκτι
αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ, τθ βαλβίδα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ (PRV), τον μετρθτι
παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου με μπαταρία, τουσ μετρθτζσ πίεςθσ και του
παρελκόμενου εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ.
Ζναν (1) τοπικό ςτακμό μζτρθςθσ πίεςθσ (ΣΕΠ) που αποτελοφνται από ελεγκτι
καταγραφισ με μετάδοςθ δεδομζνων, τον μετρθτι πίεςθσ και του παρελκόμενου
εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ.
Τπθρεςίεσ δθμιουργίασ απομονωμζνθσ υδρευτικισ ηϊνθσ του δικτφου φδρευςθσ τθσ
περιοχισ τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ.
 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ, ςε επιλεγμζνεσ δεξαμενζσ του δικτφου τθσ Αρχαίασ
Ολυμπίασ, τεςςάρων (4) τοπικϊν ςτακμϊν που κωδικοποιοφνται με τον χαρακτθριςμό
ΣΔ (Τοπικόσ Στακμόσ Δεξαμενϊν).
 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ, ςε επιλεγμζνθ βαςικι κζςθ του δικτφου τθσ Αρχαίασ
Ολυμπίασ (που κα ορίςει θ Υπθρεςία), ενόσ (1) ςτακμοφ μζτρθςθσ υπολειμματικοφ
χλωρίου
που κωδικοποιείται με τον χαρακτθριςμό ΤΣΥΧ (Τοπικόσ Στακμόσ
Υπολειμματικοφ Χλωρίου).
 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία αςφρματου ςυςτιματοσ αυτόματθσ
τθλεμετρικισ καταμζτρθςθσ υδρομετρθτϊν (A.M.R.) που απαρτίηεται από:
Επτακόςιοι (700) θλεκτρονικοί υδρομετρθτζσ ½’’, DN15, με ενςωματωμζνθ διάταξθ
επικοινωνίασ και καταγραφικό τιμϊν.
Σφςτθμα αςφρματου δικτφου αποτελοφμενο από μονάδεσ επικοινωνίασ (gateways),
κεραίεσ, ιςτοφσ, κλπ. για τθν αςφρματθ μεταφορά των δεδομζνων των υδρομετρθτϊν
και των ςτακμϊν ΤΣΕΡ, ΤΣΥΧ, και ΤΣΕΡ ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου.
Ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ επικοινωνίασ (network server).
Ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ υδρομετρθτϊν, επεξεργαςίασ (ςτατιςτικισ ανάλυςθσ) και
εξαγωγισ δεδομζνων (application server) και του υποςυςτιματοσ διαλειτουργικότθτασ
για ςφνδεςθ των μετριςεων με υπάρχοντα ERP / Billing ςυςτιματα τθσ ΔΕΥΑ.
Τθν Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ των ανωτζρω Εφαρμογϊν και Θζςθ ςε Λειτουργία
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του Συςτιματοσ.
 Σθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ (site) εξυπθρζτθςθσ καταναλωτϊν και τθν φιλοξενία
(Hosting) του site για δυο (2) ζτθ
 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου
(ΚΕ) που ςτοχεφει ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων από τισ νζεσ 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 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
Φορθτοφ Στακμοφ Ελζγχου (Φ.Σ.Ε.) 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 ΚΣΕ.
 Δεν είναι ευκφνθ του Προμθκευτι τα κάτωκι:
o Ρρομικεια παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΔΕΘ ςε κάκε ςτακμό που δεν ζχει ιδθ
εγκατεςτθμζνθ τάςθ ΔΕΘ και αυτι απαιτείται ι προβλζπεται.
o Ρρομικεια εξοπλιςμοφ όπωσ αντλιϊν, χλωριωτϊν, και υλικϊν που δεν αναφζρονται
ρθτά ςτα τεφχθ.
o Ρρομικεια καρτϊν SIM και κόςτοσ αςφρματων επικοινωνιϊν πλζον τθσ περιόδου
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
o Ζργα ςχετικά με τθν καταςκευι ι διαμόρφωςθ κτιριακϊν χϊρων για τον ΚΣΕ.
o Εργαςίεσ και υλικά για τθν απομόνωςθ των ηωνϊν DMAs (ο Ανάδοχοσ Ρρομθκευτισ,
μετά τον διαχωριςμό των ηωνϊν που κα πραγματοποιθκεί από τθν Υπθρεςία ςε
ςυνεργαςία μαηί του, κα προχωριςει ςτον ζλεγχο υδραυλικισ ςτεγανότθτασ (τεςτ
μθδενικισ πίεςθσ για παρακολοφκθςθσ του ρυκμοφ πτϊςθσ πίεςθσ) ζτςι ϊςτε να
διαπιςτωκεί θ επιτυχισ απομόνωςι τθσ.
o Λιψθ αδειϊν από υπθρεςίεσ Διμου (π.χ. Ρολεοδομία) για εγκατάςταςθ ερμαρίων και
εργαςίεσ ςτισ κζςεισ των τοπικϊν ςτακμϊν (αν απαιτείται).
Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι
εργαςίεσ ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν.
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου.
Ραράδοςθ και κζςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ εντόσ
δεκαπζντε (15) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι
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εργαςίεσ ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν.
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ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακοςίων εννζα χιλιάδων εκατόν
δϊδεκα ευρϊ (409.112,00 €), χωρίσ τον αναλογοφντα Χ.Π.Α. 24% ο οποίοσ δεν είναι επιλζξιμοσ
αλλά χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ τθσ ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ιτοι ςυνολικά
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. (507.298,88€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα πζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 3-μθνθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ).
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)
Στθν παροφςα διακιρυξθ επιςυνάπτεται τυποποιθμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ 2 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7. Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο,
αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ, μαηί με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςισ
του. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΙΙ – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : χζδιο Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ
Προσ τ.. ……………………..
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΨΘ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΕΤΡΪ ……….
Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ «(τίτλοσ προςφζροντα)»
για ποςό ……………………. Ευρϊ. Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν ςυμμετοχι
ςτθν ανοικτι διαδικαςία τθσ ……………..(θμερομθνία διεξαγωγισ)………. Για τθν «…….(τίτλοσ τθσ
ηθτοφμενθσ προμικειασ)………….» και για κάκε αναβολι τθσ διαδικαςίασ αυτισ.
Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ από το
δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ
πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του
Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα.
Σε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ
γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται
ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι
υποχρζωςθ να ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ
του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμζρα
που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι
ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι
επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν ………… ι μζχρι
να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ
απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ
καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςία
ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ
μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το
όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : χζδιο Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ
Προσ τ.. ……………………..
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΕΤΡΪ ……….
Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…»
για ποςό ……………………. Ευρϊ. Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι εκτζλεςθ
των όρων τθσ ςφμβαςθσ «…….(τίτλοσ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ)………….» μεταξφ τ… ………………
και τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…».
Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ από το
δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ
πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του
Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα.
Σε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ
γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται
ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι
υποχρζωςθ να ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ
του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμζρα
που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι
ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι
επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν ………… ι μζχρι
να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ
απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ
καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν
τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι
ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ
ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά
μασ.

Σελίδα 10

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV: Ειδικι υγγραφι υποχρεϊςεων
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Ε..Τ.
Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε.Σ.Υ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ
και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και
διαγράμματα που ζχουν εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί θ καταςκευι του ζργου
«ΟΛΟΚΛΘΡΪΜΕΝΟ ΠΛΘΡΟΧΟΡΙΑΚΟ ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΨΕΙΡΙΘ ΣΪΝ ΤΔΑΣΙΝΪΝ ΠΟΡΪΝ ΚΑΙ
ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΟΛΙΣΪΝ & ΕΠΙΨΕΙΡΘΕΪΝ».
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτα Συμβατικά Τεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία :
α. Ο όροσ "Ανακζτον Χορζασ/ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει τθν ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ.
β. Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "Επιβλζπουςα Τπθρεςία"
ι "Διευκφνουςα Τπθρεςία" ςθμαίνει τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που είναι θ ΔΕΥΑ
Αρχαίασ Ολυμπίασ.
γ. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Υπθρεςία) είναι το Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ που
αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και τθν κατάρτιςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ που εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε
μεταβολι των όρων τθσ Σφμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ
Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων.
δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Προμθκευτισ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, προμθκευτι
δθμοςίων ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ που
κακορίηεται από τα Συμβατικά Τεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του,
κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
του ζργου.
ε. Ο όροσ "φμβαςθ" ι ‘’Προμικεια’’ ι "υμβατικά Σεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ
Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται
ςτο άρκρο 2.
ςτ. Ο όροσ "Ε.Σ.Υ." ςθμαίνει τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.
Θ ςφμβαςθ ζχει μεγαλφτερθ ιςχφ από τα άλλα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ.
Τα ζγγραφα που κα ςυνοδεφουν τθν ςφμβαςθ κα κεωροφνται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ς’ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται
με τθν ακόλουκθ ςειρά ιςχφοσ :
1. Θ Διακιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ
2. Το Τιμολόγιο τθσ Μελζτθσ
3. Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Μελζτθσ
4. Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.)
5. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
6. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του αναδόχου
7. Το Τιμολόγιο τθσ Ρροςφοράσ και
8. Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Ρροςφοράσ
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Άρκρο 2ο: υνεννόθςθ - Αλλθλογραφία πριν και μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ – Επεξθγιςεισ
Οι ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ ΥΡΘΕΣΙΑΣ και του προμθκευτι για οποιοδιποτε κζμα που αφορά ςτθν
παροφςα προμικεια, κα γίνονται μόνο γραπτά. Οι κάκε είδουσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν
λαμβάνονται υπ’ όψθ και δεν δικαιοφται κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να τισ επικαλεςκεί για
οποιονδιποτε λόγο.
Με εξαίρεςθ τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν γραπτά από τθν Υπθρεςία, οφτε θ Υπθρεςία οφτε κάποιοσ
υπάλλθλοσ τθσ ζχει τθν εξουςία να εξθγιςει ςε πρόςωπα ι εταιρίεσ που κα υποβάλλουν προςφορζσ
ωσ προσ τθν ςθμαςία των όρων τθσ ςφμβαςθσ, προδιαγραφζσ, τιμζσ, ςχζδια κλπ. ι τι πρζπει ι δεν
πρζπει να γίνει από τον προμθκευτι που κα κάνει αποδεκτι τθν προςφορά ι για οτιδιποτε άλλο κζμα
το οποίο κα δεςμεφςει τθν Υπθρεςία ι κα επθρεάςει τθν κρίςθ του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ ωσ προσ
τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν ςφμβαςθ.
Ο κάκε προμθκευτισ μπορεί μετά από ςχετικι αίτθςθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ να
επιςκεφκεί χϊρουσ που αναφζρονται ςτα ζγγραφα παρουςία υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ ϊςτε να
βεβαιωκεί για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ πριν υποβάλλει τθν προςφορά του
και να προτείνει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθ βζλτιςτθ τεχνικά λφςθ.
Άρκρο 3ο: Τπογραφι τθσ ςφμβαςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
1.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί
τον ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο
ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα
με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ,
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των
άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι
αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ
ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
2. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται για πραγματικό ποςό τθσ αξία τθσ προμικειασ που προκφπτει από τθν
οικονομικι προςφορά του αναδόχου, με βάςθ τθν εγκριτικι απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ, τθ
διακιρυξθ και τα ςυμβατικά τεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ προμικειασ.
3. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με
το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ

Σελίδα 12

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται
τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
4. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του
αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ
παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό
χρόνο, για διάςτθμα 3 μθνϊν .
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προκαταβολι
1. Επιτρζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ζωσ 50% ςτον Ρρομθκευτι εφ’ όςον και μόνο θ χοριγθςθ
αυτι ζχει προβλεφκεί από τθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ.
2. Θ χοριγθςθ προκαταβολισ πραγματοποιείται με αίτθςθ του Ρρομθκευτι.
3. Ρρόςκετθ προκαταβολι, λόγω αφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ τθσ Ρρομικειασ δεν κα
χορθγείται.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Τλοποίθςθ του ζργου – Ποινικζσ ριτρεσ – Πλθρωμζσ
1. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ ςε
οποιεςδιποτε ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, που κατά τθν κρίςθ τουσ είναι χριςιμεσ για να
επαλθκεφςουν, να επεκτείνουν ι να κακορίςουν επακριβϊσ τα ςτοιχεία που τουσ ζχουν διατεκεί.
2. Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν εκλογι και χρθςιμοποίθςθ των απαραίτθτων
υλικϊν και γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Συγγραφισ, τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, τθν προςφορά του και τα λοιπά εγκεκριμζνα ςυμβατικά
τεφχθ και ςχζδια.
3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα υλικά, εργατικά και
μθχανιματα που είναι αναγκαία για τθν διενζργεια τθσ προμικειασ κακϊσ και για τθν μεταφορά
τουσ από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο προμθκευτισ οφείλει επίςθσ να επιςκευάηει, ςυντθρεί και
αςφαλίςει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ κινδφνου.
4. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ διάφορεσ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ κακϊσ και με τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ
επιςτιμθσ.
5. Για όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, μαηί με εκείνεσ που κα προτείνει ο
προμθκευτισ ςτθν φάςθ υλοποίθςθσ και κα εγκρικοφν από τθν ΥΡΘΕΣΙΑ, λαμβανομζνου υπόψθ
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ότι οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ περιγράφουν τθν ελάχιςτθ αποδεκτι ποιότθτα. Δεν γίνεται αποδεκτι
καμία αλλαγι εξοπλιςμοφ.
6. Καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν δικαιοφται ο προμθκευτισ από τισ δυςκολίεσ που κα
αντιμετωπίςει κατά το ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ, ι από τυχόν εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για τθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα Τεφχθ Δθμοπραςίασ.
7. Κάκε ηθμιά που ενδεχόμενα προκαλείται ςτο ςφςτθμα, ςτα μθχανιματα, ι ςτισ εγκαταςτάςεισ
(υδραυλικόσ και θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ, όργανα μετριςεων, κλπ.) από κακό χειριςμό του
εξοπλιςμοφ των Τοπικϊν Στακμϊν ι από άγνοια των τοπικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ κατά τθ
διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ ι των δοκιμϊν ι τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ από τον προμθκευτι,
εκτόσ ανωτζρασ βίασ, βαρφνει τον προμθκευτι ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ και να τθν
αποκαταςτιςει.
8. Με τθν επιφφλαξθ αντικζτων αναγκαςτικοφ δικαίου διατάξεων, θ ευκφνθ του αναδόχου
ανεξαρτιτωσ νομικισ βάςθσ περιορίηεται ςτισ άμεςεσ κετικζσ ηθμίεσ ρθτά εξαιρουμζνων εμμζςων
και αποκετικϊν ηθμιϊν. Θ ωσ άνω ευκφνθ ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν ποινικϊν ρθτρϊν
περιορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςτο φψοσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
9. Ο προμθκευτισ κατά τθν διενζργεια τθσ προμικειασ οφείλει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα
αςφαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων, που προβλζπονται και επιβάλλονται από τθν κείμενθ
εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία, όπωσ αυτι ιςχφει κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων.
10. Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο
προμθκευτισ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ, ζςτω και αν οι
υπεργολάβοι αυτοί ζχουν τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
11. Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν (εφόςον
απαιτοφνται), που αφοροφν τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ του, και βαρφνεται με
τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ των
φορζων ζκδοςθσ των αδειϊν χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Από τισ παραπάνω άδειεσ εξαιροφνται
άδειεσ θλεκτροδότθςθσ εγκαταςτάςεων και άδειεσ χριςθσ γθσ, κακϊσ και πολεοδομικζσ άδειεσ,
που παραμζνουν ςτθν ευκφνθ τθσ ΥΡΘΕΣΙΑΣ.
12. Ο προμθκευτισ ζχει το δικαίωμα αλλά και τθν υποχρζωςθ να απαγορεφει τθν προςπζλαςθ ςτουσ
χϊρουσ εργαςίασ οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναι ςχετικό με τθν προμικεια, με εξαίρεςθ
των εξουςιοδοτθμζνων από τθν Υπθρεςία ατόμων.
13. Δεν είναι ευκφνθ του Ρρομθκευτι τα κάτωκι:
I. Ρρομικεια παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΔΕΘ ςε κάκε ςτακμό που δεν ζχει ιδθ
εγκατεςτθμζνθ τάςθ ΔΕΘ και αυτι απαιτείται.
II. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ όπωσ αντλιϊν, χλωριωτϊν, και υλικϊν που δεν αναφζρονται ρθτά
ςτα τεφχθ.
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III.
IV.
V.
VI.

Ρρομικεια καρτϊν SIM και κόςτοσ αςφρματων επικοινωνιϊν.
Ζργα ςχετικά με τθν καταςκευι ι διαμόρφωςθ κτιριακϊν χϊρων για τον ΚΣΕ.
Εκτεταμζνεσ εργαςίεσ (ΘΜ και ΡΜ) για τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ των
παροχομζτρων (αν απαιτοφνται)
Λιψθ αδειϊν από υπθρεςίεσ Διμου (π.χ. Ρολεοδομία) για εγκατάςταςθ ερμαρίων και
εργαςίεσ ςτισ κζςεισ των τοπικϊν ςτακμϊν (αν απαιτείται).

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, τάδια παραλαβισ, πλθρωμισ - Ποινικζσ
ριτρεσ
Α. Προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ:
Θ ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο χρονικό διάςτθμα οριηόμενο ςτο
ςχετικό άρκρο του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. Αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
κα ολοκλθρωκεί ςτισ ακόλουκεσ προκεςμίεσ:
1. Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθσ
προμικειασ πρζπει να υποβάλει ςτθν ΥΡΘΕΣΙΑ επικαιροποιθμζνο χρονοδιάγραμμα
εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Ραράλλθλα, κα υποβάλλει
με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνθμα ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν
προετοιμαςία και διαμόρφωςθ χϊρων από τθν ΥΡΘΕΣΙΑ κακϊσ και κάκε ενζργειασ που κα
ικελε να κάνει θ ΥΡΘΕΣΙΑ προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του. Ο ζλεγχοσ και θ ζγκριςθ από τθν
Υπθρεςία του ωσ άνω προγράμματοσ (που μποροφν να υποβάλλονται και τμθματικά για
ενδιάμεςεσ προεγκρίςεισ) κα γίνουν μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υποβολι τουσ, διαφορετικά
παρατείνονται ανάλογα οι προκεςμίεσ που ακολουκοφν.
Ψρόνοσ: 1 μινα απ' αρχισ.
2. Διευκζτθςθ του χϊρου εργαςίασ, ΔΕΘ, τθλεφϊνου χϊρων ΚΣΕ, Τοπικϊν Στακμϊν και γενικά
προετοιμαςία για τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
 Συλλογι από τον Ρρομθκευτι όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων (από τθν ΥΡΘΕΣΙΑ και το
Κτθματολόγιο) για τθν θλεκτρονικι αποτφπωςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν δικτφων
φδρευςθσ.
 Θ ΥΡΘΕΣΙΑ διατθρεί το δικαίωμα μερικισ αναπροςαρμογισ και διαμόρφωςθσ
χαρακτθριςτικϊν του λογιςμικοφ εφαρμογϊν, παραμζτρων ςυςτιματοσ αν αυτό κρικεί
ςκόπιμο για τθ βζλτιςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, κακϊσ και των παραμζτρων λειτουργίασ
των τοπικϊν ςτακμϊν. Θ αναπροςαρμογι αυτι κα γίνει χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ του
προμθκευτι.
Ψρόνοσ: 2 μινεσ απϋ αρχισ
3. Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ του νζου εξοπλιςμοφ, πλιρουσ, μζχρι τθσ κζςθσ του ςε λειτουργία,
κατανεμθμζνθ ςε τμθματικζσ προκεςμίεσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.
Ειδικά για τθν τοποκζτθςθ και κζςθ ςε λειτουργία των Στακμϊν, αυτι κα ξεκινιςει αφοφ
προθγουμζνωσ:
 Θ εγκατάςταςθ κάκε τοπικοφ ςτακμοφ κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι
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υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι
λειτουργία.
 Θ εγκατάςταςθ του ΚΣΕ και ΦΣΕ κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για
τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι λειτουργία.
 Ζχουν εγκαταςτακεί όλα τα λογιςμικά προγράμματα ςτον ΚΣΕ και τον ΦΣΕ.
 Ζχει γίνει θ προμικεια όλου του φορθτοφ εξοπλιςμοφ.
Ψρόνοσ: 12 μινεσ απϋ αρχισ
4. Δοκιμαςτικι επί τρεισ (3) μινεσ λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ ωσ ςφςτθμα και κζςθ ςε
αποδοτικι λειτουργία.
Ψρόνοσ: 15 μινεσ απ' αρχισ
5. Διοικθτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ωσ ςφςτθμα και κζςθ ςε κανονικι λειτουργία.
Ψρόνοσ: 15 μινεσ απ' αρχισ
Θ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, αποδοτικι λειτουργία
και ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά του προμθκευτι, κα
αρχίςουν να μετροφνται χρονικά μετά τθν προςωρινι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ωσ ςφςτθμα και
οπωςδιποτε από τθν θμζρα κζςεωσ του ςε λειτουργία. Θ φάςθ αυτι προθγείται τθσ Διοικθτικισ
Ραραλαβισ. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ (ωσ ςοβαρι δυςλειτουργία
κεωρείται θ κατάςταςθ κατά τθν οποία θ χριςθ ςθμαντικοφ μζρουσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ
κακίςταται αδφνατθ για οποιαδιποτε λόγο) μζςα ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα θ αποδοτικι
λειτουργία επαναλαμβάνεται.
Στθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν τθριςει τισ προκεςμίεσ, που προβλζπονται από τισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ, επιβάλλεται ςε αυτόν ποινικι ριτρα που ορίηεται ςε 1% τθσ μζςθσ
θμεριςιασ αξίασ τθσ προμικειασ και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το 10% τθσ
προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ ςυνολικισ προκεςμίασ.
Β. τάδια παραλαβισ-πλθρωμισ:
Θ παράδοςθ, εγκατάςταςθ και κατ’ επζκταςθ πλθρωμι του ςυςτιματοσ κα γίνει κατά ςτάδια
(τμθματικζσ παραδόςεισ) με τθν υπογραφι του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ. Θ υπογραφι αυτοφ του πρωτοκόλλου αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι του
εξοπλιςμοφ. Θ υπογραφι του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να κακυςτεριςει για διάςτθμα πζραν των 15
θμερϊν από τθν θμζρα τθσ επίςθμθσ υποβολισ του λογαριαςμοφ του προμθκευτι, εκτόσ κι αν θ
ΥΡΘΕΣΙΑ τον ενθμερϊςει για ελλιπι παράδοςθ των ςυςτθμάτων ι/και του εξοπλιςμοφ. Σε
περίπτωςθ όμωσ αναίτιασ και αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ από τθ ΥΡΘΕΣΙΑ, αρχίηει με το πζρασ
των 15 θμερϊν να μετρά ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ εγγφθςθσ του προςωρινά παραδομζνου
ςυςτιματοσ ι εξοπλιςμοφ.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κατά τθν διακριτικι του ευχζρεια δφναται να πραγματοποιθκεί με ζναν από
τουσ παρακάτω τρόπουσ:
Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με
τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016
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και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε με τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, είτε με πλθρωμι
ποςοςτοφ 60% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ αναλογικά με κάκε πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν
μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ με τον ςυνολικό ΦΡΑ
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν
περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων. Με τισ επιμζρουσ πλθρωμζσ μπορεί, κατόπιν αίτθςθσ του
αναδόχου, να γίνεται απόςβεςθ (ολικι ι μερικι) τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν επικυμεί τθ χοριγθςθ προκαταβολισ, θ πλθρωμι γίνεται ςε ποςοςτό 60% με τθν
παραλαβι του υλικοφ – εξοπλιςμοφ μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο του κάκε υλικοφ και τοποκζτθςι
του ςε χϊρο που κα υποδείξει θ ΔΕΥΑ, το 30% με τθν τοποκζτθςθ και κζςθ ςε λειτουργία του
εξοπλιςμοφ και το υπόλοιπο 10% με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ μετά τθ λιξθ και τθσ
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
Θ παραπάνω αναφερόμενθ προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται
τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό
του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου
12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ
τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Πλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι
προθγοφμενεσ πλθρωμζσ.
Οι λογαριαςμοί κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία μαηί με τιμολόγιο, αποδεικτικά φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο
200 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ, βαρφνεται με
όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και κρατιςεισ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων
οργανιςμϊν που ιςχφουν. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ
άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατάκεςθσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κλπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ωσ άνω διατάξεισ.
Τυχόν τραπεηικά τζλθ ι κρατιςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)
βαρφνει τθν Υπθρεςία.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να χορθγιςει ςτθν ΔΕΥΑ κάκε ςτοιχείο ςχετικό με το ςφςτθμα
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυμβατότθτα του ςυςτιματοσ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ
προςφοράσ του.
Ο προμθκευτισ κα ςυντάςςει διάγραμμα που κα δείχνει τθ ςυντελοφμενθ πρόοδο των εργαςιϊν ςτο
τζλοσ κάκε τριμινου ι ςε διαςτιματα που κα ορίηονται από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία και κα
παραδίδει ς’ αυτιν τρία αντίγραφα.
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Ο προμθκευτισ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνιτϊν και εργατϊν και
μθχανικά μζςα καταςκευισ ι να εργαςτεί υπερωριακά και τισ αργίεσ και γιορτζσ και να απαςχολεί
νυκτερινά ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αν αυτό
κρικεί απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ςφμφωνα προσ το παραπάνω
πρόγραμμα προόδου αυτισ.
Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των εργαςιϊν δεν είναι ικανοποιθτικόσ και
ςφμφωνοσ προσ το εγκεκριμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί να απαιτιςει από τον προμθκευτι να
αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τον αρικμό των
μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου
των εργαςιϊν. Ο προμθκευτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ
Υπθρεςίασ, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ.
Θ μθ ςυμμόρφωςθ του προμθκευτι προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδεδειγμζνα αδικαιολόγθτθ
κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ ςφμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα εργαςιϊν, δίνει
ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ και να κθρφξει αυτόν ζκπτωτο, ς' εφαρμογι
των ςχετικϊν διατάξεων τθσ νομοκεςίασ, όπωσ αυτι ιςχφει κατά τθν θμζρα διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Θ άςκθςθ των παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδότθ κατά του Ρρομθκευτι δεν
απαλλάςςει τον τελευταίο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει από τθ Σφμβαςθ.
Ραράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςτεί ςτον προμθκευτι λόγω ιςχυριςμοφ άγνοιασ των
εδαφικϊν και κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ όπου κα εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ.
Άρκρο 7ο: Πρόγραμμα εργαςιϊν
1. Ο προμθκευτισ οφείλει να υποβάλλει μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, το οριςτικό "Αναλυτικό Ρρόγραμμα Υλοποίθςθσ τθσ Ρρομικειασ". Σε περίπτωςθ που θ
Υπθρεςία κακυςτεριςει να εγκρίνει το πρόγραμμα, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί
ςτθν ζναρξθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ τθσ προμικειασ με βάςθ το πρόγραμμα
που ζχει ςυνυποβάλλει με τθν προςφορά του. Με βάςθ το πρόγραμμα κα γίνεται , ο ζλεγχοσ τθσ
προόδου των εργαςιϊν τθσ προμικειασ μζχρι τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ προγράμματοσ. Το
εγκεκριμζνο πρόγραμμα κα αποτελζςει ςυμβατικό ςτοιχείο.
2. Το πρόγραμμα κα αρχίηει από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ του προμθκευτι,
δθλαδι το αργότερο μζςα ς' ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα καλφπτει όλεσ τισ
αναγκαίεσ δραςτθριότθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
3. Το πρόγραμμα κα ςυνταχκεί με τθν μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ (Pert - CPM) και κα
παρουςιαςκεί επίςθσ με τθν μορφι γραμμικοφ διαγράμματοσ Gantt. Στο χρονοδιάγραμμα πρζπει
να διακρίνονται ςαφϊσ οι διάφορεσ εργαςίεσ τθσ προμικειασ και να παρουςιάηεται θ χρονικι
κλιμάκωςθ των δαπανϊν ςε μθνιαία βάςθ. Ειδικότερα θ ςτιλθ τον δραςτθριοτιτων κα πρζπει να
ςυμπίπτει με τισ εργαςίεσ τθσ προμικειασ που απαρτίηουν τον προχπολογιςμό τθσ Υπθρεςίασ και
οι οποίεσ κα ςυντίκενται από τα άρκρα του αντίςτοιχου τιμολογίου.
4. Στθν περίπτωςθ που παρζλκει θ μθνιαία προκεςμία από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ο
προμθκευτισ να υποβάλει το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, ο επιβλζπων μθχανικόσ ζχει δικαίωμα
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να του κοινοποιιςει πρόγραμμα εργαςιϊν κζτοντασ ςυγκεκριμζνεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ για τθν
αποπεράτωςθ αυτϊν, κακορίηοντασ ταυτόχρονα και τον επικυμθτό ρυκμό προόδου τουσ, κακϊσ
και τα αναγκαία μζςα για τθν επίτευξθ του ρυκμοφ αυτοφ.
5. Εφιςτάται θ προςοχι του προμθκευτι ςτθν ανάγκθ να τθρθκεί θ προκεςμία ολοκλιρωςθσ τθσ
προμικειασ με απόλυτθ ακρίβεια. Για τον ςκοπό αυτό κα προβλεφκεί από τον προμθκευτι θ
πικανότθτα εργαςίασ με πρόςκετεσ βάρδιεσ, αν δεν επαρκεί θ κανονικι βάρδια, με ι χωρίσ
υπερωρίεσ, κακϊσ και θ πικανότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργίασ και εορτϊν. Κάκε επιβάρυνςθ από
τθν υπερωριακι, νυχτερινι ι ςε μζρεσ αργίασ κι εορτϊν εργαςίασ κα βαρφνει τον προμθκευτι,
χωρίσ καμία απαίτθςθ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για το προςωπικό του.
6. Οι κάκε είδουσ άδειεσ για υπερωριακι, νυχτερινι ι ςε μζρεσ αργίασ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ
του κα εκδοκοφν με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι. Θ Υπθρεςία αν χρειαςκεί κα ςυνθγοριςει
ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ Υπθρεςίεσ για τθν χοριγθςθ τζτοιων αδειϊν για το προςωπικό του
προμθκευτι.
Άρκρο 8ο: Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
ν. 4412/2016.
Άρκρο 9ο: Εκπαίδευςθ
Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει και παράδοςθ ςτθν Υπθρεςία πλιρεσ και λεπτομερζσ πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Θ
εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα οποία κα
εγκαταςτακοφν.
Άρκρο 10ο: Εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Λογιςμικοφ
Ο προμθκευτισ κα χορθγιςει ςτθν ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
του Λογιςμικοφ. Τα εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δυο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά και
κα είναι κατ’ ελάχιςτον αυτά που αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Άρκρο 11ο: Δοκιμζσ και ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων, Ζλεγχοσ ποιότθτασ
Ο προμθκευτισ κα προνοιςει για δοκιμι του ςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο αυτό.
Πλεσ οι διαδικαςίεσ αποδοχισ κα ςυμφωνθκοφν ςε ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Μθχανικό τθσ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ, ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ. Οι δοκιμζσ περιλαμβάνουν:
1. Αναγνώριςη ςυςτήματοσ
1. Επιβεβαίωςθ απεικόνιςθσ και αναγνϊριςθ ςτο λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ του
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ.
2. Ζλεγχοσ ότι το ςφνολο του εξοπλιςμοφ είναι ςε ενεργι ςφνδεςθ με τον ελεγκτι.
3. Ζλεγχοσ μιμικϊν διαγραμμάτων, παρακφρων ελζγχου και screen navigation.
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4. Ζλεγχοσ δυναμικϊν αντικειμζνων, παρουςίαςθ διακριτϊν δυναμικϊν καταςτάςεων
(πχ χρϊμα ενόσ αντικειμζνου ανάλογα με το status του).
5. Ζλεγχοσ προςβαςιμότθτασ ςε χειριςμοφσ, παραμετροποίθςθ, εντολζσ.
2. Τοπικόσ έλεγχοσ
1. Ζλεγχοσ όλων των κρίςιμων ςθμάτων λειτουργίασ κακϊσ και των τιμϊν μετρθτικοφ
εξοπλιςμοφ.
2. Τοπικι εκτζλεςθ λειτουργιϊν.
3. Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ με αποςτολι των αντίςτοιχων δεδομζνων από το λογιςμικό
τθλεπαρακολοφκθςθσ.
4. Μζτρθςθ χρόνου κφκλου επικοινωνίασ. Ανάλογα με τθν επικοινωνιακι λφςθ και
άλλεσ παραμζτρουσ ενδζχεται να υπάρχουν 2 ι περιςςότερα επίπεδα
προτεραιότθτασ. Θ μζτρθςθ πρζπει να γίνεται για όλα τα επίπεδα. Οι μετριςεισ κα
πρζπει να είναι επαναλαμβανόμενεσ
3. Λογιςμικό τηλεπαρακολοφθηςησ
1. Ζλεγχοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ μθνυμάτων και ςυναγερμϊν κακϊσ και
διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ
2. Ζλεγχοσ καταγραφισ μετροφμενων μεγεκϊν (καμπφλεσ, πίνακεσ κτλ.).
3. Ζλεγχοσ αποκικευςθσ μεγεκϊν και ςυμβάντων κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ αυτϊν
(εξαγωγι ςε αρχεία, εκτυπϊςεισ κοκ).
4. Ζλεγχοσ επιπζδων πρόςβαςθσ χειριςτϊν.
5. Ζλεγχοσ διάρκειασ καταγραφισ βάςθσ δεδομζνων.
6. Ζλεγχοσ διαδικαςίασ κλειςίματοσ και επανεκκίνθςθσ ςυςτιματοσ.
7. Διαδικαςία δθμιουργίασ αρχείων (image, backup).
4. Έλεγχοσ τεκμηρίωςησ
1. Φπαρξθ εγχειριδίου ςτο οποίο περιγράφεται ςαφϊσ το ςφςτθμα κακϊσ και βαςικζσ
διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ και αντιμετϊπιςθσ ςφαλμάτων
2. Ζλεγχοσ δυνατότθτασ χειριςτϊν να λειτουργιςουν το ςφςτθμα
Άρκρο 12ο: Δοκιμαςτικι λειτουργία
Ο προμθκευτισ μετά το πζρασ των δϊδεκα (12) μθνϊν και τθν ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ
υποχρεοφται να προβεί ςε δοκιμαςτικι λειτουργία γ ι α χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά ς τ θ μ α τριϊν (3)
μθνϊν, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα όςο και το
ςφνολο του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Κατά τθν περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά τθν περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε
βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ
τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για τυχόν κλοπζσ ι βανδαλιςμοφσ βλάβεσ από τθ χριςθ, εφόςον δεν
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οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και για βλάβεσ που κα προκφψουν από
λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
Άρκρο 13ο: Πρότυπα
1. Ρρότυπα νοοφνται όςα γενικά δθμοςιεφονται από τον ΕΛΟΤ, τον Βρετανικό Οργανιςμό Ρροτφπων
(BSI) ι τθν διεκνι Θλεκτροτεχνικι Επιτροπι (IEC) ι το Ινςτιτοφτο Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΙΕΕ) ι
τθν Διεκνι Τθλεγραφικι και Τθλεφωνικι Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCITT) ι τθν Διεκνι
αδιοθλεκτρικι Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCIR) ι τον Διεκνι Οργανιςμό Ρροτφπων (ISO).
2. Αν ο προμθκευτισ κελιςει να προμθκεφςει υλικά ι να εκτελζςει εργαςίεσ ακολουκϊντασ
κάποιουσ άλλουσ κανονιςμοφσ, πρζπει να ηθτιςει τθν ζγκριςθ του Επιβλζποντα Μθχανικοφ του
ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ.
3. Κάκε κανονιςμόσ, που περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ, πρζπει να παραδίνεται ςτθν
ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ μεταφραςμζνοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςτθν Αγγλικι, αν δεν υπάρχει
μετάφραςθ.
Άρκρο 14ο: Επίβλεψθ τθσ προμικειασ
1. Θ επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ γίνεται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του ΔΘΜΟΥ, τθσ
οποίασ ο Ρροϊςτάμενοσ κα ορίςει τον αρμόδιο ι τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ υπάλλθλουσ, που κα
αςχολθκοφν με τθν προμικεια.
2. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον Υπεφκυνο και ςε
όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ υπαλλιλουσ τθσ
Υπθρεςίασ ςτισ αποκικεσ, εργοςτάςια κλπ. Το ίδιο ιςχφει και για τυχόν Συμβοφλουσ που τυχόν
χρθςιμοποιιςει θ ΥΡΘΕΣΙΑ για να τον ςυνδράμουν ςτθν επίβλεψθ τθσ προμικειασ και για
όποιον άλλο δοκεί ςχετικι ζγκριςθ από τον Εργοδότθ.
3. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται με τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ,
που δίνονται ς' αυτόν ςτα ςυμβατικά πλαίςια για τθν κανονικι και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ.
4. Θ επίβλεψθ τθσ προμικειασ από αρμόδιουσ υπάλλθλουσ τθσ ΥΡΘΕΣΙΑΣ δεν απαλλάςςει τον
προμθκευτι από τισ ευκφνεσ του, που προκφπτουν από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και
τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ.
Άρκρο 15ο: Ζλεγχοσ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ - Ϋρεσ εργαςίασ
1. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο προμθκευτισ κεωρείται ότι αποδζχεται και ότι είναι
απόλυτα ενιμεροσ για τθ φφςθ και τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ τθσ
προμικειασ, κακϊσ επίςθσ και για τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των επί μζρουσ
εργαςιϊν τθσ προμικειασ.
2. Επίςθσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο προμθκευτισ κεωρείται ότι αποδζχεται ότι είναι
απόλυτα ενιμεροσ για το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ, τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν
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ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία
κατά οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν,
ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Ο προμθκευτισ κεωρείται ότι ζχει ελζγξει και ότι αποδζχεται όλα τα ςτοιχεία των τευχϊν
δθμοπράτθςθσ κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ προμικειασ.
4. Θ τυχόν παράλειψθ του προμθκευτι για τθν ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ του ςχετικά με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του με
τθ ςφμβαςθ και δεν κεμελιϊνει καμιά εκ των υςτζρων απαίτθςθ του.
5. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ υποχρεωκεί ςε ςυνεχι εργαςία μζχρι και ολόκλθρο το 24ωρο
(τρεισ βάρδιεσ), μθ εξαιρουμζνων Κυριακϊν και Εορτϊν, προκειμζνου να τθρθκοφν όλεσ οι
κακοριςκείςεσ για τθν παροφςα ςφμβαςθ προκεςμίεσ, δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ
αποηθμίωςθ.
Άρκρο 16ο: Διεφκυνςθ τθσ προμικειασ από τον Προμθκευτι - Προςωπικό
1. Θ διεφκυνςθ των εργαςιϊν τθσ προμικειασ εκ μζρουσ του προμθκευτι κα αςκείται από
Θλεκτρολόγο ι Μθχανολόγο Μθχανικό διπλωματοφχο Ανϊτερθσ ι Ανωτάτθσ Σχολισ, ζμπειρο
ςτθν εγκατάςταςθ και διοίκθςθ παρομοίων ςυςτθμάτων. Ο διοριςμόσ του κα γίνει μετά από
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Για το ςκοπό αυτό, ο προμθκευτισ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, μαηί με
το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, όλα τα λεπτομερι ςτοιχεία που κα αφοροφν
ςτα προςόντα και τθν εμπειρία του. Θ Υπθρεςία μπορεί, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να αρνθκεί
τθν ζγκριςθ του, αν κεωριςει ότι ο υποψιφιοσ δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. Ο
Μθχανικόσ οφείλει να μιλάει, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ κα υπάρχει μόνιμα τεχνικόσ διερμθνζασ.
2. Ο ίδιοσ μθχανικόσ κα οριςκεί πλθρεξοφςιοσ του προμθκευτι και κα παρίςταται κακθμερινά ςτο
χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει παράλλθλα να ορίςει και
αποδεκτό από τθν Υπθρεςία αντικαταςτάτθ του Μθχανικοφ, ςε περίπτωςθ απουςίασ του.
3. θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ μθχανικϊν ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει
τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ’
ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ.
4. Ο προμθκευτισ δφναται να χρθςιμοποιιςει Ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό. Το αλλοδαπό
προςωπικό κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με ςχετικι άδεια παραμονισ και εργαςίασ ςτθν
Ελλάδα, με μζριμνα και ευκφνθ του προμθκευτι και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Άρκρο 17ο: Περιβάλλον
Ο προμθκευτισ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και κατά το χρόνο
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ να παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
τιρθςθ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, κακϊσ και θ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ
των δυςάρεςτων περιβαλλοντικά καταςτάςεων, οφειλομζνων ςε ενζργειεσ ι παραλείψεισ του
προμθκευτι κατά παράβαςθ των περιβαλλοντικϊν όρων.
Άρκρο 18ο: Χφλαξθ υλικϊν
1. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ,
εργαλείου κλπ. που ανικει ς' αυτόν, ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του ι ςτο χϊρο

Σελίδα 22

τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ και να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ κακϊσ
και να προςλαμβάνει το κατάλλθλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό (φφλακεσ θμζρασ,
νυχτοφφλακεσ, κλπ.) αν απαιτείται.
2. Σε περίπτωςθ απϊλειασ, φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ κλπ., που ανικει
ς' αυτόν, ι ςε τρίτουσ, ο προμθκευτισ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για κάκε αποηθμίωςθ ι
αποκατάςταςθ του, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε δικαιολογία και αξίωςθ για
αποηθμίωςθ του.
Άρκρο 19ο: Μθχανιματα και εργαλεία
Ο προμθκευτισ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα εργαλεία και μθχανιματα,
που είναι αναγκαία για τθ μεταφορά του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ όλων των
εργαςιϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρομικειασ. Οφείλει επίςθσ ο προμθκευτισ
να επιςκευάηει, να ςυντθρεί και να αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία
του για κάκε κίνδυνο.
Άρκρο 20ο: τοιχεία Τπθρεςίασ
1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκοφν ςτον προμθκευτι όλα τα ςχζδια και τα ςτοιχεία
που διακζτει θ Υπθρεςία και ζχουν ςχζςθ με τθν προμικεια, όπωσ θ αποτφπωςθ νζων
θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και θ διαςφνδεςθ τουσ με τισ υπάρχουςεσ, ενδεικτικά ςχζδια των
ζργων, κλπ.
2. Θα παραδοκοφν επίςθσ από τθ ΥΡΘΕΣΙΑ ςτον προμθκευτι:
 Τα υπάρχοντα ςχζδια ι ςκαριφιματα των υπαρχόντων θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων
 Τα υπάρχοντα ςχζδια και πρωτόκολλα επικοινωνίασ των υπαρχόντων τθλεμετρικϊν
ςυςτθμάτων εγκαταςτάςεων
 Τα prospectus των υπαρχόντων θλεκτρονικϊν οργάνων
 Τα ςχζδια δικτφου φδρευςθσ, δεξαμενϊν και αντλιοςταςίων κακϊσ και οι κζςεισ των νζων
υδρομζτρων που κα εγκαταςτακοφν που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Άρκρο 21ο: Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ
1. Ο προμθκευτισ πρζπει να εκτελζςει τισ διάφορεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα γενικά λεπτομερειακά
ςχζδια τθσ προςφοράσ του και με τυχϊν ςυμπλθρωματικά ςχζδια που είναι πικανό να του δοκοφν
από τον Εργοδότθ κατά τθ διάρκεια τθσ προμικειασ.
2. Ο προμθκευτισ δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για ηθμιζσ που πικανόν να προκλθκοφν από
ενδεχόμενα ςφάλματα των ςχεδίων που του ζχουν δοκεί από τον Εργοδότθ, εάν πριν από τθν
ζναρξθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν δεν απευκφνει εγγράφωσ προσ τον Εργοδότθ, ςχετικζσ
παρατθριςεισ για τα ςφάλματα των ςχεδίων αυτϊν.
Άρκρο 22ο: Ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν με βάςθ τθ Σφμβαςθ ιςχφουν οι Ρροδιαγραφζσ που
περιγράφονται ςτα τεφχθ "Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ". Για τισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από
τισ ωσ άνω Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τθσ
ΔΕΘ.
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Άρκρο 23ο: Ανταλλακτικά
Ο προμθκευτισ οφείλει να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία πίνακα προτεινομζνων ανταλλακτικϊν, τα
οποία πρζπει να παραδϊςει με τθν διοικθτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. Θ Υπθρεςία, πριν τθν
διοικθτικι παραλαβι τθσ προμικειασ κα οριςτικοποιιςει τον παραπάνω πίνακα, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ παρατθριςεισ που ζγιναν κατά το διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
Άρκρο 24ο: Ευκφνθ προμθκευτι για ηθμιζσ και ατυχιματα
1. Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία που προκαλείται από τον ίδιο ι το
προςωπικό του ςτον Εργοδότθ ι ςε οιονδιποτε τρίτο, αλλά και ςτο ίδιο το προςωπικό αυτοφ. Για το
ςκοπό αυτό υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, που αφοροφν
ςτθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων και γενικά τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ
αςφαλείασ και ειδικότερα υποχρεοφται:
 Να εκτελεί τισ εργαςίεσ τθσ προμικειασ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ,
Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ που
αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.
 Να μεριμνιςει για τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων πινακίδων ι φωτεινϊν ςθμάτων επιςιμανςθσ
και απαγόρευςθσ επικίνδυνων κζςεων, κακϊσ και προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, τόςο για τουσ
εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ
προμικειασ.
 Να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ εργαςίασ ατομικά και
ομαδικά προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά, κράνθ, κλπ. Κατά
τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο
φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου.
2. Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται καμία απολφτωσ αποηθμίωςθ από τον Εργοδότθ για οποιαδιποτε
βλάβθ προκλθκεί ς' αυτόν, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ
και υλικϊν και γενικά για κάκε ηθμία, που οφείλεται είτε ςε αμζλεια, απρονοθςία ι
ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του, είτε ςτθ μθ χριςθ των καταλλιλων μζςων, είτε ςε
οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Για το ςκοπό αυτό ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει τισ ωσ
άνω βλάβεσ με δικζσ του δαπάνεσ.
Άρκρο 25ο: Αςφαλίςεισ
1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αςφαλίηει ςτο ΙΚΑ και ςτουσ λοιποφσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ όλο το προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ.
2. Μζχρι να τεκεί ολόκλθρθ θ προμικεια ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει
προςκομιςκεί ορίηεται ο προμθκευτισ. Τα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν ςε αποκικεσ ι
χϊρουσ τθσ Υπθρεςίασ μετά από αίτθμα του προμθκευτι, τθν ευκφνθ όμωσ κα εξακολουκιςει να
ζχει ο προμθκευτισ. Πλα τα υλικά και εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν κα πρζπει να αςφαλιςτοφν
από τον προμθκευτι κατά παντόσ κινδφνου (κλοπισ, πυρόσ, κλπ.) ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι
εταιρεία και μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Το αςφαλιςτιριο
ςυμβόλαιο κα προςκομιςκεί ςτθν Υπθρεςία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν προϊκθςθ των
αντίςτοιχων πλθρωμϊν.
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ΑΡΘΡΟ 25ο : Ομάδα Τλοποίθςθσ Προμικειασ
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κατ’ ελάχιςτον:
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 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 μιασ (1) υδραυλικισ υδρευτικισ ηϊνθσ
(DMAs - District Metering Areas), 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 (Critical Points). Θ
εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι βεβαιϊςεων από τον/τουσ κυρίουσ του/των ζργων.
γ) 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 ςτακμϊν δικτφου ι εγκαταςτάςεων ςε
δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, βιολογικϊν, διυλιςτθρίων, 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.
Θ παραπάνω εμπειρία α) και β) μπορεί να καλφπτεται από ζναν ι παραπάνω μθχανικοφσ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V: Γενικι υγγραφι υποχρεϊςεων
Άρκρο 1ο : Εκτζλεςθ ζργων
1.1. Ο Ανάδοχοσ κα ελζγχει τισ εργαςίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και κα ζχει ζναν
ικανό επιβλζποντα που κα είναι ςυνεχϊσ ςτουσ χϊρουσ του ζργου, κα ζχει εμπειρία ςε
παρόμοια ζργα και κα είναι εγκεκριμζνοσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΡΙΑΣ. Ο επιβλζπων αυτόσ δεν κα αλλάξει χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΔΕΥΑ
ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ. Ο επιβλζπων κα είναι υπό τον ςυνεχι ζλεγχο ενόσ ζμπειρου
μθχανικοφ του αναδόχου, ο οποίοσ κα επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ του ζργου όπωσ κα
ςυμφωνθκεί με τον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ κατά τθν διάρκεια
υλοποίθςθσ του ζργου και κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του ζργου.
1.2. Ο Ανάδοχοσ κα διακζτει όλο το κατάλλθλο προςωπικό για τθν εγκατάςταςθ και ζλεγχο
του ζργου, ειδικευμζνο και ανειδίκευτο.
1.3. Ο Ανάδοχοσ κα ειδοποιεί γραπτϊσ τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ
όταν τελειϊνει κάκε μζροσ του ζργου και όταν τελειϊςει όλθ θ προμικεια. Ο ανάδοχοσ
κα εκτελζςει ελζγχουσ παρουςία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ, για
κάκε μζροσ του ζργου κακϊσ και για όλθ τθ προμικεια.
1.4. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει κάκε απαραίτθτθ προςωρινι εργαςία που κα απαιτθκεί κατά
τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
1.5. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει με δικό του κόςτοσ κάκε υπερωρία που κα κρικεί αναγκαία για
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ
οποίεσ κα εκτελζςει το ζργο.
1.6. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να αποκαταςτιςει με δικό του κόςτοσ και ευκφνθ οποιαδιποτε
ηθμιά προσ τρίτον προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Άρκρο 2ο : Δθμόςια Τγεία
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει όλα τα μζτρα ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ που εκτελοφνται να μθν
κζτουν ςε κίνδυνο τθν δθμόςια υγεία και κα πρζπει να απομακρφνει από τουσ χϊρουσ εργαςίασ
αμζςωσ κάκε άτομο που απαςχολείται από αυτόν άμεςα ι ζμμεςα και δεν χρθςιμοποιεί τα
κατάλλθλα μζςα υγιεινισ που διατίκενται ι που κατά τθν γνϊμθ του αρμόδιου μθχανικοφ τθσ
ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ κζτει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει να προμθκεφςει όλουσ τουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ υγιεινισ
για το προςωπικό και κα πρζπει να φροντίηει για τθν ςωςτι αποκομιδι άχρθςτων. Αυτά τα μζτρα
κα πρζπει να είναι αρκετά ϊςτε να εμποδίηουν κάκε πικανι μόλυνςθ του χϊρου εργαςιϊν ι
κάκε χϊρου που ανικει ςτον ΔΘΜΟ ι των παρακείμενων ιδιοκτθςιϊν.
Άρκρο 3ο : Πίνακεσ ανακοινϊςεων
Ο Ανάδοχοσ δεν κα χρθςιμοποιεί κανζνα από τουσ χϊρουσ του ζργου ι μζροσ των εγκαταςτάςεων
για τοποκζτθςθ διαφιμιςθσ ι επίδειξθσ κάκε είδουσ, χωρίσ τθν άδεια τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΡΙΑΣ.
Άρκρο 4ο : Προςωρινζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ
Πλεσ οι προςωρινζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που γίνονται για καταςκευαςτικοφσ ι άλλουσ
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λόγουσ κα πρζπει να είναι ςε ςυμφωνία με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ του ΙΕΕ.
Άρκρο 5ο : Ψριςθ φορθτϊν εργαλείων
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια και τθν καταλλθλότθτα των χρθςιμοποιοφμενων
εργαλείων ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορθτϊν εργαλείων.
Άρκρο 6ο : Ποιότθτα εργαςιϊν
Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να ακολουκοφν τισ καλφτερεσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνικισ και να
εκτελοφνται από εκπαιδευμζνουσ τεχνικοφσ.
Πλα τα υλικά πρζπει να είναι ςε αντιςτοιχία με αυτά που περιγράφονται ςτο κείμενο αυτό, ι τα
αντίςτοιχα ςχζδια.
Τα υλικά και οι ςυςκευζσ πρζπει να ακολουκοφν τισ αντίςτοιχεσ Ελλθνικζσ και Ευρωπαϊκζσ
Ρροδιαγραφζσ εκτόσ αν περιγράφεται αλλιϊσ ςτο κείμενο αυτό ι τα αντίςτοιχα ςχζδια.
Άρκρο 7ο : Καταςτροφζσ υλικϊν
1.1. Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για όλα τα υλικά από τθν αρχι του ζργου ωσ τθν
υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ και θ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ δεν είναι
υπεφκυνοσ για όποια καταςτροφι ςυμβεί ςτα υλικά που αποκθκεφονται ςτο φπαικρο
χωρίσ τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ από ςκουριά, διάβρωςθ, ςκόνθ κλπ.
1.2. Πλα τα αποκθκευμζνα υλικά κα πρζπει να τοποκετοφνται κάτω από υδατοςτεγι
καλφμματα μζχρι τθν χριςθ τουσ.
1.3. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ϊςτε τα θλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι
κακαρά, ςτεγνά και ςε καλι κατάςταςθ.
1.4. Πτι υλικό παραδίδεται ςτθν ΔΕΥΑ πρζπει να επικεωρείται και κάκε ηθμιά ςε αυτό να
αναφζρεται αμζςωσ γραπτά και να δείχνεται ςτον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΡΙΑΣ. Υλικό που περιςςεφει κα πρζπει να παραδίδεται ςτον αρμόδιο μθχανικό τθσ
ΔΕΥΑ.
Άρκρο 8ο : Δείγματα
Ο ανάδοχοσ κα προμθκεφςει τον μθχανικό με δείγματα για κάκε υλικό και εξοπλιςμό που κα
απαιτιςει ο αρμόδιοσ μθχανικόσ τθσ ΔΕΥΑ.
Άρκρο 9ο : υμβατικά ςχζδια
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει ςτον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ όλα τα ςχζδια, φυλλάδια και τισ
προδιαγραφζσ για ζγκριςθ πριν τθν αγορά, καταςκευι ι τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ.
Πταν τα ςχζδια του αναδόχου δεν εγκρίνονται τότε αυτόσ κα πρζπει να υποβάλλει καινοφργια
μζςα ςε δυο εβδομάδεσ.
Αν είναι αναγκαίο τα ςχζδια αυτά κα διορκϊνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του υπεφκυνου
μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιμζνει τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ για τθν ζγκριςθ
των ςχεδίων.
Επιςθμαίνεται ότι κάκε ζγκριςθ που δίδεται από τον μθχανικό δεν πρζπει να λαμβάνεται ωσ
ζκφραςθ γνϊμθσ από αυτόν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα τθσ ςχεδίαςθσ, αντοχισ κλπ. του
εξοπλιςμοφ και δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν ςφμβαςθ.
Μετά τθν ζγκριςθ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δίνει ςτον μθχανικό τρία αντίτυπα των ςχεδίων για
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χριςθ ςαν ςυμβατικά ςχζδια, μζςα ςε 2 εβδομάδεσ. Πταν το ζργο παραδοκεί ο Ανάδοχοσ πρζπει
να παραδϊςει όλα τα ςχζδια που αναφζρονται ςτον κατάλογο ςχεδίων που κα δοκεί από τον
ανάδοχο και κα πρζπει να αντιπροςωπεφουν τθν πραγματικι εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ.
Άρκρο 10ο : Παράδοςθ υλικϊν
Ο Ανάδοχοσ δεν κα παραδϊςει υλικά πριν τθν θμερομθνία που αρχίηει το πρόγραμμα
υλοποίθςθσ του ζργου. Κάκε υλικό που παραδίδεται πριν από τθν ςτιγμι που ορίηει το
πρόγραμμα, εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί με τον ΔΘΜΟ, κα πρζπει να αποκθκεφεται εκτόσ των
χωρϊν του ζργου μζχρι που να ζρκει θ ϊρα τθσ χριςθσ τουσ. Τα ζξοδα αποκικευςθσ κα
πλθρϊνονται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν ΔΕΥΑ τθν πρόκεςθ του
για παράδοςθ υλικϊν αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοςθσ. Το φόρτωμα και ξεφόρτωμα των
υλικϊν είναι ευκφνθ του αναδόχου.
Άρκρο 11ο : Παραλαβι
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει ςτθν προςφορά του υπόψθ, κάκε επιτάχυνςθ εργαςίασ ι εργαςία
κατά τα Σαββατοκφριακα που είναι αναγκαία ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι όλο το ςφςτθμα κα είναι
τελείωσ ζτοιμο προσ λειτουργία τθν ςυμβατικι θμερομθνία.
Ο αρμόδιοσ μθχανικόσ του ΔΘΜΟΥ κα εκδίδει πρωτόκολλα προςωρινισ κατόπιν μακροςκοπικισ
εξζταςθσ και οριςτικισ παραλαβισ για κάκε ζνα από τα τμιματα που κα τεκοφν ςε λειτουργία και
ελεγχκοφν.
Άρκρο 12ο : Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ
Οι παρακάτω όροι για τουσ προμθκευτζσ είναι πρόςκετοι ςτουσ Γενικοφσ Προυσ τθσ Σφμβαςθσ
των οποίων κα αποτελοφν μζροσ:
12.1 Τπεργολάβοσ
Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ ενόσ αντιγράφου από τα Συμβατικά Τεφχθ για
κάκε υπεργολάβο. Μθ εκπλιρωςθ του παραπάνω όρου μπορεί να οδθγιςει ςε κακυςτεριςεισ
ζωσ ότου γίνει δεκτόσ ςτο χϊρο εργαςιϊν. Ο κφριοσ ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για όλουσ
τουσ υπεργολάβουσ ςε όλα τα κζματα.
12.2 Σοπικζσ Αρχζσ
Οι απαιτοφμενεσ άδειεσ των αντίςτοιχων τοπικϊν αρχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων του νεροφ,
θλεκτρικοφ και τθλεπικοινωνιϊν πρζπει να λθφκοφν για όλα τα κζματα και οποιεςδιποτε
απαιτοφμενεσ αμοιβζσ κα πρζπει να πλθρωκοφν από τον ανάδοχο.
12.3 Αςφάλεια
Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν υγεία των υπαλλιλων του ιδίου και των υπαλλιλων
των υπεργολάβων του. Θα είναι υπεφκυνοσ ότι οι παραπάνω υπάλλθλοι ςυμπεριφζρονται
ςφμφωνα με ζνα λογικό και επαγγελματικό τρόπο ο οποίοσ κα ςυμβαδίηει με τθν αποφυγι
ατυχιματοσ και πρόκλθςθ τραυματιςμοφ ςε άτομα ι ηθμιά ςε ιδιοκτθςία.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να γνωρίηει και να εφαρμόηει όλεσ τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ και κϊδικεσ
λειτουργίασ που ζχουν εφαρμογι ςτο προςωπικό που του ανικει και ςε εκείνο που ανικει
ςτουσ υπεργολάβουσ του και το ζργου που καλφπτεται από το Συμβόλαιο και επιπρόςκετα να
γνωρίηει και να εφαρμόηει όλεσ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ που κα του υποδείξει ο
αρμόδιοσ μθχανικόσ του ΔΘΜΟΥ. Κατά τθν εργαςία του ςτουσ χϊρουσ τθσ ΔΕΥΑ ΑΧΑΙΑΣ
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ΟΛΥΜΡΙΑΣ ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που κα
είναι αναρτθμζνοι ςτθν περιοχι.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει μθχανικό αςφαλείασ ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για όλα τα
κζματα αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου.
12.4 Εξοπλιςμόσ
Ππου ο εξοπλιςμόσ είναι αντικείμενο νομοκετθμζνων ελζγχων, ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει
ζνα πρόςφατο πιςτοποιθτικό ελζγχου και είναι υποχρεωμζνοσ να το παρουςιάςει εάν αυτό
του ηθτθκεί. Κάκε τζτοιοσ εξοπλιςμόσ μπορεί να ελζγχεται ςε οποιαδιποτε ςτιγμι από τθν
ΔΕΥΑ. Ο Ανάδοχοσ δεν κα χρθςιμοποιιςει εργαλεία ι εξοπλιςμό τθσ ΔΕΥΑ χωρίσ να ζχει
προθγθκεί ειδικι άδεια από τον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ οπότε ο Ανάδοχοσ πρζπει να τον
εξετάςει πριν τον χρθςιμοποιιςει, πρζπει να είναι υπεφκυνοσ για τον εξοπλιςμό και τθν
αςφαλι του χριςθ και το προςωπικό του αναδόχου πρζπει να εκπαιδευτεί για τθν
χρθςιμοποίθςθ του.
12.5 Τλικό αςφαλείασ
Οι ςυναγερμοί φωτιάσ, πυροςβεςτιρεσ, πυροςβεςτικό υλικό, αναπνευςτικό υλικό, είναι
ςθμειωμζνα με ειδικζσ επιγραφζσ. Ο Ανάδοχοσ δεν κα εμποδίηει τθν χριςθ τουσ και πρζπει να
αναφζρει κάκε ηθμιά ςτα υλικά αυτά ςτον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ.
12.6 Εφφλεκτα και πολφ εφφλεκτα υγρά
Εφφλεκτα και πολφ εφφλεκτα υγρά απαγορεφονται ςτθν περιοχι του ζργου εκτόσ και αν τα
δοχεία και θ χριςθ των υγρϊν αυτϊν είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ και οι ποςότθτεσ να
είναι εγκεκριμζνεσ από τον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ.
12.7 Εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ
Ο Ανάδοχοσ δεν πρζπει να εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ι να κλείνει δρόμουσ και πεηοδρόμια
χωρίσ τθν γραπτι άδεια από τον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ.
12.8 Κφλινδροι αερίου
Ο Ανάδοχοσ δεν κα πρζπει να τοποκετθκεί κυλίνδρουσ πεπιεςμζνου αζρα μζςα ςε κτίρια
χωρίσ άδεια του αρμόδιου μθχανικοφ του ΔΘΜΟΥ. Πποτε τζτοιοι κφλινδροι χρθςιμοποιοφνται
πρζπει να είναι αςφαλείσ και να τοποκετοφνται όρκιοι όποτε αυτό είναι δυνατό.
12.9 Πρόςβαςθ από τον ανάδοχο
Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του κα πρζπει να περιορίηονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και
πρζπει να πθγαίνουν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ από δρόμουσ που υποδείχκθκαν από τον αρμόδιο
μθχανικό του ΔΘΜΟΥ.
12.10 Είςοδοσ ςε διάφορουσ χϊρουσ
Το προςωπικό του αναδόχου δεν κα μπαίνει ςε πλθμμυριςμζνουσ χϊρουσ, αγωγοφσ,
Containers, κλπ., χωρίσ τθν γραπτι άδεια του αρμόδιου μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑ.
12.11 Χωτιζσ
Ο Ανάδοχοσ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιεί φλόγεσ ι οξυγονοκόλλθςθ χωρίσ γραπτι άδεια
από τον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ, ο οποίοσ κα πρζπει να κανονίςει είτε να υπάρχει
πυροςβεςτιρασ ςτο χϊρο είτε ο ανάδοχοσ να δανειςτεί πυροςβεςτιρεσ που κα πρζπει να
τοποκετθκοφν κοντά ςτουσ χϊρουσ όπου υπάρχει θ πικανότθτα πυρκαγιάσ.
12.12 Ρφπανςθ
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υπακοφει τουσ κανονιςμοφσ που αφοροφν τθν διάκεςθ ρυπάνςεων
ςτο ζδαφοσ, υπζδαφοσ ι ςτθν ατμόςφαιρα, τθν διάκεςθ άχρθςτων αντικειμζνων, το κόρυβο
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και άλλεσ ενοχλιςεισ. Τίποτα από όςα αναφζρονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ δεν
μεταβάλλει τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτθν παράγραφο αυτι.
12.13 Κακαριότθτα χϊρου
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κρατά πάντα τον χϊρο κακαρό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
αρμόδιου μθχανικοφ τθσ ΔΕΥΑ. Τα άχρθςτα υλικά κα πρζπει να απομακρφνονται κακϊσ
εξελίςςεται το ζργο και τα υλικά για απομάκρυνςθ κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε χϊρουσ
που ζχουν υποδειχκεί ςαν χϊροι απορριμμάτων από τον αρμόδιο μθχανικό τθσ ΔΕΥΑ. Πταν το
ζργο ολοκλθρωκεί όλα τα άχρθςτα υλικά κα πρζπει να απομακρυνκοφν από το χϊρο με
επιβάρυνςθ του Αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI: Σεχνικι περιγραφι
Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά ςτθν προμικεια: «ΟΛΟΚΛΘΡΪΜΕΝΟ ΠΛΘΡΟΧΟΡΙΑΚΟ
ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΨΕΙΡΙΘ ΣΪΝ ΤΔΑΣΙΝΪΝ ΠΟΡΪΝ ΚΑΙ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΟΛΙΣΪΝ & ΕΠΙΨΕΙΡΘΕΪΝ» το
οποίο κάνει χριςθ νζων τεχνολογιϊν και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν
αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν μζτρθςθσ και τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ ςτισ ςυναλλαγζσ του.
ΚΟΠΟ – ΣΟΨΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Οι Δθμοτικζσ Εταιρείεσ Υδρεφςεωσ & Αποχετεφςεωσ παρακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ πλθροφορικισ
εξελίςςουν κακθμερινά τισ υπθρεςίεσ τουσ ειςάγοντασ μεκόδουσ μθχανογράφθςθσ ςε όλεσ τισ Δ/νςεισ
τουσ. Το παλαιό δίκτυο τθλεμζτρθςθσ δεν μπορεί πλζον να καλφψει τισ ςθμερινζσ αυξανόμενεσ
απαιτιςεισ των ΔΕΥΑ για αυτό και θ αντικατάςταςι του από δίκτυα νζασ γενιάσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ είναι επιβεβλθμζνθ. Σκοπόσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ Ολοκλθρωμζνου
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εξοικονόμθςθσ Τδάτινων Πόρων και Εξυπθρζτθςθσ των Πολιτϊν του
Διμου ςε Θζματα Υδρευςθσ το οποίο κάνει χριςθ νζων τεχνολογιϊν και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, με
απϊτερο ςτόχο τθν αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν μζτρθςθσ και τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ ςτισ
ςυναλλαγζσ του.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αναλυτικότερα, ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου προβλζπονται τα ακόλουκα:
φςτθμα Τδρομετρθτϊν.
Οι θλεκτρονικοί υδρομετρθτζσ κα εγκαταςτακοφν ςτα τελικά ςθμεία που κα υποδειχκοφν από
τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, βάςει ανάλυςθσ και του νεροφ αλλά και των Γεωγραφικϊν
παραμζτρων.
AMR - φςτθμα τθλεπικοινωνιακοφ καναλιοφ με RF τεχνολογία με πρωτόκολλο LoRaWAN
για άμεςθ μεταφορά μετριςεων από τον Μετρθτι (θλεκτρονικό υδρόμετρο) ςε ζναν κεντρικό
κατανεμθτι (gateway) ανά ςυγκεκριμζνθ Γεωγραφικι Ρεριοχι και ςφςτθμα αποκικευςθσ και
διαχείριςθσ μετριςεων ςε κεντρικό cluster server που κα βρίςκεται ςε αςφαλζσ μζροσ.
Το παραπάνω ςφςτθμα κα είναι το ςυνολικό AMR system (Automatic Meter Reading) το οποίο
είναι και θ καρδιά του ζργου. Το ςφςτθμα κα μπορεί να μεταβιβάηει μετριςεισ από τουσ
μετρθτζσ προσ το κεντρικό ςφςτθμα αποκικευςθσ και διαχείριςθσ, ανά ςυγκεκριμζνα χρονικά
διαςτιματα, μζςω Radio-Frequency (RF) και GSM. Οι μετριςεισ, αφοφ ελεγχκοφν για τθν
εγκυρότθτά τουσ, αποκθκεφονται και αναλφονται ςε βάκοσ χρόνου για διάφορεσ υπθρεςίεσ
(υπερκαταναλϊςεισ, διαρροζσ, παράξενα trends καταναλϊςεων, κλπ.)
φςτθμα ανάλυςθσ και προβολισ / alerting των μετριςεων (Portal)
Το ςφςτθμα απεικόνιςθσ και προβολισ των μετριςεων κα ςυνδζεται με το ςφςτθμα
διαχείριςθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων. Μζςω ειδικοφ portal, ο χριςτθσ κα μπορεί να ςυνδζεται
ςτον λογαριαςμό του και να ζχει εικόνα τθσ κατανάλωςθσ νεροφ και του ποςοφ τιμολόγθςθσ
ςε πραγματικό χρόνο. Επίςθσ, βάςει ειδικοφ admin panel, οι αρμόδιοι υπάλλθλοι τθσ ΔΕΥΑ κα
μποροφν να ζχουν αναφορζσ και ςτατιςτικζσ αναλφςεισ για τισ καταναλϊςεισ ανά πάςα ςτιγμι.
Τπο-ςφςτθμα διαλειτουργικότθτασ για ςφνδεςθ των μετριςεων με υπάρχοντα ERP / Billing
ςυςτιματα του Διμου/ΔΕΤΑ

Σελίδα 31

Στο επόμενο ςχιμα παρουςιάηεται ενδεικτικά θ ςυνοπτικι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΧΕΛΘ
Από τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ αναμζνονται άμεςα οφζλθ για:
Σον πολίτθ:
○ Ατομικό Θλεκτρονικό Δελτίο Νεροφ Καταναλωτι (ςτατιςτικά κατανάλωςθσ, κλπ.)
○ e-Newsletter προσ τουσ χριςτεσ του Portal με κζματα ευαιςκθτοποίθςθσ περιβάλλοντοσ
και προςωπικισ κατανάλωςθσ
○ δυνατότθτα e-statement με το λογαριαςμό ςε θλεκτρονικι μορφι (ςτυλ Τράπεηασ)
○ δυνατότθτα e-payments και με ειδικι κάρτα ι κουπόνι (prepaid water card)
○ Αυτόματα και προςωποποιθμζνα μθνφματα προσ τουσ καταναλωτζσ για κζματα
κατανάλωςθσ, διακοπϊν, ζργων ςτο δίκτυο και αμφίδρομθσ ενθμζρωςθσ για τθν ποιότθτα
του νεροφ
○ Εξαςφάλιςθ διαφάνειασ και αξιοπιςτίασ ςτισ ςυναλλαγζσ μζςω του υφιςτάμενου
ςυςτιματοσ πλθρωμϊν
○ Αποφυγι φυςικισ μετάβαςθσ ςτα ςθμεία διεκπεραίωςθσ διαδικαςιϊν εξόφλθςθσ
λογαριαςμϊν.
○ Χριςθ ψθφιακϊν χαρτϊν (Google maps) για απεικονίςεισ και πλθροφόρθςθ μζςω SMS για
πλθρωμζσ, χρωςτοφμενα και διακοπζσ παροχισ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, κλπ.
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Σθν ΔΕΤΑ:
○ Ρλιρθ εικόνα τθσ κατανάλωςθσ ςε πραγματικό χρόνο
○ Αφξθςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (Green CSR)
○ Ρράςινεσ περιβαλλοντικζσ δράςεισ με ενθμζρωςθ
○ Ψθφιακό Υδρολογικό ιςτορικό για ανάλυςθ
○ Επαφι με τθν Ρελατειακι βάςθ
○ Portal ενθμζρωςθσ και διαχείριςθσ πελατϊν
○ Εξοικονόμθςθ ανκρωπίνων πόρων από τθν αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν και τον
περιοριςμό των χειρόγραφων διαδικαςιϊν και εγγράφων
○ Κατθγοριοποιιςεισ πελατϊν ανάλογα με το είδοσ κατανάλωςθσ (Οικία, Ριςίνα,
Κοινόχρθςτο, κλπ.)
○ Ζγκαιροσ Εντοπιςμόσ Διαρροϊν και αυτόματθ ανίχνευςθ παράνομθσ χριςθσ
○ Εξαγωγι ςθμαντικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και χρθςιμοποίθςι τουσ προσ βελτιςτοποίθςθ
διεργαςιϊν.
○ Ενίςχυςθ τθσ εικόνασ τθσ ΔΕΥΑ ςτον πολίτθ.
Αναλυτικά θ περιγραφι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο τρόποσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ κα
αναφζρονται παρακάτω.
Το υπό προμικεια ςφςτθμα περιλαμβάνει:
Α. φςτθμα Απομακρυςμζνθσ Ανάγνωςθσ Ενδείξεων Τδρομετρθτϊν (A.M.R.)
Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυςτιματοσ
απομακρυςμζνθσ τθλεμετρικισ ανάγνωςθσ ενδείξεων υδρομετρθτϊν (A.M.R. – Automatic Meter
Reading) και περαιτζρω διαχείριςθσ αυτϊν μζςω ςυςτιματοσ Fixed Network κατά το οποίο οι
μετροφμενεσ τιμζσ κα λαμβάνονται μζςω αςφρματου δικτφου επικοινωνιϊν. Συςτιματα τφπου walkby ι drive-by ωσ βαςικό ςφςτθμα ςυλλογισ δεδομζνων δεν γίνονται αποδεκτά.
Στθν 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 LoRaWAN 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 του Διμου ι τθσ
ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ.
Σε ότι αφορά το τεχνικό κομμάτι απαιτείται από τον ανάδοχο θ ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου κάτω υπό οποιεςδιποτε τεχνικά ςυνκικεσ. Ο
κάκε Ρρομθκευτισ 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
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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
ΔΕΥΑ. 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.
Οι κζςεισ εγκατάςταςθσ των μετρθτϊν κα υποδειχκοφν από τον ανακζτοντα φορζα και κα
βρίςκονται εντόσ των ορίων ευκφνθσ τθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα κα εγκαταςτακοφν ςτον οικιςμό τθσ
Αρχαίασ Ολυμπίασ επτακόςια (700) νζα θλεκτρονικά υδρόμετρα τφπου AMR.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να υποδείξει ςτον Ανάδοχο τθν τοποκζτθςθ των υπό προμικεια
υδρομζτρων και ςε άλλουσ οικιςμοφσ του Διμου χωρίσ κανζνα επιπρόςκετο κόςτοσ. Σε κάκε
περίπτωςθ το ςυνολικό πλικοσ των υπό εγκατάςταςθ υδρομζτρων παραμζνει το ίδιο.
Θ επικοινωνία κα είναι αμφίδρομθ. Οι διατάξεισ μετάδοςθσ των ενδείξεων κα πρζπει για τθ
γριγορθ και αςφαλι επικοινωνία να μεταδίδουν ςε προκακοριςμζνθ περίοδο τθν ζνδειξθ του
μετρθτι, τθν φπαρξθ και το είδοσ των ςυναγερμϊν. Επιπλζον, οι διατάξεισ αυτζσ κα πρζπει να
ζχουν και τθ δυνατότθτα ςε προκακοριςμζνθ περίοδο να μποροφν να δζχονται εντολζσ από το
χριςθ αναφορικά με τθ λιψθ του ιςτορικοφ καταγραφικισ, τον προγραμματιςμό του
καταγραφικοφ και το ςβιςιμο των ενεργϊν ςυναγερμϊν.
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. Το εν λόγω πρωτόκολλο ανικει ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ ΙΟΤ (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 Υπθρεςίασ (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 ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ, 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 Ρρομθκευτι ςε
ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ.
Οι καταγεγραμμζνεσ τιμζσ κα είναι απόλυτα ταυτόςθμεσ με τισ ενδείξεισ των υδρομετρθτϊν τθν
ϊρα τθσ μετάδοςθσ τουσ και κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν τιμολόγθςθ των
καταναλωτϊν (δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα προμικεια λογιςμικό ι υπθρεςίεσ τιμολόγθςθσ).
Θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ κα επιφζρει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα πλεονεκτιματα:
 Δικαιότερθ και ακριβζςτερθ τιμολόγθςθ και χρζωςθ των καταναλωτϊν.
 Αποφυγι ςε λάκθ χρεϊςεων που δθμιουργοφν παράπονα από τουσ καταναλωτζσ
 Αποφυγι όχλθςθσ των καταναλωτϊν για τθν λιψθ των ενδείξεων και μάλιςτα ςε τακτικι
βάςθ.
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Δυνατότθτα καλφτερθσ ςυνολικά διαχείριςθσ του πόςιμου νεροφ (Δθμιουργοφνται προφίλ
κατανάλωςθσ ανά διαμζριςμα, θμζρα, περίοδο, περιοχι κλπ.).
Δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων βάςθ αςφαλϊν και πραγματικϊν ςτοιχείων και όχι με
«εκτιμιςεισ» ι «γνϊςεισ» διαφόρων «ειδικϊν».,
Μείωςθ χρόνου ςυλλογισ δεδομζνων μετριςεων και ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ.
Ανίχνευςθ εςωτερικϊν διαρροϊν ςτα δίκτυα των καταναλωτϊν.
Σθμαντικι αναβάκμιςθ παροχισ υπθρεςίασ ςτουσ καταναλωτζσ και βελτίωςθ των
ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των καταναλωτϊν και τθσ Υπθρεςίασ.
Δυνατότθτα εφαρμογισ διαφοροποιθμζνθσ τιμολογιακισ πολιτικισ (χρονικά, ποςοτικά
κ.λπ.).
Εφκολθ μετάβαςθ ςτοιχείων τιμολόγθςθσ ςε αλλαγζσ χριςθσ ι ιδιοκτθτϊν κατοικιϊν

Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τον κάτωκι εξοπλιςμό:
1. Τουσ θλεκτρονικοφσ υδρομετρθτζσ ξθροφ τφπου (dry type), απλισ ριπισ (Single-jet),
διαμζτρου DN15/ ≥R400 (MID) ςε οριηόντια τοποκζτθςθ, με ενςωματωμζνο αςφρματο
μεταδότθσ ςιματοσ και μικροχλικά.
2. Τισ 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.
3. Σφςτθμα τροφοδοςίασ ενζργειασ με φωτοβολταϊκό πάνελ που κα τροφοδοτεί τθν κάκε
μονάδα Gateway.
4. Το λογιςμικό διαχείριςθσ του αςφρματων δικτφου των AMR (με τα υποςυςτιματα του) για
τθν διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μονάδων gateway και του μετρθτικοφ
εξοπλιςμοφ.
5. Το λογιςμικό εφαρμογισ - 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 ΔΕΥΑ.
Δφναται τα ανωτζρω λογιςμικά (network server, application server) να είναι μζροσ ενόσ
ολοκλθρωμζνου λογιςμικοφ (πλατφόρμα) διαχείριςθσ υδρομζτρων.
Β. Σοπικοί τακμοί Ρφκμιςθσ Πίεςθσ (ΣΕΡΠ)
Για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ελζγχου διαρροϊν του δικτφου φδρευςθσ τθσ
του οικιςμοφ Αρχαίασ Ολυμπίασ κρίνεται αναγκαία θ εγκατάςταςθ ενόσ νζου Τοπικοφ Στακμοφ
Ελζγχου και φκμιςθσ Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) και ενόσ Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ). Σκοπόσ του
προγράμματοσ αυτοφ είναι θ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ ςτθν είςοδο του εςωτερικοφ δικτφου του οικιςμοφ
Αρχαίασ Ολυμπίασ 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 τμιμα του εςωτερικοφ δικτφου του οικιςμοφ Αρχαίασ Ολυμπίασ
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χωρίηεται ςε ζνα ανεξάρτθτο τμιμα-ηϊνθ (DMAs) με βάςθ τα υδραυλικά και γεωγραφικά
χαρακτθριςτικά του δικτφου.
Θ ηϊνθ απομονϊνεται ζτςι ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ. Θ απομόνωςθ τθσ ηϊνθσ
κα γίνει από τθν Υπθρεςία ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρρομικειασ με τθ χριςθ δικλείδων ςτα όρια τθσ.
Πταν διαχωριςτεί θ ηϊνθ και γίνει θ απομόνωςθ αυτισ από τθν Υπθρεςία 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.
Στθ ηϊνθ αυτι κα επιλεγεί ζνα κρίςιμο ςθμείο (critical point - CP). Το ςθμείο αυτό είναι εκεί όπου θ
πίεςθ δεν είναι επικυμθτό να πζςει κάτω από ζνα κατϊτατο όριο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
εικοςιτετράωρου, ςυνικωσ είναι τα ψθλότερα υψομετρικά ςθμεία του οικιςμοφ ι κοντά ςε μεγάλουσ
καταναλωτζσ. Στο ςθμείο αυτό κα τοποκετθκεί ζνα καταγραφικό πίεςθσ με δυνατότθτα
τθλεμετάδοςθσ δεδομζνων με κωδικό όνομα ΤΣΕΡ (Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου Ρίεςθσ). Ο τοπικόσ
ςτακμόσ ελζγχου κα ζχει ωσ ςκοπό τθν ςυνεχι καταγραφι και τθλεμετάδοςθ δεδομζνων πίεςθσ.
Σε ζνα επιλεγμζνο ςθμείο τθσ ηϊνθσ κα τοποκετθκεί ζνασ Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου και φκμιςθσ
Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει θλεκτρομαγνθτικό ροόμετρο με μπαταρία, υδραυλικι
βαλβίδα ρφκμιςθσ πίεςθσ με διάφραγμα (PRV) με θλεκτρονικό ελεγκτι με ενςωματωμζνθ διάταξθ
τθλεπικοινωνίασ, φίλτρο τφπου Υ, αντιπλθγματικοφσ αεροεξαγωγοφσ και αγωγό παράκαμψθσ (by pass)
τθσ βαλβίδασ ρφκμιςθσ πίεςθσ με βάνα απομόνωςθσ. Ο ςτακμόσ κα είναι υπζργειοσ για λόγουσ
ευκολίασ χειριςμϊν και ςυντιρθςθσ και θ υδροδότθςθ τθσ ηϊνθσ κα γίνεται αποκλειςτικά από αυτό το
ςθμείο. Θ θλεκτρικι τροφοδοςία του κα γίνεται από αυτόνομο ςφςτθμα που κα πρζπει να διακζτει ο
ςτακμόσ. Ο ςτακμόσ αυτόσ αδιάλειπτα κα καταγράφει, κα λαμβάνει, κα αποκθκεφει και κα
επεξεργάηεται δεδομζνα πίεςθσ και παροχισ και κα ρυκμίηει τθν πίεςθ του κατάντθ δικτφου τθσ
ηϊνθσ. Για τθ λειτουργία τουσ ο ΤΣΕΡ κα δζχεται ωσ τιμι αναφοράσ τθσ πίεςθσ τθν τιμζσ του Τοπικοφ
Στακμοφ Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) που βρίςκεται ςτθ ηϊνθ ελζγχου του. Επιπλζον ο ΤΣΕΡ κα δφναται
να κάνει διαχείριςθ τθσ πίεςθσ είτε με χρονοπρόγραμμα (time modulation) είτε με μζςω αναφοράσ
τθσ παροχισ (flow modulation). Και ςτισ δυο αυτζσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ από
το ΤΣΕΡ το προφίλ τθσ ηϊνθσ που ζχει δθμιουργθκεί από τον ελεγκτι του ςυςτιματοσ (ΤΣΕΡ) ςτο
πζραςμα του χρόνου.
Ο ςτακμόσ ΤΣΕΡ αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ τθσ ςυλλεγόμενθσ, μζςω του ενςωματωμζνου GSM
modem ςτον ΚΣΕ
Ο ΤΣΕΡ κα μπορεί να λειτουργεί ςαν αυτόνομθ μονάδα, παρζχοντασ τοπικό ζλεγχο και υψθλοφ
επιπζδου αυτοματιςμό, ανεξάρτθτα από τον ΚΣΕ. Τα δεδομζνα του ςτακμοφ κα ςυγκεντρϊνονται
από το προσ εγκατάςταςθ RTU και κα αποςτζλλονται ςτον ΚΣΕ για αποκικευςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων
του SCADA για απεικόνιςθ ςτισ οκόνεσ και τα γραφιματα του αντίςτοιχου ςτακμοφ. Θα επικρατεί μία
γενικι φιλοςοφία επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ των δεδομζνων από τον ΤΣΕΡ και τον ςτακμό
ελζγχου πίεςθσ ΤΣΕΡ.
Αναλυτικότερα ο Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου και φκμιςθσ Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) του εςωτερικοφ δικτφου
φδρευςθσ είναι:
A/A

ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΑΘΜΟΤ

ΔΙΑΣΟΜΘ

ΟΙΚΙΜΟΙ
1

ΣΕΡΠ

ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ

ΣΕΡΠ_01

DN80

Ο τοπικόσ ςτακμόσ ρφκμιςθσ πίεςθσ (ΤΣΕΡ) πρζπει να εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:
 φκμιςθ πίεςθσ: Ο ΤΣΕΡ 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 ΤΣΕΡ κα μειϊνει τθν πίεςθ κακϊσ και τα ςενάρια που κα
ακολουκεί ο θλεκτρονικόσ εκλεκτισ τθσ βαλβίδασ αναφζρονται παραπάνω.
 Συλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο
εξοπλιςμό, δθλαδι τα όργανα μζτρθςθσ (ροόμετρα, πιεςόμετρα). Τα 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, μζςω του
ενςωματωμζνου GSM modem που κα πρζπει να διακζτει, προσ τον ΚΣΕ.
 Τροφοδοςία: Ο ΤΣΕΡ κα διακζτει ςφςτθμα ενεργειακισ αυτονομίασ και δεν απαιτεί 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 κα προκφψει μετά από πρόταςθ του Ρρομθκευτι ςε ςυνεργαςία με
τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ.
Γ. Σοπικοί τακμοί Ελζγχου Πίεςθσ (ΣΕΠ)
H παρακολοφκθςθ των λειτουργικϊν παραμζτρων ςε ζνα δίκτυο φδρευςθσ αποτελεί το
ςπουδαιότερο παράγοντα διαχείριςθσ με ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του
δικτφου, τθν άμεςθ λιψθ αποφάςεων, τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ τεχνολογιϊν που αποςκοποφν
ςτθν απρόςκοπτθ εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του. Για τθν παρακολοφκθςθ των
λειτουργικϊν παραμζτρων όπωσ πίεςθ ι παροχι ςτα δίκτυα φδρευςθσ, απαιτείται θ εγκατάςταςθ
Τοπικοφ Στακμοφ ςε επιλεγμζνο ςθμείο του δικτφου του ανωτζρω αναφερόμενου οικιςμϊν.
Στθν παροφςα προμικεια περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ ενόσ (1) Τοπικοφ Στακμοφ που κα μετροφν
πίεςθ ςε επιλεγμζνο ςθμείο του δικτφου φδρευςθσ που κα εγκαταςτακεί ςτακμόσ ΤΣΕΡ και
υδρόμετρα.
Ο τοπικόσ ςτακμόσ ελζγχου πίεςθσ (ΤΣΕΡ) κα πρζπει να εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:
 Συλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο
εξοπλιςμό, δθλαδι το όργανο μζτρθςθσ πίεςθσ. Τα 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 ςτον
ΚΣΕ. Ο ίδιοσ ο ελεγκτισ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλεσ ειςόδουσ ϊςτε μελλοντικά, αν
κελιςει θ Υπθρεςία, να ςυνδεκεί και με αιςκθτιριο παροχισ με παλμοφσ (πχ τφπου Woltman).
 Τροφοδοςία: Οι ςτακμοί ΤΣΕΡ είναι αυτόνομοι με εςωτερικι μπαταρία και δεν απαιτοφν
θλεκτρικι ενζργεια για να λειτουργιςουν μιασ που ο ελεγκτισ τροφοδοτεί ενεργειακά το
πιεςόμετρο.
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Θ τοποκζτθςι του κα γίνει ςε κοινόχρθςτο χϊρο οικοδομισ ι οικίασ παρακείμενου των οικιακϊν
υδρομζτρων και δεν απαιτείται θ καταςκευι νζου φρεατίου. Θ τελικι κζςθ του ςτακμοφ κα
προκφψει μετά από πρόταςθ του Ρρομθκευτι ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ και
τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ.

Ε. Σοπικοί τακμοί Μζτρθςθσ Τπολειμματικοφ Ψλωρίου (ΣΤΨ)
Σε επιλεγμζνθ ακραία κζςθ του δικτφου του οικιςμοφ τθσ ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ κα τοποκετθκεί
ζνασ (1) ςτακμόσ μζτρθςθσ υπολειμματικοφ χλωρίου ο οποίοσ κα παρακολουκεί τθν ςυγκζντρωςθ
του ελεφκερου χλωρίου και ςε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν τιμζσ εκτόσ ορίων κα ςθμαίνει
ςυναγερμόσ ςτον ΚΣΕ και κα λαμβάνουν άμεςα γνϊςθ οι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ.
Ο τοπικόσ ςτακμόσ υπολειμματικοφ χλωρίου (ΤΣΥΧ) κα πρζπει να εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:
 Συλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο
εξοπλιςμό, δθλαδι το όργανο μζτρθςθσ ελεφκερου χλωρίου. Τα 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 ςτον ΚΣΕ.
Ο ίδιοσ ο ελεγκτισ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλεσ ειςόδουσ ϊςτε μελλοντικά, αν κελιςει θ
Υπθρεςία, να ςυνδεκεί και με επιπρόςκετα αιςκθτιρια ποιότθτασ νεροφ (πχ κολότθτα,
αγωγιμότθτα, κλπ.).
 Τροφοδοςία: Οι ςτακμοί ΤΣΥΧ είναι αυτόνομοι διότι αφενόσ ο ελεγκτισ διακζτει μπαταρία και
αφετζρου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ιςχφοσ ≥100W.
Ο ςτακμόσ ΤΣΥΧ κα εγκαταςτακεί ςε ακραία κζςθ του δικτφου του οικιςμοφ Αρχαίασ Ολυμπίασ. Ο
ςτακμόσ είναι υπζργειοσ και αποτελείται από ζνα πίλλαρ και κα ςυνδεκεί με το δίκτυο φδρευςθσ. Θ
τελικι κζςθ του ςτακμοφ κα προκφψει μετά από πρόταςθ του Ρρομθκευτι ςε ςυνεργαςία με τθν
Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτισ.

Σ. Σοπικοί τακμοί Δεξαμενισ (ΣΔ)
Οι τοπικοί ςτακμοί δεξαμενϊν του δικτφου φδρευςθσ κα εγκαταςτακοφν ςτισ δεξαμενζσ ευκφνθσ τθσ
ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ. Στον ακόλουκο πίνακα φαίνονται οι τοπικοί ςτακμοί με τθν αρίκμθςι τουσ
και τθν ονομαςία τουσ βάςει των τοπωνυμίων.
Πλοι οι τοπικοί ςτακμοί κα ςυνδεκοφν με τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ) διαμζςου αςφρματου
δικτφου GSM.
Οι τοπικοί αυτοί ςτακμοί είναι διαςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ μζςω του ΚΣΕ ςτο εκτεταμζνο δίκτυο
φδρευςθσ και λειτουργοφν ςφμφωνα με μια υδραυλικι λογικι, που αναπτφχκθκε ςτθν πορεία των
χρόνων και βάςει των αυξανόμενων αναγκϊν που ζπρεπε να εξυπθρετθκοφν, λαμβάνοντασ υπόψθ και
άλλα δεδομζνα, που ζχουν να κάνουν με τθ μορφολογία του εδάφουσ, τθν τοπογραφία, ποιοτικά και
κοινωνικά χαρακτθριςτικά. Θ υδραυλικι αυτι λογικι πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τον ανάδοχο κατά
το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ λογικισ αυτοματιςμοφ των εγκαταςτάςεων.
Θ επικοινωνία με τον ΚΣΕ γίνεται με τθ χριςθ GSM αςφρματου δικτφου.
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Πλεσ οι δεξαμενζσ διακζτουν τροφοδοςία από ΔΕΔΔΘΕ και οικίςκο για τθν τοποκζτθςθ του πίνακα
αυτοματιςμοφ.
Αναλυτικότερα οι ςτακμοί φδρευςθσ ΤΣΔ είναι:
Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ

ΣΟΠΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ

ΔΙΑΣΑΘ
ΑΓΪΓΟΤ ΕΞΟΔΟΤ

ΣΔ_1

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΕΛΟΡΙΟ

ΤΚ ΡΕΛΟΡΙΟΥ

Φ90

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΣΤΕΦΙ

ΤΚ ΣΤΕΦΙΟΥ

Φ90

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΟΥΜΑΝΙ

ΤΚΚΟΥΜΑΝΙ

Φ90

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΚ ΡΛΑΤΑΝΟΥ

Φ110

ΣΔ_2
ΣΔ_3
ΣΔ_4

Κάκε ζνασ από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ δεξαμενισ πρζπει να εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:
 Συλλογι πλθροφοριϊν: Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ προζρχονται από το διαςυνδεδεμζνο
εξοπλιςμό, δθλαδι τα όργανα μζτρθςθσ (ροόμετρα, ςτακμιμετρα, φλοτεροδιακόπτεσ). Τα
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, μζςω εξωτερικοφ GSM modem/router που διακζτει, προσ τον ΚΣΕ. Στθν περίπτωςθ
που για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί θ επικοινωνία, ο ελεγκτισ κα αποκθκεφει προςωρινά όλα τα
δεδομζνα και όταν θ επικοινωνία αποκαταςτακεί τότε κα αποςτζλλει τα αποκθκευμζνα δεδομζνα
ςτον ΚΣΕ.
 Τροφοδοςία: Θ τροφοδοςία με θλεκτρικι ενζργεια του ςτακμοφ ΤΣΔ κα γίνεται από το δίκτυο τθσ
ΔΕΔΔΘΕ.
Ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ Είςοδο/Ζξοδοι του ΣΔ
Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα ςιματα για κάκε Τοπικό Στακμό Δεξαμενισ ΤΣΔ είναι:
DI
7

Α/Α

1
2
3
4

DO
AI
AO
1
2
0
DI
DO
Περιγραφι
Ωθφιακζσ Ωθφιακζσ
Είςοδοι
Ζξοδοι
Ι. ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ
Φπαρξθ τάςθσ (Επιτθρθτισ
1
τάςθσ)
UPS ι Φωτο/ικου Χαμθλι Τάςθ
1
Μπαταρίασ
ΙΙ. ΤΔΡΑΤΛΙΚΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ
Στάκμθ ςτθν δεξαμενι
Ραροχι ςτθν κατάκλιψθ
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ΑI
Αναλογικζσ
Είςοδοι

1
1

ΑO
Αναλογικζσ
Ζξοδοι

5
6
7
8
9
10
11

Στάκμθ φλοτεροδιακόπτθ (Άνω/
1
Πριο)
Στάκμθ φλοτεροδιακόπτθ
1
(Κάτω/ Πριο)
ΙΙΙ. ΤΣΘΜΑ ΨΛΪΡΙΪΘ (ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΟ)
Εκκίνθςθ/ Στάςθ (Start/Stop)
1
Επιβεβαίωςθ λειτουργίασ
1
Βλάβθ
1
Στάκμθ δοχείου χθμικϊν (Κάτω/
1
Πριο)
Εφεδρικά ςιματα
3
3
ΤΝΟΛΟ:
10
4

2
4

1
1

(*) : Tα ςιματα αυτισ τθσ ενότθτασ κα περιλαμβάνονται ςτθν διαμόρφωςθ τθσ λειτουργίασ του
ελεγκτι ωσ αναμονζσ ακόμθ και αν δεν υπάρχει ο αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ (μελλοντικά)
Σθμειϊνεται ότι τα ςιματα που απαιτοφνται για κάκε RTU, προκφπτουν από τθν άκροιςθ των
αντίςτοιχων ςθμάτων ςε κάκε τοπικό ςτακμό ενϊ ζχουν λθφκεί υπόψθ και εφεδρικά ςιματα για κάκε
ςτακμό.
Εξοπλιςμόσ Σοπικϊν τακμϊν Δεξαμενϊν
Για να μπορζςει να εκτελζςει τισ προαναφερκείςεσ λειτουργίεσ ο ΤΣΔ κα πρζπει να φζρει τον
ακόλουκο εξοπλιςμό:
 Ρίνακα αυτοματιςμοφ όπωσ περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
 Ελεγκτι τφπου RTU με εξωτερικό modem-router ςε δίκτυο GSM
 Πργανα μζτρθςθσ (ροόμετρα, ςτακμιμετρα, φλοτεροδιακόπτεσ)
 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων και χειριςμϊν
 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ και επιλογικοφσ διακόπτεσ
 Τροφοδοτικό ιςχφοσ
 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ UPS
 Αντικεραυνικι προςταςία γραμμϊν ιςχφοσ και Ethernet
 Καλωδιϊςεισ με τθν απαραίτθτθ κωράκιςθ όπου απαιτείται
Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να ςυνδεκεί και να παραμετροποιθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, τουσ κανονιςμοφσ ςυμμόρφωςθσ με τα διάφορα πρότυπα και
φυςικά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Η. Κεντρικόσ τακμόσ Ελζγχου
Ο εξοπλιςμόσ του ΚΣΕ τθσ προμικειασ κα πρζπει να εκπλθρϊνει ςτο μζγιςτο βακμό τισ απαιτιςεισ με
τισ οποίεσ κα πρζπει να λειτουργεί.
Ο ΚΣΕ κα ςτθρίηει τθ λειτουργία του ςτον SERVER, ςτο τοπικό δίκτυο Ethernet (LAN) που κα
αναπτυχκεί για να διαςυνδεκεί ο server με τισ δυο νζεσ κζςεισ εργαςίασ clients του ςυςτιματοσ και να
υποςτθρίηουν τθ ςωςτι λειτουργία των υποςυςτθμάτων, που μζςω των λογιςμικϊν κα διαςφαλίηουν
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τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ. Ζτςι, κα υπάρχει θ δυνατότθτα μζςω των
υπολογιςτϊν-κζςεων εργαςίασ, που ουςιαςτικά κα αποτελοφν client του server.
Ο επιπρόςκετοσ νζοσ εξοπλιςμόσ του ΚΣΕ περιλαμβάνει τον ακόλουκο εξοπλιςμό:
 Ζναν κεντρικό θλεκτρονικό υπολογιςτι (SERVER) του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΚΣΕ).
 Δυο (2) κζςεισ εργαςίασ client work stations, που κα αποτελοφνται από ιςάρικμουσ
υπολογιςτζσ με οκόνθ και κα αναλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Μια (1) κζςθ για τo λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU δικτφου
φδρευςθσ
 Μια (1) κζςθ για το ςφςτθμα AMR (ζξυπνων υδρομζτρων) όπου κα εγκαταςτακεί θ
εφαρμογι (Application Server) που κα δζχεται τθν πλθροφορία από τον μετρθτικό
εξοπλιςμό μζςω του Network Server και κα τα εξάγει ςτο λογιςμικό χρζωςθσ τθσ ΔΕΥΑ
 Ζνα (1) τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ (UPS) που κα διαςυνδεκεί με τον Server και
τουσ Θ/Υ (clients).
 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
 Δυο (2) οκόνεσ τφπου LED, Full HD, διαςτάςεων 48” με κατάλλθλθ βάςθ για επίτοιχθ ςτιριξθ
ςτισ οποίεσ κα εμφανίηονται τόςο οι οκόνεσ του SCADA όςο και το ςφςτθμα AMR.
Χορθτόσ ςτακμόσ ελζγχου (ΧΕ)
Ρεριλαμβάνεται επίςθσ ζνασ Φορθτόσ Στακμόσ Ελζγχου και Ρρογραμματιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.) ο οποίοσ είναι
ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ αυξθμζνων προδιαγραφϊν με λειτουργικό τφπου MS-Windows 10 ι
ιςοδφναμο. Θα ζχει τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ των λειτουργιϊν διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ με
ςφνδεςθ ςτο δίκτυο LAN τθσ ΔΕΥΑ. Θ ςφνδεςθ του ςτο ςφςτθμα κα γίνεται με ειδικοφσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ που κα δίνει τθν μζγιςτθ δυνατι δυνατότθτα διαχείριςθ ςτο ςφςτθμα. Ο ΦΣΕ κα ζχει και
τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ των ελεγκτϊν είτε μζςω του αςφρματου δικτφου είτε με τοπικι
διαςφνδεςθ.
Θ. Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU δικτφου φδρευςθσ
Το εξειδικευμζνο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο να παρακολουκεί το δίκτυο νεροφ και να
ςυλλζγει δεδομζνα από τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Δεξαμενϊν (ΤΣΔ), τον Τοπικό Στακμό
Υπολειμματικοφ Χλωρίου (ΤΣΥΧ), τον Τοπικό Στακμό Ελζγχου & φκμιςθσ Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ) και τον Τοπικό
Στακμό 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 Google Maps). Θα πρζπει είτε να εγκαταςτακεί ςτον server του ΚΣΕ (θ κεντρικι
βάςθ καταγραφισ των δεδομζνων) είτε κα πρζπει να είναι τφπου WEB (Cloud based). Επικυμθτό είναι
να ζχει και τισ δυο δυνατότθτεσ.
Οι λειτουργίεσ που κα εκτελεί κα πρζπει να είναι:
 Να παρακολουκεί τθν εφρυκμθ λειτουργία, να καταγράφει τισ τιμζσ των οργάνων μζτρθςθσ
και να ελζγχει λειτουργικά τουσ ςτακμοφσ ΤΣ.
 Να παρακολουκεί τθν εφρυκμθ λειτουργία και να καταγράφει τισ τιμζσ των οργάνων
μζτρθςθσ των ΤΣΕΡ και ΤΣΕΡ.
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Να παρακολουκεί και να καταγράφει τισ τιμζσ του υπολειμματικοφ χλωρίου από το όργανο
μζτρθςθσ του ΤΣΥΧ.
Να πραγματοποιεί διαχείριςθ του ςυνόλου των ςτακμϊν ΤΣ.
Να εμφανίηει ιςτορικά δεδομζνα ςε πίνακα ι ςε γραμμικι μορφι ακόμθ και ςε μορφι csv
format για εξαγωγι των δεδομζνων
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
ΤΣΔ, ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡ και ΤΣΕΡ, τα οποία κα παρζχουν τθν κατάςταςθ των επικοινωνιϊν 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 Google Maps όλουσ τουσ ελεγκτζσ των ΤΣΔ, 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.

Οι προδιαγραφζσ των υπό προμικεια ειδϊν περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα VII Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VII: Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
1. ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΟ ΣΕΨΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ
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

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

(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
υδρομζτρων, 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.
Διλωςθ ςυνεργαςίασ του ςυμμετζχοντα με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ των ελεγκτϊν
μζτρθςθσ των ςτακμϊν ΤΣΔ, ΤΣΕΡ, ΤΣΕΡ, ΤΣΥΧ, του λογιςμικοφ προγράμματοσ SCADA, των
θλεκτρονικϊν υδρομζτρων και του λογιςμικοφ διαχείριςθσ των υδρομζτρων (Network &
Application server) ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι θ προμικεια των υλικϊν και ςυςτθμάτων
κα γίνει από τον εν λόγω οίκο.
Τα Τεχνικά Φυλλάδια, τισ περιγραφζσ, τα πιςτοποιθτικά, οι δθλϊςεισ και τα λοιπά ζγγραφα που
ρθτά απαιτοφνται να προςκομιςτοφν ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κάκε υλικοφ.
Τα πιςτοποιθτικά, τα ISO, τα CE, κλπ. (εφόςον ηθτείται να κατατεκοφν) κακϊσ και τα τεχνικά
φυλλάδια των καταςκευαςτϊν (certificates, 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.
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 τθσ Αρχαίασ
Ολυμπίασ, 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 λογιςμικοφ
εργαλείου ςχεδίαςθσ αςφρματων δικτφων (RF planning tool) με δυνατότθτα μελζτθσ δικτφων
τεχνολογίασ LoRa, και με τθ χριςθ ψθφιακϊν γεωγραφικϊν δεδομζνων, όπωσ ψθφιακοί χάρτεσ
(DTM – Digital Terrain Model), ψθφιακοί χάρτεσ χριςθσ γθσ (land use database) με τθν απόςβεςθ
του ςιματοσ ανά χριςθ γθσ (clutter loss per land category), κακϊσ και άλλων ψθφιακϊν
γεωγραφικϊν δεδομζνων που είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καλλίτερθ πρόβλεψθ και
απεικόνιςθ τθσ λειτουργίασ του αςφρματου δικτφου.
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Οι μελζτεσ που κα εκτελεςκοφν κα πρζπει να είναι ευρείασ περιοχισ (wide area study), και ενόσ
ςθμείου προσ πολλά ςθμεία (PMP – Point to Multipoint study), για τθν καλλίτερθ πρόβλεψθ τθσ
διαςφνδεςθσ των ςτακμϊν βάςθσ (gateways) με τουσ αςφρματουσ ελεγκτζσ (end device – wireless
controllers).
Θ πρωτογενισ ακρίβεια των ψθφιακϊν γεωγραφικϊν δεδομζνων (ψθφιακϊν χαρτϊν και χαρτϊν
χριςθσ γθσ) κα πρζπει να είναι 1 arcsec cell size 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 (end devices – wireless controllers), 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 (Spreading Factor) για τθν άνω δζςμθ (Upload)
 Ρροβλεπόμενθ τιμι SF (Spreading Factor) για τθν κάτω δζςμθ (Download)
 Ρροβλεπόμενοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων (Data Rate) για τθν άνω δζςμθ (Upload)
 Ρροβλεπόμενοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων (Data Rate)) 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
(end device – wireless controllers) – 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 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 – Digital Terrain Model), όπωσ προζλευςθ, ακρίβεια, κλπ..
Α.2. Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων ψθφιακϊν χαρτϊν χριςθσ γθσ (Land use database),
όπωσ προζλευςθ, απόςβεςθ ανά χριςθ γθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα (clutter loss), κλπ..
Α.3. Ρεριγραφι των τυχόν άλλων χρθςιμοποιοφμενων γεωγραφικϊν δεδομζνων απεικόνιςθσ,
όπωσ προζλευςθ, χάρτεσ αναφοράσ, χωρικά δεδομζνα (spatial data), κλπ..
Α.4. Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων μοντζλων διάδοςθσ του Θ/Μ ςιματοσ και του τρόπου
υπολογιςμοφ τθσ απόςβεςθσ αυτϊν.
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Α.5. Ρεριγραφι των χρθςιμοποιοφμενων τεχνικϊν δεδομζνων και παραμζτρων λειτουργίασ των
ςτακμϊν βάςθσ (gateways) και των αςφρματων ελεγκτϊν (end devices - wireless controllers).
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)
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. Οργανόγραμμα – Μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 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:
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 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 μιασ (1) υδραυλικισ
υδρευτικισ ηϊνθσ (DMAs - District Metering Areas), 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) ςτθ ν
είςοδο τθσ κάκε ηϊνθσ κακϊσ και επζλεξε τα ςθμεία εγκατάςταςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1)
Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου Ρίεςθσ (Critical Points). Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν
υποβολι βεβαιϊςεων από τον/τουσ κυρίουσ του/των ζργων.
γ) ζναν Μθχανικό (ΑΕΙ ι ΤΕΙ) με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν επίβλεψθ των εργαςιϊν
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εγκατάςταςθσ αςφρματου ςυςτιματοσ καταγραφισ, μεταφοράσ και ςυλλογισ δεδομζνων ςε
εφαρμογι με τουλάχιςτον επτακόςια (700) ζξυπνα οικιακά υδρόμετρα τφπου AMR που να
διαςυνδζονται απευκείασ με τον Κεντρικό Στακμό μζςω ςτακεροφ δικτφου LoRaWAN. 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.
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 ςτακμϊν δικτφου ι
εγκαταςτάςεων ςε δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, βιολογικϊν, διυλιςτθρίων, 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

Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ του ωσ άνω προςωπικοφ από τον κφριο του ζργου
1.7. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι εφαρμογισ τθσ δθμιουργία ηωνϊν.
1.8. Αναλυτικι περιγραφι των λειτουργιϊν και δυνατοτιτων των προςφερόμενων λογιςμικϊν.
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.
Διλωςθ του καταςκευαςτι των υδρομζτρων για τον εκτιμϊμενο ελάχιςτο χρόνο ηωισ τθσ
μπαταρίασ ςε ςυνκικεσ +200C, με καινοφργια μπαταρία και όταν πραγματοποιοφνται μια
καταγραφι/ανάγνωςθ μζτρθςθσ και μια αποςτολι δεδομζνων από το τθλεμετρικό AMR
υδρόμετρο.
1.14.
Υπεφκυνθ διλωςθ του οίκου καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ του βαςικοφ
εξοπλιςμοφ (Ελεγκτζσ/RTU) ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι κα διακζτουν ςυμβατά ανταλλακτικά για
τουλάχιςτον ΡΕΝΤΕ (5) χρόνια.
1.15.
Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ςτθν οποία κα δθλϊνεται προςφερόμενοσ μζγιςτοσ
χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ κατά τθν περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Σθμειϊνεται ότι για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ δφναται να ζχει τθν
δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον κεντρικό ςτακμό ελζγχου του ςυςτιματοσ από τθν ζδρα τθσ
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επιχείρθςθσ του για όλο το διάςτθμα τόςο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
1.16.
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).
1.17.
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. ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ
 Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο τθσ Ρροςφοράσ χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ
(abbreviations), για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τον υποψιφιο
Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ.
 Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν πρζπει να είναι ςαφείσ.
 Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ δεν απαιτοφνται όταν ςτον διαγωνιςμό
ςυμμετζχει ο ίδιοσ οίκοσ καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ του Θλεκτρονικϊν
Ελεγκτϊν ΤΣΕΡ, ΤΣΔ, ΤΣΥΧ και ΤΣΕΡ και των λογιςμικϊν προγραμμάτων. Θ ςχζςθ του
διαγωνιηόμενου με τουσ οίκουσ καταςκευισ των ανωτζρω, 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. 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.
 Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 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.
 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
 Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από
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αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν, μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ εντόσ τριϊν (3)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται
αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
ψθφιακι υπογραφι.
Τα ανωτζρω ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι
προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ
προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ ςυνταχκεί από τον ίδιο
τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια
ςτοιχεία ενδεικτικά είναι πιςτοποιθτικά και εγκρίςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι
άλλουσ φορείσ όπωσ πιςτοποιθτικά CE, ISO κλπ.
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα Τεχνικά Φυλλάδια (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 Τεχνικό Φυλλάδιο 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.
Τα πιςτοποιθτικά, τα ISO, τα CE, κ.ά. (εφόςον ηθτείται να κατατεκοφν) κακϊσ και τα τεχνικά
φυλλάδια των καταςκευαςτϊν (brochures, manuals, prospectus, ςχζδια, certificates, κλπ.) κα
πρζπει να είναι είτε ςτθν Ελλθνικι είτε ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ άλλθσ γλϊςςασ
απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι.
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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3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ
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. φςτθμα Απομακρυςμζνθσ Ανάγνωςθσ Ενδείξεων Τδρομετρθτϊν (A.M.R.)
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 εντόσ πολυκατοικιϊν 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, dry meter).
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια μετρθτϊν κα πρζπει να πλθροφν επί ποινι
αποκλειςμοφ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τα ιςχφοντα καταςκευαςτικά πρότυπα.
Α. Θλεκτρονικό Τδρόμετρο
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι
οδθγία MID2004/22/E.E. ι τθ νεότερθ 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=110mm από άκρο ςε άκρο
 Οκόνθ: τφπου LCD
 Κλάςθ ακρίβειασ R≥400 (MID)
 Μόνιμθ παροχι Q3=2,5 m3/h
 Σπείρωμα ςφνδεςθσ άκρων: G ¾ ¨B
 Ονομαςτικι διάμετροσ: DN15mm
 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30
 Κλάςθ προςταςίασ: Ι68
 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16 (μζγιςτθ πίεςθ 1,6MPa)
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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 ≤2lt/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 είναι μεταλλικά (π.χ. ορείχαλκο, κλπ.) ϊςτε να
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 υδρομετρθτζσ κα φζρουν ενςωματωμζνθ (εντόσ του μετρθτι) 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) Fixed Network
(Στακεροφ δικτφου) με πρωτόκολλο LoRa και ςε δίκτυο LoRaWAN.
Θ εςωτερικι ςτο υδρόμετρο 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 του υδρομζτρου 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.
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 ΜΙD 2004/22/EU ι τθ
νεότερθ MID 2014/32/EU και ςυγκεκριμζνα:
 Το Εμπορικό ςιμα ι το όνομα του καταςκευαςτι
 Θ κλάςθ ακρίβειασ
 Θ ονομαςτικι παροχι Q3 ςε m3/h.
 Το ζτοσ καταςκευισ.
 Θ κλάςθ πίεςθσ (ΜΑ).
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Θ κλάςθ κερμοκραςίασ (Τ)
Σιμανςθ CE

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 LoRa κλάςθσ (class) Α, αμφίδρομθ
επικοινωνία (bi-directional), ςτθ ςυχνότθτα των 868MHz για 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.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό φυλλάδιο υδρομζτρου του καταςκευαςτι
- Τεχνικι περιγραφι υδρομζτρου
- Ριςτοποιθτικό ISO9001 του καταςκευαςτι
- Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ
- Ζγκριςθ ςφμφωνα με τθν MID του προςφερόμενου υδρομζτρου
- Ζγκριςθ ςφμφωνα με τθν MID του εργοςταςίου καταςκευισ
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,)
 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
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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.

Θ διάταξθ επικοινωνίασ κα πρζπει να λειτουργεί ςε ςυχνότθτεσ μετάδοςθσ 868MHz ι άλλθσ
ςυχνότθτασ ελεφκερων δικαιωμάτων χριςθσ ςτθν Ε.Ε.. Οι ςυχνότθτεσ επικοινωνίασ κα πρζπει 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 Fixed Network):
 Τφπο/ Αρικμό Υδρομετρθτι,
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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
κάλυμμα του φρεατίου ι ςε εςωτερικό χϊρο οικιϊν.
Β. Μονάδα Gateway
Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει από τθ CPU βαςιςμζνο ςε επεξεργαςτι τφπου Cortex ι
αντίςτοιχθ με λειτουργικό Linux ι αντίςτοιχο, 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.
To gateway κα ςυνοδεφεται από κεραία του ιδίου καταςκευαςτι. Θ κεραία κα είναι τφπου
OMNI (πανκατευκυντικι), απολαβισ τουλάχιςτον 3dBi, με αντίςταςθ ςε αζρα τουλάχιςτον
150km/h, κερμοκραςία λειτουργίασ κα πρζπει να είναι από -200C ζωσ +600C και το μικοσ τθσ
δεν πρζπει να ξεπερνά τα 30cm.
Θ μονάδα Gateway κα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ιςχφοσ τουλάχιςτον 50W
ϊςτε να διακζτει ενεργειακι αυτονομία. Θ επικοινωνία του δε με το network server κα γίνεται
μζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ GSM.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο του gateway
- Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ κεραίασ με τα διαγράμματα ακτινοβολίασ (radiation patterns) ςτθ
ςυχνότθτα των 868MHz
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι
Γ. Εξυπθρετθτισ Δικτφου/LoRa Network Server
Ο Εξυπθρετθτισ Δικτφου/LoRa Network Server 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/LoRa Application
Server. 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 υδρομζτρου AMR 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

Σελίδα 53



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.
 Επιλζγει τθν καταλλθλότερθ πφλθ όταν πρόκειται να αποςταλοφν δεδομζνα προσ τα
υδρόμετρα AMR
 Αποκθκεφει τα δεδομζνα που πρόκειται να αποςταλοφν προσ τα υδρόμετρα AMR μζχρισ ότου
τα υδρόμετρα να είναι ζτοιμα να λάβουν δεδομζνα.
Τα μεταφερόμενα δεδομζνα περνϊντασ διαμζςου ενόσ Διακομιςτι Δικτφου/LoRa Network Server
παραμζνουν κρυπτογραφθμζνα.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι
Δ. Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν/LoRa Application Server
Ο Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν/LoRa Application Server είναι το τελικό ςθμείο ςτο οποίο καταλιγουν τα
δεδομζνα. Μπορεί να φιλοξενεί δεδομζνα πολλϊν διαφορετικϊν εφαρμογϊν. Τα αρχικά δεδομζνα
που αποςτζλλουν τα υδρόμετρα AMR προορίηονται για μια ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Ο Εξυπθρετθτισ
Εφαρμογϊν/LoRa Application Server 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
Δφναται ο Εξυπθρετθτισ Δικτφου (LoRa Network Server) και ο Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν (LoRa
Application Server) να αποτελοφν τμιμα ενόσ ενιαίου λογιςμικοφ διαχείριςθσ υδρομζτρων.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα ςτοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν είναι:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του καταςκευαςτι
E. Ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ εξυπθρζτθςθσ καταναλωτϊν - Χιλοξενία (Hosting)
Σθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ των υδρομζτρων κα
προβεί ςτθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ (site) εξυπθρζτθςθσ καταναλωτϊν και τθν φιλοξενία
(Hosting) του site για δυο (2) ζτθ. Εναλλακτικά μπορεί ο Ανάδοχοσ, αντί για τθν ανάπτυξθ
διαδικτυακισ πφλθσ (site) εξυπθρζτθςθσ καταναλωτϊν να υλοποιιςει εφαρμογι για ζξυπνα κινθτά
(App) ςε λειτουργικά IOS και Android που κα παρζχει τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ.
Θ είςοδοσ του κάκε καταναλωτι ςτθ διαδικτυακι πφλθ (site) κα γίνεται μζςω ειδικοφ προςωπικοφ
κωδικοφ ειςόδου. Οι πλθροφορίεσ που κα πρζπει να δίδονται είναι:
 Χάρτθσ (Google maps ι άλλοσ) με το ςθμείο που βρίςκεται το υδρόμετρο και εμφάνιςθ τθσ
διεφκυνςθσ
 Εμφάνιςθ θμεριςιασ και μθνιαίασ κατανάλωςθσ ςε δυο μπάρεσ και εμφάνιςθ ςε διπλανι
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διαφορετικοφ χρϊματοσ μπάρα τθσ ίδιασ θμεριςιασ κατανάλωςθσ του προθγοφμενου μινα
και μθνιαίασ κατανάλωςθσ του προθγοφμενου μινα.
Καμπφλεσ χριςθσ – Σφγκριςθ
Καμπφλθ χριςθσ ςτθ μονάδα χρόνου
Εβδομαδιαία καμπφλθ χριςθσ
Μθνιαία καμπφλθ χριςθσ
Ετιςια καμπφλθ χριςθσ
Καμπφλθ χριςθσ από ….. μζχρι ….. (επιλογι χρόνου από χριςτθ)
Συγκριτικι καμπφλεσ ςτθν παραπάνω επιλεγμζνθ μονάδα χρόνου (καμπφλθ χριςθσ και
παραβολι με καμπφλθ Μ.Ο. χριςθσ αντίςτοιχου υδρομζτρου).

Σε κάκε περίπτωςθ, θ διαδικτυακι πφλθ (site) κα πρζπει να διακζτει ψθφιακι προςταςία από
κυβερνοεπικζςεισ και το περιεχόμενό του να ςυμμορφϊνεται με τον κανονιςμό προςταςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR) όπωσ αυτόσ ιςχφει.
Ο Ανάδοχοσ, μετά το πζρασ και τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και για παραλάβει τθν εγγυθτικι
επιςτολι δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, κα πρζπει να προςκομίςει επιςτολι τθσ εταιρίασ που φιλοξενεί
τθν διαδικτυακι πφλθ (site) προσ τθν ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι χρόνοσ
φιλοξενίασ είναι δυο (2) ζτθ και ότι δεν υπάρχει καμία οικονομικι απαίτθςθ τθσ εταιρίασ από τθν
ΔΕΥΑ Αρχαίασ Ολυμπίασ για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα των δυο (2) αυτϊν ετϊν.
Σ. Χωτοβολταϊκό ςφςτθμα τροφοδοςίασ για αυτονομία του Gateway
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:
Χ/Β πλαίςιο/πλαίςια (ςε περίπτωςθ ςυςτοιχίασ)
Ονομαςτικι Ιςχφσ Pmpp [W+: ≥ 50
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 Χόρτιςθσ Μπαταρίασ
Τάςθ ςυςτιματοσ *V]: 12
Μζγιςτο ρεφμα φόρτιςθ *Α+: 5
Τάςθ κφριασ φόρτιςθσ *V]: 14.4
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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
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
Θ εταιρία που κα ςυνεργαςτεί με τον υποψιφιο Ρρομθκευτι για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του εν
λόγω αςφρματου δικτφου LoRaWAN, ςτθν περίπτωςθ που κθρυχκεί αυτόσ ανάδοχοσ, κα πρζπει να
διακζτει ςχετικι πιςτοποίθςθ ISO9001:2015 ι αντίςτοιχθ για μελζτθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και
ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να διακζτει άδεια παροχισ υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από τθν αρμόδια ρυκμιςτικι αρχι ΕΕΤΤ (Εκνικι Επιτροπι
Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων).
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) τθσ εταιρίασ που κα ςυνεργαςτεί ο Ρροςφζρων,
ςτθν περίπτωςθ που κθρυχκεί Ανάδοχοσ, για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του εν λόγω
αςφρματου δικτφου. Το πιςτοποιθτικό αυτό δεν απαιτείται αν ο Ρροςφζρων διακζτει τθ
ηθτοφμενθ πιςτοποίθςθ.
- Βεβαίωςθ τθσ ΕΕΤΤ για τθν ςχετικι άδεια παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
- Εκατζρωκεν των μερϊν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ
Τα παραπάνω δεν απαιτοφνται αν ςυμμετζχει θ ίδια θ εταιρία ανάπτυξθ και λειτουργία του εν
λόγω αςφρματου δικτφου LoRaWAN ςτον διαγωνιςμό.
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
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Critical Point) κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοσ με ελάχιςτο χρόνο αυτονομίασ άνω των πζντε
(5) ετϊν για ςυνικθ χριςθ. Θ διαςφνδεςθ με το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να επιτυγχάνεται διαμζςου
δικτφου μζςω GSM δικτφου. 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
(Critical Point) για τθν ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ. Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Ενςωματωμζνο GSM modem.
 Ενςωματωμζνθ μια είςοδο για τθν μζτρθςθ πίεςθσ.
 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 2 ειςόδουσ μετρθτϊν high-speed pulse 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 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
3.2.2. Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ Πίεςθσ ΣΕΠ
Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο 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 τουλάχιςτον 10 bar (ι 0 ζωσ τουλάχιςτον
1000kPa) ςχετικι πίεςθ
 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (burst pressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 150% (ι αλλιϊσ 1,5
φορζσ) τθσ πλιρουσ κλίμακασ (FS/ Full Scale)
 Ο χρόνοσ απόκριςθσ τθσ εξόδου κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των 5ms
 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο 0.5% τθσ πλιρουσ κλίμακασ (FS/ Full Scale)
 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +50°C
 Θ υδραυλικι ςφνδεςθ κα πρζπει να γίνεται με αρςενικό ςπείρωμα G1/2” ι G1/4”
 Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται με ςφνδεςμο ι με καλϊδιο πολυαικυλενίου
μικουσ τουλάχιςτον 1m
 Να διακζτει προςταςία IP65
 Το υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιςτον
1.4301 (AISI304) ι 1Cr18Ni9Ti ι αντίςτοιχο
 Τα μζρθ του αιςκθτθρίου (διάφραγμα) που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα από 1.4401 (AISI 316)
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Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι 1.5mADC ι 8 ζωσ 30 VDC
Το ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 - 20mA ι 0-5V ι ≥70mVDC ι άλλο

Θα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί βάνα τφπου ball valve για τθν απομόνωςθ του αιςκθτθρίου ςτθν
περίπτωςθ ςυντιρθςθσ.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
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3.3.

Σοπικοί τακμοί Τπολειμματικοφ Ψλωρίου (ΣΤΨ)
3.3.1. Πίλλαρ
Ο εξοπλιςμόσ Θα τοποκετθκεί εντόσ πίνακα εξωτερικοφ χϊρου (πίλλαρ) με ενδεικτικζσ ελάχιςτεσ
διαςτάςεισ ΥxΡxB: 400x600x300mm. Το κιβϊτιο πίλλαρ κα διακζτει μια ι δφο κφρεσ και κα είναι
καταςκευαςμζνο από μεταλλικό πλαίςιο από προφίλ ςυγκολλθμζνα και εξωτερικό μεταλλικό κιβϊτιο
από χαλυβδοζλαςμα ντεκαπζ πρεςςαριςτό πάχουσ 1.5mm.
Στθν πλάτθ του πίλλαρ κα είναι ςτερεωμζνθ με κοχλίεσ και περικόχλια ςτραντηαριςτι λαμαρίνα
πάχουσ 1mm 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.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο του πίλλαρ
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του πίλλαρ
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ πίλλαρ
3.3.2. Ελεγκτισ μζτρθςθσ Τπολειμματικοφ Ψλωρίου
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 / GPRS/ 3G modem).
Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Ενςωματωμζνο GSM modem.
 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
 Ενςωματωμζνθ 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 (datalogging).
 υκμιηόμενοσ χρόνοσ ςυλλογισ δεδομζνων (data collection) 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.
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 Συμβατό με OPC Server 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 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ

3.3.3. Μετρθτισ Ελεφκερου Ψλωρίου
Θα τοποκετθκεί ςφςτθμα ςυνεχοφσ μζτρθςθσ του Ελευκζρου Χλωρίου ςε διαφορετικά ςθμεία του
δικτφου. Θα πρζπει να διακζτουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Εφροσ μζτρθςθσ: 0 – 2 mg/l
Ακρίβεια μζτρθςθσ: ≤ 0.5 mg/l
Μζκοδοσ μζτρθςθσ: Αμπερομετρικι με θλεκτρόδια
Ανάλυςθ: ≤ 0.01 mg/l
Επαναλθψιμότθτα: ≤ ±1% FS (μετροφμενθσ τιμισ)
Ανάλυςθ δεδομζνων: 16 bits
Χρόνοσ απόκριςθσ: ≤ 5 sec
Θερμοκραςία λειτουργίασ: 0 – 60 0C
Ρροςταςία: IP68
Ρίεςθ λειτουργίασ: 0 – 8 bar ι 10 Kgf/cm2
Κελί ροισ: Ναι με ροι ≤ 50 l/h
Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ αιςκθτθρίου: Ναι
Τροφοδοςία: 12VDC ±10%
Ενςωματωμζνθ αντικεραυνικι προςταςία, προςταςία από υπζρταςθ, πολικότθτα και βραχυκφκλωμα:
ΝΑΙ
Αντιςτάκμιςθ κερμοκραςίασ με ενςωματωμζνο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ (Pt100) : Ναι
Επικοινωνία με τον Ελεγκτι: Μζςω κφρασ RS485 και πρωτοκόλλου Modbus RTU ι αντίςτοιχο ι
εναλλακτικά ζξοδοσ 4-20mA
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ

3.3.4. Χωτοβολταϊκό ςφςτθμα τροφοδοςίασ για αυτονομία
Στον ςτακμό ΤΣΥΧ, 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
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τοποκετθμζνοσ μζςα ςε ερμάριο. Το κάκε αυτόνομο Φ/Β ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα πρζπει να
διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Χ/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: 0.540x1.200x0.035
Ρροςταςία IP κουτί διαςφνδεςθσ: IP54 ι καλφτερθ
Ρυκμιςτισ Χόρτιςθσ 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
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, αντιςτροφζα θμιτόνου και μπαταρίασ
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
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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 μίασ από τισ ηϊνεσ του δικτφου φδρευςθσ του οικιςμοφ Αρχαίασ
Ολυμπίασ. 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:
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.
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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 (ι αντίςτοιχο) 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. Αγωγόσ παράκαμψθσ (by pass) τθσ βαλβίδασ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ με δικλείδα
1.3. Θλεκτρονικόσ Ελεγκτισ υδραυλικισ βαλβίδασ
1.4. Υδρόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου με μπαταρία
1.5. Σφςτθμα ενεργειακισ αυτονομίασ ςτακμοφ
1.6. Βαλβίδεσ εξαζρωςθσ
1.7. Φίλτρο τφπου Υ
1.8. Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ ι εναλλακτικά τφπου πεταλοφδασ
1.9. Εξαρμϊςεισ
1.10. Οποιαδιποτε άλλοσ υδραυλικόσ και θλεκτρομθχανολογικόσ απαιτείται (π.χ. χυτοςιδθρά
φλαντηωτά εξαρτιματα απαιτθκοφν, ςυςτολζσ, γωνίεσ κλπ.
1.11. Υπζργειοσ ςτακμόσ
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
(full bore), 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
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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 ι Critical Point).
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 (προτεινόμενεσ από
τον καταςκευαςτι 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)
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.
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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 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 60 οC 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 καταςτάςεισ λειτουργίασ, θ περιοχι
όπου κα υπάρχει ςπθλαίωςθ κορφβου (noise cavitation) και θ περιοχι ςπθλαίωςθ βλάβθσ (damage
cavitation) 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.
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Επιπλζον κα πρζπει να δοκεί θ καμπφλθ απωλειϊν όπου κα φαίνεται οι τοπικζσ απϊλειεσ (πτϊςθ
πίεςθσ- head loss) 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 EN10745:2002
- 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 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ

3.4.3. Αυτόνομοσ Θλεκτρονικόσ 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’ (pressure reducing valve), 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.
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 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.
Ο ελεγκτισ κα διακζτει GSM modem.
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.
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Θ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ εξόδου κα γίνεται με ζνα από τα ακόλουκα ςενάρια:
Στακερι πίεςθ εξόδου (fixed down-Stream Pressure): 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 μεταβαλλόμενθ πίεςθ εξόδου (Night/Day Pressure modulation): 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 (flow modulation): 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.
Ρίεςθ εξόδου ςυςχετιηόμενθ με πίεςθ ςτον ΤΣΕΡ (Critical Point): 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-critical point κα πρζπει υποχρεωτικά να υποςτθρίηεται θ
εφαρμογι simulated critical point θ οποία προςομοιάηει τθ λειτουργία του πιεςόμετρου-critical point
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 modem. Οι παράμετροι κα αποκθκεφονται τοπικά ςε πραγματικό
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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 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 πρζπει υποχρεωτικά να ςυνεργάηεται με τον ελεγκτι του ΤΣΕΡ (ι αλλιϊσ Critical Point)
από τον οποίο κα λαμβάνει τιμζσ ϊςτε αυτζσ να αποτελοφν τισ τιμζσ αναφοράσ για τθν ρφκμιςθ τθσ
πίεςθσ. Επιπλζον κα πρζπει να διακζτει και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Ονομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ: 12 VDC
 Ενςωματωμζνο GSM modem
 Ενςωματωμζνθ ρολόι πραγματικοφ χρόνου (RTC)
 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 4 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 2 ψθφιακζσ εξόδουσ, 2 αναλογικζσ
ειςόδουσ.
 Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 2 ειςόδουσ μετρθτϊν high-speed pulse ςυχνότθτασ ζωσ 200Hz
 Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ και μθνυμάτων ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ (alarm)
 Ενςωματωμζνθ κφρα SD για επζκταςθ μνιμθσ
 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -200 C ζωσ + 600C
 Βακμό προςταςίασ Ι68
Θα πρζπει ο Αυτόνομοσ Θλεκτρονικόσ Ελεγκτισ Υδραυλικισ βαλβίδασ του ςτακμοφ ΤΣΕΡ να
ςυνεργάηεται άμεςα με τον ελεγκτι του ςτακμοφ ΤΣΕΡ (Critical Point), 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 (Critical Point),
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3.4.4. Ψυτοςιδθρό Χίλτρο τφπου “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 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 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 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ

3.4.5. Θλεκτρομαγνθτικό ροόμετρο με μπαταρία
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 0.5% τθσ μετροφμενθσ τιμισ
 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -5 ζωσ+50°C
 Ρροςταςία Αιςκθτιρα / Μεταδότθ: Ι68
 Συνκικεσ εγκατάςταςθσ: Ανάντθ ≥ 0DΝ, Κατάντθ ≥ 0DΝ
 Τροφοδοςία: από εςωτερικι μπαταρία τφπου λικίου (Lithium), για διάρκεια άνω των 5 ετϊν (για
ςυνικθ χριςθ)
 Οκόνθ LCD μεταδότθ: ΝΑΙ
 Γεωμετρία αιςκθτιρα: Με ςτζνωςθ (Reduced bore) για καλφτερθ ροι εντόσ του αιςκθτιρα
 Υλικό φλάντηασ: Χάλυβασ Carbon steel ι SG steel ι αντίςτοιχο
 Υλικό ςτζγαςθσ: Χάλυβασ Carbon steel ι SG steel ι αντίςτοιχο, επικαλυμμζνοσ με εποξικι βαφι
 Επζνδυςθ του ςωλινα από υλικό Hard rubber ι PTFE ι PP ι άλλο ελαςτομερζσ
 Τα θλεκτρόδια κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από Hastelloy ι από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI304 ι ανϊτερο
 Ζξοδοσ παλμϊν
 Γλϊςςεσ: Αγγλικά.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
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Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
3.4.6. Αντιπλθγματικόσ αεροεξαγωγόσ (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 αντιπλθγματικόσ αεροεξαγωγόσ τριπλισ ενζργειασ με
ελεγχόμενθ απόρριψθ αζρα
- Κατάντθ του ςτακμοφ κα εγκαταςτακεί ζνασ αντιπλθγματικόσ αεροεξαγωγόσ τριπλισ ενζργειασ
Ο ςκοπόσ χρθςιμοποίθςθσ αντιπλθγματικϊν αεροεξαγωγϊν 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.
 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.
Αντιπλθγματικοί Αεροεξαγωγοί Σριπλισ Ενζργειασ με Ελεγχόμενθ Απόρριψθ Αζρα
Ειδικά για τθν ελαχιςτοποίθςθ υδραυλικοφ πλιγματοσ, εξελίχκθκαν τα τελευταία χρόνια οι λεγόμενοι
αντιπλθγματικοί αεροεξαγωγοί 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:
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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 αντιπλθγματικοφ ακροφυςίου
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 αντιπλθγματικό ακροφφςιο. 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 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 αντιπλθγματικοί αεροεξαγωγοί 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 αντιπλθγματικοί αεροεξαγωγοί 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 αντιπλθγματικοφ
ακροφυςίου 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
Σελίδα 71

πιζςεισ κατά τθ λειτουργία ενόσ αγωγοφ. Ο όγκοσ του αζρα που βρίςκεται αποκθκευμζνοσ ςτο
κάλαμο ενόσ αντιπλθγματικοφ αεροεξαγωγοφ προςφζρει τθ δυνατότθτα απόςβεςθσ αυτϊν των
μεταβατικϊν αιχμϊν (φυςικά για μικρά διαςτιματα).
Οι αεροεξαγωγοί κα ζχουν:
 Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ 60 οC
 Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ 40 bar
 Ελάχιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ 0,3 bar
Τα βαςικά υλικά καταςκευισ των αεροεξαγωγϊν κα είναι τα ακόλουκα ι καλφτερα:
 Σϊμα από ελατό χυτοςίδθρο (ductile cast iron)
 Άνω και κάτω διαμζριςμα πλωτιρα από πολυπροπυλζνιο
 Στεγανοποιθτικοί δακτφλιοι (O-ring) από NBR
 Υπόλοιπα βαςικά μζρθ από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel)
Ρριν από τθν ςυςκευι τοποκετείται δικλείδα τφπου ball-valve, διαμζτρου 1”, για τθν απομόνωςθ του
αερεξαγωγοφ.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ

3.4.7. Ψυτοςιδθρζσ δικλείδεσ ελαςτικισ 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:
 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
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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 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτζσ και δικλείδεσ πεταλοφδασ (butterfly valves). 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.

3.4.8. Μθχανικοί ςφνδεςμοι (Χλαντηοηιμπϊ)
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
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ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου ςτθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ, αντοχι ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 50 0 C,
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. Nitrile rubber ι EPDM ι άλλο ιςοδφναμο ι
καλφτερο υλικό.
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 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ

3.4.9. φςτθμα ενεργειακισ αυτονομίασ ςτακμοφ ΣΕΡΠ
Στουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου και φκμιςθσ Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ), για να ενιςχυκεί θ αυτονομία του
ςτακμοφ, κα πρζπει να εγκαταςτακεί ζνα ςφςτθμα παραγωγισ ενζργειασ με υδροτουρμπίνα και
μπαταρία. Στόχοσ είναι να καλυφκοφν οι ενεργειακζσ ανάγκεσ για τθν λειτουργία και επικοινωνία του
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί ςτουσ ςτακμοφσ αυτοφσ. Το ςφςτθμα αποτελείται από
τθν υδροτουρμπίνα, τον πίνακα με τον ελεγκτι και τον φορτιςτι και τθν μπαταρία και κα είναι
τοποκετθμζνο εντόσ του ςτακμοφ (πίλλαρ). Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ προκφπτει από τθν
διαφορά πίεςθσ ανάντθ και κατάντθ τθσ υδροτουρμπίνασ που προκφπτει από τθν διαφορά πίεςθσ
πριν και μετά τθσ βαλβίδασ PRV. Θ διαφορά πίεςθσ κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα τθσ κανονικισ
λειτουργίασ του ςτακμοφ και όχι τεχνικι. Συςτιματα με πτερωτι που δθμιουργοφν επιπρόςκετθ
πτϊςθ πίεςθσ ςτον κφριο αγωγό δεν γίνονται αποδεκτά.
Το προςφερόμενο ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Μζγιςτθ ονομαςτικι Ιςχφσ: ≥ 20W
Τάςθ τροφοδοςίασ: 12V ι 24V
Θφρα επικοινωνίασ: RS232 ι RS485
Θερμοκραςία λειτουργίασ: -5 – 50ο C
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
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3.5. Σοπικοί τακμοί Δεξαμενϊν (ΣΔ)
Κάκε πίνακασ αυτοματιςμοφ κα τοποκετθκεί ςτισ δεξαμενζσ και κα βρίςκονται όςο πιο κοντά γίνεται
ςτα ςθμεία όπου καταλιγουν τα καλϊδια μζςω των οποίων μεταφζρονται τα ςιματα από τα
αντίςτοιχα όργανα μετριςεων (παροχισ, ςτάκμθσ). Θ διαδρομι από τα ςθμεία μζτρθςθσ ωσ τον ΤΣΔ
κα ςυνίςταται από οριηόντιεσ και κάκετεσ διαδρομζσ επιφανειακϊν θλεκτρολογικϊν ςωλινων.
Γενικότερα όλεσ οι οδεφςεισ και οι εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ.
Θ αςφρματθ επικοινωνία των ΤΣΔ με τον ΚΣΕ επιτυγχάνεται με τθν χριςθ του δικτφου κινθτισ
τθλεφωνίασ.
3.5.1. Πίνακασ Αυτοματιςμοφ
Αυτόσ ο τφποσ πίνακα αφορά τουσ ςτακμοφσ που ζχουν τροφοδοςία από ΔΕΔΔΘΕ.
Ο εξοπλιςμόσ του πίνακα αυτοματιςμοφ κα είναι ενδεικτικϊν διαςτάςεων ΥxΡxB: 600x400x200mm
και κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:
o ελζ διαφυγισ, ενιαίο με αυτόματθ αςφάλεια 20A, για τθν τροφοδοςία του πίνακα με 240V
AC
o Επιμζρουσ αςφάλεια ράγασ 6A τροφοδοςίασ του τροφοδοτικοφ τθσ μονάδασ RTU, του GSM
router και του λοιποφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
o Επιμζρουσ αςφάλεια ράγασ 6A τροφοδοςίασ για μελλοντικι χριςθ
o Επιμζρουσ αςφάλεια ράγασ 10A για τθν τροφοδοςία του ρευματοδότθ 240 VAC του πίνακα
o Μονάδα αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ (UPS) για τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ RTU και του GSM
router ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ.
o Κλζμμεσ αυτοματιςμοφ και ιςχφοσ
o Μονάδα RTU με εξωτερικό GSM router
o Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων
o Τροφοδοτικό 230VAC/ 24VDC
o Μονοφαςικό ρευματοδότθ
o Λαμπτιρασ φωτιςμοφ
o Αντικεραυνικι προςταςία όπωσ αναφζρεται παρακάτω.
1A) Γενικά χαρακτθριςτικά πινάκων
Τα γενικά χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των θλεκτρικϊν πινάκων κα είναι τα ακόλουκα:
Περιγραφι

Απαίτθςθ

Σφςτθμα διανομισ

1P+N+G

Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ

230 V

Συχνότθτα λειτουργίασ

50 - 60 Hz (- 4%, + 2%)

Σφςτθμα γείωςθσ

TN (ι TT-IT)
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Τάςθ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων

24 V DC ι 230V AC

Θερμοκραςία Ρεριβάλλοντοσ ςτο
εςωτερικό των πινάκων

45οC

Αναλυτικότερα:
1α) Πίνακεσ Σφπου Ερμαρίου
Πλοι οι πίνακεσ διανομισ τφπου ερμαρίου προβλζπονται μεταλλικοί, κατάλλθλοι για επίτοιχθ
τοποκζτθςθ, βακμοφ προςταςίασ IP55.
Οι πίνακεσ κα καταςκευαςκοφν, κα ςυναρμολογθκοφν και κα προκαλωδιωκοφν ςτο εργοςτάςιο ι ςτο
εργαςτιριο καταςκευισ τουσ και κα μεταφερκοφν ζτοιμοι για ςφνδεςθ µε όλο των ενςωµατοφµενο
εξοπλιςµό τουσ.
Ολόκλθρθ θ μεταλλικι καταςκευι (ερμάρια, βάςεισ ςτερεϊςεωσ οργάνων, ελάςματα) κα βαφεί ςτο
εργοςτάςιο καταςκευισ µε RAL 7035 (ι άλλθ αντίςτοιχθ απόχρωςθ).
1β) Ζλεγχοι και δοκιμζσ
Οι πίνακεσ πριν παραδοκοφν κα πρζπει να υποςτοφν κατ' ελάχιςτον τισ πιο κάτω δοκιµζσ ςειράσ και
ελζγχουσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό δοκιµϊν ςειράσ:
• Οπτικόσ και διαςταςιολογικόσ ζλεγχοσ
• Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων.
• Δοκιμι διθλεκτρικισ αντοχισ.
• Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ (Megger Test).
• Δοκιμι μόνωςθσ
2) ΤΛΙΚΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΪΝ ΠΙΝΑΚΪΝ
2α) Σροφοδοτικό
Τροφοδοτικά ςυνεχοφσ λειτουργίασ για γενικι χριςθ, τροφοδοςία μετρθτϊν, θλεκτρικϊν διατάξεων
και κυκλωμάτων χαμθλισ τάςθσ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Είςοδοσ
Τάςθ ειςόδου
90-264VAC, Μονοφαςικι
Συχνότθτα ειςόδου
47-63 Hz
Βακμόσ απόδοςθσ
≥80%
Ζνταςθ ειςόδου
≥1,5A / 230VAC
Ζξοδοσ
Τάςθ εξόδου
24VDC, ±5%
Ονομαςτικι ζνταςθ
≥4Α
Ονομαςτικι ιςχφσ
≥100W
Προςταςία
Ρροςταςία από υπζρταςθ
ΝΑΙ
Ρροςταςία από υπερφόρτωςθ
ΝΑΙ
Ρροςταςία από υπερκζρμανςθ
ΝΑΙ
2β) φςτθμα Αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS)
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Ρροβλζπεται χριςθσ ςυςτιματοσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ (UPS), 24VDC, για τθν ςυνεχι παροχι των
θλεκτρολογικϊν ςυςκευϊν του πίνακα (RTU, GSM router) ακόμα και ςε κατάςταςθ απϊλειασ δικτφου.
Το UPS κα τοποκετθκεί εντόσ του θλεκτρολογικοφ πίνακα και κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτο τα
παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Είςοδοσ DC
Τάςθ ειςόδου
24 V
Ονομαςτικι ζνταςθ
≥15A
Είςοδοσ / Ζξοδοσ Μπαταρίασ
Εφροσ τάςθσ
24V, ±10%
Εφροσ ζνταςθσ
0 – ≥15A
Σφνδεςθ εξωτερικισ μπαταρίασ
7Ah – 24V ι 2 x 12V
Εφροσ επαφισ relay
24VDC, 1A
Καλι κατάςταςθ μπαταρίασ
ΝΑΙ
Σφάλμα μπαταρίασ
ΝΑΙ
Εκφόρτιςθ μπαταρίασ
ΝΑΙ
Θερμοκραςία λειτουργίασ
-20 ζωσ +600C
Υγραςία λειτουργίασ
20 ζωσ 90% RH μθ ςυμπυκνωμζνθ
Οι μπαταρίεσ μπορεί να είναι είτε μία με τάςθ 24V είτε δφο με τάςθ 12V (τοποκζτθςθ ςε ςειρά για να
ζχουμε τάςθ 24V). Θα πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου οξζοσ-μολφβδου χωρίσ απαίτθςθ ςυντιρθςθσ.
Μπορεί εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ με ονομαςτικι χωρθτικότθτα 7Ah. Το κζλυφοσ κα πρζπει να είναι
από ABSκαι θ κερμοκραςία εκφόρτιςθσ να είναι από -10 ζωσ 500C, θ χωρθτικότθτα επίδραςθσ από
κερμοκραςία να είναι ςτουσ 400C / ≥102% ςτουσ 250C / =100% και ςτουσ 00C / ≥80% και θ εκτιμϊμενθ
διάρκεια ηωισ (design floating life) να ξεπερνά τα τρία (3) χρόνια (ςε κερμοκραςία 200C).
Οι μπαταρίεσ κα τοποκετθκοφν ςτον πίνακα με ελεφκερθ ζδραςθ ςτο κάτω μζροσ του πίνακα, ι με
ςτερζωςθ ςτα πλάγια πάνω ςε κατάλλθλο μεταλλικό ςτιριγμα (τραβζρςα).
2γ) Απαγωγοί κρουςτικϊν υπερτάςεων
Σε όλουσ τουσ πίνακεσ Χ.Τ κα τοποκετθκοφν απαγωγοί υπερτάςεων, κατάλλθλοι για γραμμι
τροφοδοςίασ 230 VAC και για επικοινωνία RTU – GSM router (Ethernet). Ριο ςυγκεκριμζνα:
 Στθ γραμμι ειςόδου από το Γενικό Διακόπτθ κάκε πίνακα υπολογίηεται απαγωγόσ ονομαςτικισ
ζνταςθσ εκφόρτιςθσ Ιn ςτα 20kA, κλάςθσ T2.
 Θ γραμμι ςφνδεςθσ του RTU με το GSM (κφρα Ethernet, Cat. 6) κα προςτατεφεται από κατάλλθλο
απαγωγό ονομαςτικισ ζνταςθσ εκφόρτιςθσ Ιn ςτα 0.2kA ανά αγωγό.
Οι πίνακεσ κα φζρουν υποχρεωτικά ςιµανςθ “CE” ςφµφωνα µε τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ
Ρροςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. Θ ςιµανςθ “CE” πρζπει να βρίςκεται επάνω ςτθν πινακίδα
αναγνϊριςθσ του κάκε θλεκτρικοφ πίνακα, μαηί με τον ςειριακό αρικμό (serial number) και τθν
επωνυμία του καταςκευαςτι.
Με τθν παράδοςθ του πίνακα ο καταςκευαςτισ κα παραδίδει επίςθσ τα πλιρθ θλεκτρολογικά ςχζδια
ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο για το ερμάριο, το τροφοδοτικό, τθν αντικεραυνικι προςταςία και το UPS.
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Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του πίνακα αυτοματιςμοφ
Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του καταςκευαςτι του θλεκτρικοφ πίνακα.

3.5.2. Ελεγκτζσ RTU
Θ μορφι τθσ απομακρυςμζνθσ βιομθχανικισ μονάδασ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων RTU
για τθν αυτοματοποίθςθ ενόσ Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΤΣE) κα είναι ςυμπαγισ (compact). Ο
ελεγκτισ κα πρζπει να επιτρζπει τθν εποπτεία και ζλεγχο του αντλιοςταςίου/ γεϊτρθςθσ ι
δεξαμενισ. Θα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνεσ είςοδο/ εξόδουσ (Ι/Οs) κακϊσ και να δζχεται
επζκταςθ ςε περίπτωςθ που μελλοντικά θ εφαρμογι το απαιτιςει. 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:
Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 10 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 4 ψθφιακζσ εξόδουσ, 4 αναλογικζσ ειςόδουσ
και 1 αναλογικι ζξοδο. Πλεσ οι είςοδο/ ζξοδοι κα πρζπει να διακζτουν γαλβανικι απομόνωςθ.
Δυνατότθτα επζκταςθσ είςοδο/ εξόδων με επιπλζον τουλάχιςτον 64 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 32
ψθφιακζσ εξόδουσ, 16 αναλογικζσ ειςόδουσ
Να διακζτει κατ’ ελάχιςτον κφρεσ επικοινωνίασ: μία RS232/485, μία RS485/422, μία Ethernet 10/100
Mb/s και μία USB. Αν δεν διακζτει USB κφρα κα πρζπει να διακζτει δεφτερθ κφρα RS232 και να
προςφερκεί adaptor RS232 to USB.
Θα πρζπει να υποςτθρίηει όλα τα γνωςτά πρωτόκολλα επικοινωνίασ όπωσ για παράδειγμα EthernetTCP/IP, MODBUS-RTU, CANBUS-CAN, κλπ.
Να διακζτει ενςωματωμζνο λειτουργικό ςφςτθμα όπωσ για παράδειγμα LINUX ι αντίςτοιχο
Ο προγραμματιςμόσ τθσ εφαρμογισ αυτοματιςμοφ να γίνεται με λογικι LADDER ςφμφωνα με το
πρότυπο IEC 61131-3
Τάςθ τροφοδοςίασ: 10-28 VDC
Μζγιςτθ τυπικι κατανάλωςθ: ≤5W
Σφνδεςθ με εξωτερικό GSM modem
Να διακζτει Real Time Clock (RTC)
Να διακζτει εςωτερικι μνιμθ 128 MB τφπου FLASH, 64 MB τφπου RAM ι αντίςτοιχθ και να δζχεται
επζκταςθ μνιμθσ μζςω κάρτασ SD ι USB memory stick. Στθ μνιμθ κα δφναται να καταγράφονται οι
μετριςεισ ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ τθσ επικοινωνίασ (data-logging).
Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ και μθνυμάτων SMS και Email ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ (alarm)
Θα πρζπει να είναι ςυμβατό με OPC server.
Θερμοκραςία λειτουργίασ από -200 C ζωσ + 600C
Βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον Ι20
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
3.5.3. Οκόνθ Σοπικϊν Ενδείξεων και χειριςμϊν
Οι προςφερόμενεσ οκόνεσ τοπικϊν ενδείξεων που προςφζρονται κα πρζπει να είναι του ιδίου
καταςκευαςτι με τον ελεγκτι RTU και να διακζτουν τα ακόλουκα:
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Υψθλισ αντίκεςθσ οκόνθ τφπου LCD με τουλάχιςτον 32 χαρακτιρεσ (2 γραμμζσ x 16
χαρακτιρεσ)
Ενςωματωμζνα επιφανειακά πλικτρα χειριςμϊν
Σφνδεςθ μζςω κυρϊν RS232 ι/και RS485
Τροφοδοςία 12/ 24 VDC
Εμφάνιςθ μεταβλθτϊν
Καταχϊρθςθ παραμζτρων λειτουργίασ

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ
3.5.4. Μονάδα GSM router
Θ μονάδα ραδιοεπικοινωνίασ µζςω 4G GSM δικτφου πρζπει να παρζχει αξιόπιςτθ μετάδοςθ
δεδομζνων. Το router να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αςφρματθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε
βιομθχανικζσ εφαρμογζσ.
Το GSM router κα πρζπει να είναι εξωτερικοφ τφπου (ανεξάρτθτθ ςυςκευι ςυνδεόμενθ με τον
ελεγκτι PLC/RTU μζςω κφρασ Ethernet) και να διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
Μθχανι ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ
Να διακζτει επεξεργαςτι (CPU) ταχφτθτασ τουλάχιςτον 400MHz και μνιμθ 64Mb
Δυνατότθτα ρυκμίςεων με τθν βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ
Τροφοδοςία: 9 - 30 V DC
Ελάχιςτθ κατανάλωςθ: 5W
Να διακζτει κεραία ≥3 dBi με τουλάχιςτον 2m καλϊδιο
Να μθν απαιτείται εξωτερικι ψφξθ
Να διακζτει ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ
Μζγιςτθ / ελάχιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ: -20 ζωσ 50οC
Σχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ: 10% – 90%
Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με PLC/RTUs, data-loggers, ςυςτιματα αςφαλείασ και
παρακολοφκθςθσ κ.ά. μζςω κφρασ ETHERNET
Να δφναται αποςτολισ/ λιψθσ μθνφματοσ SMS
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ
3.5.5. Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ τάκμθσ
Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο 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. Το κάκε αιςκθτιριο κα πρζπει να
είναι τοποκετθμζνο μζςα ςε πλαςτικι ςωλινα, κατάλλθλθσ διαμζτρου, ςτερεωμζνο επάνω ςτθ
δεξαμενι για τθν προςταςία του από μθχανικζσ καταπονιςεισ. Το κάκε αιςκθτιριο ςτάκμθσ κα
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πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Το πεδίο μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι από 0 ζωσ 10m Στάκμθ Φδατοσ
 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (overload pressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 150% τθσ πλιρουσ
κλίμακασ
 Στακερότθτα μζτρθςθσ μικρότερθ από  0.5% τθσ πλιρουσ κλίμακασ ανά ζτοσ
 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο  0.5% τθσ πλιρουσ κλίμακασ
 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +50°C
 Θερμοκραςία Μζςου: 0 ωσ +50°C
 Το καλϊδιο κα είναι ελάχιςτου μικουσ 10m και κα διακζτει ςωλθνάκι εξιςορρόπθςθσ πίεςθσ
 Ο βακμόσ προςταςίασ του οργάνου κα είναι Ι68
 Το υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι καλφτερο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401 (AISI 316)
 Τα μζρθ του αιςκθτθρίου που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι καλφτερο από
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI304)
 Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι από 10 ζωσ 30 VDC
 Να διακζτει ενςωματωμζνθ προςταςία από αντίςτροφθ πολικότθτα
 Το ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 - 20 mA
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ
3.5.6. Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο
Το θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο κα αποτελείται από, τον ςωλινα μζτρθςθσ και τον μετατροπζα ο
οποίοσ κα είναι ενςωματωμζνοσ ςτο ροόμετρο (compact). Ανάντθ και κατάντθ του θλεκτρομαγνθτικοφ
παροχομζτρου κα τοποκετθκεί βάνα απομόνωςθσ του από τον κατακλιπτικό ςωλινα (και όπου
απαιτείται τεμάχιο εξάρμωςθσ, ≥DN150) ϊςτε να είναι εφκολθ θ αφαίρεςι του για λόγουσ
ςυντιρθςθσ. Αποτελείται από:
Α. ωλινασ μζτρθςθσ
Ο κάκε ςωλινασ μζτρθςθσ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Ακρίβεια μζτρθςθσ τουλάχιςτον ±0,5% τθσ μετροφμενθσ τιμισ
 Συνκικεσ εγκατάςταςθσ: Ανάντθ ≥ 0DΝ, Κατάντθ ≥ 0DΝ
 Επζνδυςθ του ςωλινα από υλικό Hard rubber ι PTFE ι PP ι άλλο ελαςτομερζσ για αντοχι ςε
κερμοκραςία μζςου από +1...+50°C
 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -5 ζωσ+50°C
 Θ πίεςθ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον PN16 EN 1092-1
 Τα θλεκτρόδια κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από Hastelloy ι από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI304 ι ανϊτερο
 Θ ςφνδεςθ του αιςκθτθρίου με τθ ςωλθνογραμμι κα πρζπει να επιτυγχάνεται με φλάντηεσ και
από τισ δφο πλευρζσ που κα είναι ςυγκολλθμζνεσ με το «ςϊμα» του αιςκθτθρίου. Οι φλάντηεσ
κα πρζπει να είναι κατά τα διεκνι πρότυπα.
 Να διακζτει βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP66
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ για χριςθ ςε πόςιμο νερό από επίςθμο φορζα όπωσ DVGW, ACS,
NSF, WRAS, Eurofins, κλπ.
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Β. Μετατροπζασ
Ο κάκε μετατροπζασ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Θ τάςθ τροφοδοςίασ του μετατροπζασ κα πρζπει να είναι από 100…230 VAC, 50/60 Hz ι
εναλλακτικά 24 VDC (±30%)
 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -5 ζωσ+50°C
 Ακρίβεια μζτρθςθσ τουλάχιςτον 0,5% τθσ μετροφμενθσ τιμισ
 Να διακζτει αναλογικό ςιμα εξόδου: 4-20mΑ ι 0-20mΑ
 Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξόδου παλμϊν / ςυχνότθτασ.
 Θα πρζπει να διακζτει οκόνθ για τοπικζσ ενδείξεισ.
 Θα πρζπει να διακζτει διαγνωςτικά ςφαλμάτων λειτουργίασ.
 Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ ροισ.
 Να διακζτει βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP66
Σοποκζτθςθ
Ο θλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ κα πρζπει να μπορεί να τοποκετείται οριηόντια ι κάκετα. Σε κάκε
περίπτωςθ κα πρζπει να ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι κατά τθν τοποκζτθςθ των
οργάνων.
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
- Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ
3.5.7. Μθχανικόσ διακόπτθσ (φλοτεροδιακόπτθσ) ςτάκμθσ
Φλοτεροδιακόπτθσ με μικροδιακόπτθ, κατάλλθλο για πόςιμο νερό που να αντζχει ςε υγραςίεσ και
ςυμπυκνϊματα με μζγιςτο βάκοσ βφκιςθσ 100m.
Τεχνικά χαρακτθριςτικά:
 Ενιαίο εξωτερικό κζλυφοσ καταςκευαςμζνο από χυτό πολυαικυλζνιο.
 Εςωτερικό γεμιςμζνο με διογκωμζνθ (αφρό) πολυουρεκάνθσ για τθν εξάλειψθ του αζρα και
τθν ερμθτικι ςφράγιςθ τθσ μονάδασ.
 Ενιαίοσ εςωτερικόσ κάλαμοσ με μικροδιακόπτθ μπίλιασ (χωρίσ υδράργυρο).
 Μικροδιακόπτθσ εναλλαγισ.
 Μπίλια από ανοξείδωτο χάλυβα.
 Τάςθ λειτουργίασ: 240 VAC/50Hz
 Μζγιςτο φορτίο: 10 Amps
 Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ τουλάχιςτον 40°C
 Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 10 bar.
 Ρροςταςία: Ι 68
 Αντίβαρο: ΝΑΙ
 Ελάχιςτο μικοσ καλωδίου: 5 m
Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν:
- Τεχνικό Φυλλάδιο
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-

Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι

4. H/Y και εξοπλιςμόσ του ΚΕ / ΧΕ
4.1. Προδιαγραφζσ SERVER
Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι:

Γενικά / Σεχνικά Ψαρακτθριςτικά
Ροςότθτα (τεμάχια)

1

CE MARK Τυποποίθςθ

ΝΑΙ

ISO 9001 Τυποποίθςθσ

ΝΑΙ
Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ

Μζγιςτοσ αρικμόσ επεξεργαςτϊν

≥1

Αρικμόσ εγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν

≥1

Τφποσ επεξεργαςτι (αντίςτοιχοσ ι ανϊτεροσ βάςθ SPECint_rate_base2006)

Intel Xeon E5-2620v4 @
2.10GHz

Μνιμθ
Ρροεγκατεςτθμζνθ DDR4 (ΜΒ) ςτθν μζγιςτθ δυνατι ςυχνότθτα του επεξεργαςτι.

 8GB

Μζγιςτθ μνιμθ που να υποςτθρίηεται ςτο motherboard

 64GB
2

Ελάχιςτα διακζςιμα slots επζκταςθσ μνιμθσ
Μονάδεσ Αποκικευςθσ

1

Αρικμόσ μονάδων

 500GB

Ρροςφερόμενθ ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (GB)
Serial Attached SCSI (SAS) 12G

ΝΑΙ
 10.000

Ταχφτθτα περιςτροφισ δίςκων (RPM)
Ελεγκτζσ μονάδων αποκικευςθσ
SATΑ ι Serial Attached SCSI (SAS) με δυνατότθτεσ RAID
Δίκτυο
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RAID 0/1/5/6

Αρικμόσ προςφερόμενων κυρϊν

4

Τφποσ κυρϊν: 10/100/1000 Ethernet Tx

ΝΑΙ
Χιλικότθτα προσ το περιβάλλον

Ριςτοποίθςθ CE

ΝΑΙ

Τροφοδοτικά με απόδοςθ  85%

ΝΑΙ
Λειτουργικό φςτθμα

Windows λειτουργικό ςφςτθμα

ΝΑΙ
Εγκατάςταςθ και Θζςθ ςε Λειτουργία

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration – setup) ςτo ςθμείο λειτουργίασ

ΝΑΙ

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό
και εξαρτιματα για τθ κζςθ του ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ.
καλϊδια, connectors κλπ.)

ΝΑΙ

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με
εγγφθςθ 2 (δυο) ετϊν

ΝΑΙ

4.2. Απαιτιςεισ Ικριϊματοσ Εξυπθρετθτϊν (rack)
Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι:
Γενικά / Σεχνικά Ψαρακτθριςτικά
Ροςότθτα (τεμάχια)

1
 32 U

Φψοσ
Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτα προβλεπόμενα ςθμεία

ΝΑΙ

CE Mark Τυποποίθςθ

ΝΑΙ

Να επιτρζπει τθν πακθτικι ψφξθ των ςυςτθμάτων

ΝΑΙ

Εγκατάςταςθ και Θζςθ ςε Λειτουργία
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Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό
και εξαρτιματα για τθ κζςθ του ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ.
καλϊδια, connectors κλπ.)

ΝΑΙ

4.3. Προδιαγραφζσ τακμϊν Εργαςίασ (client workstation)
Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι:
Γενικά / Σεχνικά Ψαρακτθριςτικά
Ροςότθτα (τεμάχια) – Θζςεισ εργαςίασ

2

CE MARK Τυποποίθςθ

ΝΑΙ

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι
τεχνολογίασ, με εγγφθςθ 2 (δυο) ετϊν

διεκνοφσ

εμβζλειασ,

ςφγχρονθσ

ΝΑΙ

Κουτί
Φατνία (2 x 3,5'' εςωτερικά, 2 x 5,25'' εξωτερικά)

ΝΑΙ
≥ 200 Watt
≥ 85% efficiency

Ιςχφσ τροφοδοτικοφ
CPU
Τφποσ κεντρικοφ επεξεργαςτι (CPU) ι ιςοδφναμοσ ι ιςχυρότεροσ.

≥ Intel i5-7400

Κεντρικι Μνιμθ
Ρροςφερόμενθ DDR4 2400MHz

≥ 8 GB

Μζγιςτθ DDR4 2400MHz

≥ 16 GB
Μθτρικι Κάρτα (Motherboard)

PCI Express x1

≥2

PCI Express x16

≥1

Κάρτα δικτφου 10/100/1000 Mbit/s (On board)

NAI

Wireless 802.11bgn

NAI
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Κάρτα ιχου (On board)

ΝΑΙ

Θφρεσ USB 2.0/3.0

≥6
Μονάδα κλθροφ Δίςκου

Δίαυλοσ επικοινωνίασ

SATA 3

Ρροςφερόμενθ χωρθτικότθτα

≥ 512 Gbytes

Solid State Drive (SSD)

ΝΑΙ
Κάρτα Οκόνθσ

Υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ

≥ 1920 x 1080
Οκόνθ

Τφποσ Οκόνθσ

LED

Μζγεκοσ διαγωνίου

≥ 21.5’’

Ανάλυςθ οκόνθσ

1920 x 1080

Φωτεινότθτα τθσ οκόνθσ

200cd/m2

Λόγοσ Αντίκεςθσ

≥ 1000:1

Χρόνοσ απόκριςθσ

5 ms
Πλθκτρολόγιο

Συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ–928 με μόνιμθ αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και
Λατινικϊν χαρακτιρων

NAI

Mouse
Optical Wheel USB

NAI
Λειτουργικό φςτθμα Προςωπικϊν Τπολογιςτϊν

Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 Pro 64-bit

ΝΑΙ

4.4. Προδιαγραφζσ Χορθτοφ Θ/Τ
O ΦΣΕ κα χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνασ απομακρυςμζνοσ ςτακμόσ τθλε-ελζγχου και 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
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ελεγκτϊν. Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι:
Γενικά Ψαρακτθριςτικά
Ροςότθτα (τεμάχια)
Το ςφςτθμα
τεχνολογίασ.

είναι

1
καταςκευαςτι

διεκνοφσ

εμβζλειασ,

ςφγχρονθσ

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

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Τφποσ κεντρικοφ επεξεργαςτι (CPU) ι ιςοδφναμοσ ι ιςχυρότεροσ.

Intel Core i7

Μνιμθ RAM

DDR4 ≥ 8 GB

Σκλθρόσ Δίςκοσ SSD

≥ 512 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, VGA out, HDMI
 Αναγνϊςτθσ καρτϊν μνιμθσ.
 Bluetooth
 Ενςωματωμζνο touch pad
 Web camera

ΝΑΙ

Βάροσ

≤ 2.5 kg
Λογιςμικό

Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 Pro 64-bit

ΝΑΙ

Ρρόςβαςθ ςτα λογιςμικά πακζτα διαχείριςθσ δικτφου

ΝΑΙ
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υνοδευτικά
USB stick

≥ 64 GB

Αςφρματο mouse οπτικισ τεχνολογίασ

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.
4.5. Εκτυπωτισ InkJet (A4/A3)
Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι:
Γενικά Ψαρακτθριςτικά
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

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Τφποσ

Ζγχρωμοσ Inkjet

Διαςτάςεισ υποςτθριηόμενου χαρτιοφ

Α3, Α4
USB 2.0,
Ethernet 10/100/1000

Συνδεςμολογία
Ανάλυςθ εκτφπωςθσ

≥ 2400x1200 dpi

Μνιμθ

≥ 64 ΜΒ
Τροφοδότθσ ≥ 100
φφλλων

Τροφοδοςία χαρτιοφ
Συμβατότθτα με Windows 10

ΝΑΙ

4.6. Πολυμθχάνθμα Laser
Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι:
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Γενικά Ψαρακτθριςτικά
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

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Ζγχρωμο
πολυμθχάνθμα Laser

Τφποσ
Διαςτάςεισ υποςτθριηόμενου χαρτιοφ

Α4
USB 2.0,
Ethernet 10/100/1000

Συνδεςμολογία

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ

≥ 20 ςελ/ λεπτό
ζγχρωμο

Ταχφτθτα ςάρωςθσ

≥ 20 ςελ/ λεπτό
ζγχρωμο

Μνιμθ

≥ 256 ΜΒ

Αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ

ΝΑΙ

Αυτόματοσ τροφοδότθσ ςάρωςθσ

ΝΑΙ

Τροφοδοςία χαρτιοφ

Τροφοδότθσ ≥ 200
φφλλων

Οκόνθ πλθροφοριϊν

ΝΑΙ

Συμβατότθτα με Windows 10

ΝΑΙ

4.7. Σροφοδοτικό αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS) του ΚΕ
Στον ΚΣΕ κα τοποκετθκεί ςφςτθμα μθ διακοπτόμενθσ θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ που κα
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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 Ψαρακτθριςτικά
Ροςότθτα (τεμάχια)

1

Το προτεινόμενο ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ,
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.

ΝΑΙ

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

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Ιςχφσ (VA)

3000 VA

Τεχνολογία

Online

Βακμόσ απόδοςθσ

≥ 80%

Συντελεςτισ ιςχφοσ

≥ 0.80

Οκόνθ LCD

NAI

Θφρα ςφνδεςθσ με Θ/Υ και λογιςμικό με δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ
αυτόματου τερματιςμοφ του ςυνδεδεμζνου Θ/Υ

ΝΑΙ

Τοποκζτθςθ ςε rack

ΝΑΙ

4.8. Προδιαγραφζσ για Μιμικό Διάγραμμα Προβολισ/ Οκόνθ
Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ για τον ΚΣΕ κα πρζπει να είναι:
Γενικά Ψαρακτθριςτικά
Ροςότθτα (τεμάχια)

2

CE MARK Τυποποίθςθ

ΝΑΙ

Σελίδα 89

Το ςφνολο του ςυςτιματοσ καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 1 (ενόσ)
ζτουσ.

ΝΑΙ

Θα ςυνοδεφεται από βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ.

ΝΑΙ

Τφποσ panel LED ι αντίςτοιχο

LED

Διαγϊνιοσ οκόνθσ

≥ 48’’

Ανάλυςθ Οκόνθσ

≥ 1920 x 1080 px

Αρικμόσ υποδοχϊν HDMI

≥3

Αρικμόσ υποδοχϊν USB

≥2

Θφρα LAN

≥1

Σελίδα 90

5. Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) μονάδων RTU δικτφου φδρευςθ
5.1. Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ ελεγκτϊν δικτφου φδρευςθσ
Το εξειδικευμζνο λογιςμικό κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο να παρακολουκεί το δίκτυο νεροφ και να
ςυλλζγει δεδομζνα από τουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου 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 Google Maps).
Θα πρζπει είτε να εγκαταςτακεί ςτον server του ΚΣΕ (θ κεντρικι βάςθ καταγραφισ των δεδομζνων)
είτε κα πρζπει να είναι τφπου WEB (Cloud based). 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 Τοπικϊν Στακμϊν (ΤΣΔ, ΤΣΕΡ, ΤΣΥΧ, ΤΣΕΡ).
Να πραγματοποιεί διαχείριςθ του ςυνόλου των ςτακμϊν ΤΣ.
Να εμφανίηει ιςτορικά δεδομζνα ςε πίνακα ι ςε γραμμικι μορφι ακόμθ και ςε μορφι csv
format για εξαγωγι των δεδομζνων
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, ςτάκμθ, κλπ.).
Θ αποςτολι λειτουργικϊν εντολϊν ςτουσ 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
ΤΣΕ 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 Google Maps όλουσ τουσ ελεγκτζσ των ΤΣ ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι με
άμεςθ ανταπόκριςθ.
Να ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφςει τθν τρζχουςα κατάςταςθ τθσ μονάδασ RTU, 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.

Για τθν ορκι, βζλτιςτθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυνόλου του ςυςτιματοσ, κα πρζπει το
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προςφερόμενο λογιςμικό να ςυνεργάηεται άμεςα με τουσ ελεγκτζσ των τοπικϊν ςτακμϊν (ΤΣΕΡ,
ΤΣΕΡ, ΤΣΥΧ & ΤΣΔ) 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 του λογιςμικοφ
- Τεκμθρίωςθ ςυνεργαςίασ του προςφερόμενου λογιςμικοφ με τουσ προςφερόμενουσ ελεγκτζσ
του δικτφου φδρευςθσ.
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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.
Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ
του ςυςτιματοσ, ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Το πρόγραμμα κα περιλαμβάνει χειριςτικι εκπαίδευςθ, ςυμπτωματολογία και άρςθ βλαβϊν, τθν
ςχετικι βιβλιογραφία των ςυςκευϊν ςτισ οποίεσ εκτελείται θ εκπαίδευςθ.
Το ςφνολο τθσ παραπάνω εκπαίδευςθσ κα παρακολουκιςει και ζνασ εκπρόςωποσ μθχανικόσ τθσ
Υπθρεςίασ, ο οποίοσ κα ςυντονίηει και τθν καλι εκτζλεςθ και τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ
εκπαίδευςθσ και κα αναλάβει ςτθν ςυνζχεια ςαν υπεφκυνοσ επικεφαλισ τεχνικόσ τθσ
εγκαταςτάςεωσ.
Θ δαπάνθ τθσ εκπαίδευςθσ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο. Το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ
κα 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.
Στο ςχζδιο εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνονται :
 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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7. Δοκιμαςτικι λειτουργία
Ππωσ αναλυτικά αναφζρκθκε παραπάνω ςτθν παράγραφο 4.1.2., ο προμθκευτισ μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ υποχρεοφται να παρζχει περίοδο δοκιμαςτικι
λειτουργίασ τριϊν (3) μθνϊν για το ςφνολο του ςυςτιματοσ.
Κατά τθ διάρκεια του χρόνου τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ ο προμθκευτισ, πζραν τθσ ευκφνθσ τθσ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, φζρει τθν ευκφνθ τθσ αποκατάςταςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ ικελε
παρουςιαςκεί ςε οποιαδιποτε υπό προμικεια ςυςκευι. Σαν βλάβθ ςυςκευισ νοείται οποιαδιποτε
βλάβθ μπορεί να παρουςιαςκεί από αςτοχία τθσ ςυςκευισ και όχι από βίαια παρζμβαςθ (κλοπι ι
βανδαλιςμό) ι χειριςτικό ςφάλμα κακϊσ και κάκε είδουσ αναλϊςιμα. Σε περίπτωςθ που δεν
αποκαταςτακεί θ βλάβθ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικακιςτά τισ επιμζρουσ μονάδεσ
με καινοφργιεσ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VIII: Σιμολόγιο τθσ προμικειασ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΤΑ ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ
Κοςμόπουλου & πθλιοποφλου, Σ.Κ. 270 65
Αρχαία Ολυμπία
Σθλ.: 26240 29042, Χαξ: 26420 29043
Email: deyaolympia@gmail.com

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

Σιμι Μονάδασ (€)

Σιμι μονάδασ (€)
Ολογράφωσ

266.695,00 €

Διακόςιεσ εξιντα ζξι
χιλιάδεσ εξακόςια
ενενιντα πζντε ΕΥΩ

2

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ & ΡΤΘΜΙΘ
ΠΙΕΘ (ΣΕΡΠ) - ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ_01

26.990,00 €

Είκοςι ζξι χιλιάδεσ
εννιακόςια ενενιντα
ΕΥΩ

3

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ ΠΙΕΘ (ΣΕΠ)

2.407,00 €

Δυο χιλιάδεσ τετρακόςια
επτά ΕΥΩ

4

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-1)
ΠΕΛΟΠΙΟ

14.550,00 €

Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ
πεντακόςια πενιντα
ΕΥΩ

5

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-2)
ΣΡΕΧΙ

14.550,00 €

Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ
πεντακόςια πενιντα
ΕΥΩ

6

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-3)
ΚΟΤΜΑΝΙ

14.550,00 €

Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ
πεντακόςια πενιντα
ΕΥΩ

7

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-4)
ΠΛΑΣΑΝΟ

14.850,00 €

Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ
οκτακόςια πενιντα
ΕΥΩ

Α.Σ.

1

Περιγραφι Είδουσ

ΤΣΘΜΑ ΕΞΤΠΝΪΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΪΝ AMR
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8

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟΤ
ΨΛΪΡΙΟΤ (ΣΤΨ)

12.000,00 €

Δϊδεκα χιλιάδεσ ΕΥΩ

9

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ (ΚΕ), (ΧΕ)

38.620,00 €

Τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ
εξακόςια είκοςι ΕΥΩ

10

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ

3.900,00 €

Τρεισ χιλιάδεσ εννιακόςια
ΕΥΩ

409.112,00 €

Τετρακόςια εννζα χιλιάδεσ
εκατόν δϊδεκα ΕΥΩ

98.186,88 €

Ενενιντα οκτϊ χιλιάδεσ
εκατόν ογδόντα ζξι ΕΥΩ
και ογδόντα οκτϊ ΛΕΡΤΑ

507.298,88 €

Ρεντακόςιεσ επτά χιλιάδεσ
διακόςια ενενιντα οκτϊ
ΕΥΩ και ογδόντα οκτϊ
ΛΕΡΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

Χ.Π.Α. (24%):

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ:

Σελίδα 96

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IX: Προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΤΑ ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ
Κοςμόπουλου & πθλιοποφλου, Σ.Κ.270 65
Αρχαία Ολυμπία
Σθλ.: 26240 29042, Χαξ: 26420 29043
Email: deyaolympia@gmail.com
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
1

Α.Σ.1. - ΤΣΘΜΑ ΕΞΤΠΝΪΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΪΝ AMR

Α/Α

Περιγραφι

Σιμι
Μονάδασ

Σεμάχια

φνολο

1

Οικιακόσ θλεκτρονικόσ υδρομετρθτισ ξθροφ τφπου,
απλισ ριπισ (Single-jet), διαμζτρου DN15/ ≥R400
(MID) ςε οριηόντια τοποκζτθςθ, με ενςωματωμζνο
αςφρματο μεταδότθσ ςιματοσ και μικροχλικά
ςφνδεςθσ

178,85 €

700

125.195,00 €

2

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ οικιακϊν υδρομζτρων

65,50 €

700

45.850,00 €

3

Μονάδα Gateway για τθν αςφρματθ επικοινωνία

4.800,00 €

3

14.400,00 €

4

Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα τροφοδοςίασ Gateway
≥50W

1.470,00 €

3

4.410,00 €

5

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ Μονάδα Gateway
αςφρματθσ επικοινωνίασ και Φωτοβολταϊκοφ
ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ του Gateway

180,00 €

3

540,00 €

6

Ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ επικοινωνίασ (network
server) για τθν διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ
των μονάδων gateway και του μετρθτικοφ
εξοπλιςμοφ, ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ
υδρομετρθτϊν, επεξεργαςίασ (ςτατιςτικισ
ανάλυςθσ) και εξαγωγισ δεδομζνων (application
server) / (άδεια S/W), δθμιουργία υποςυςτιματοσ
διαλειτουργικότθτασ για ςφνδεςθ των μετριςεων
με υπάρχοντα ERP / Billing ςυςτιματα τθσ ΔΕΥΑ και
Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ των ανωτζρω
Εφαρμογϊν και Θζςθ ςε Λειτουργία του
Συςτιματοσ.

65.000,00 €

1

65.000,00 €

7

Ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ (site) εξυπιρετθςθσ
καταναλωτϊν

8.300,00 €

1

8.300,00 €

8

Φιλοξενία (Hosting) του site για δυο (2) ζτθ

3.000,00 €

1

3.000,00 €

Ρροχπολογιςμόσ Συςτιματοσ AMR:
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266.695,00 €

2
Α/Α

Α.Σ.2. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ & ΡΤΘΜΙΘ ΠΙΕΘ (ΣΕΡΠ) - ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ_01
Περιγραφι

Διάςταςθ

Σιμι
Μονάδασ

Σεμάχια

φνολο

DN 80

3.700,00 €

1

3.700,00 €

-

6.680,00 €

1

6.680,00 €

4.200,00 €

1

4.200,00 €

1

Υδραυλικι βαλβίδα ρφκμιςθσ τισ
πίεςθσ για ςφνδεςθ με θλεκτρονικό
ελεγκτι

2

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

3

Σφςτθμα ενεργειακισ αυτονομίασ
ςτακμοφ

4

Ραροχόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ
τφπου με μπαταρία

DN 80

3.200,00 €

1

3.200,00 €

5

Φίλτρο τφπου Υ

DN 80

380,00 €

1

380,00 €

6

Οι αεραεξαγωγοί χωρίσ ειδικό ζλεγχο
ροισ απορριπτόμενου αζρα

1”

350,00 €

1

350,00 €

7

Αντιπλθγματικοί Αεροεξαγωγοί
Τριπλισ Ενζργειασ με Ελεγχόμενθ
Απόρριψθ Αζρα

1’'

420,00 €

1

420,00 €

8

Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ

DN 80

340,00 €

4

1.360,00 €

DN 80

350,00 €

2

700,00 €

-

2.500,00 €

1

2.500,00 €

-

3.500,00 €

1

3.500,00 €

9
10

11

Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ
(φλαντηοηιμπϊ)
Κόςτοσ καταςκευισ ςτακμοφ
ρφκμιςθσ πίεςθσ
Εργαςία μεταφοράσ, καταςκευι
χϊρου εγκατάςταςθσ ςτακμοφ,
ςφνδεςθσ με το δίκτυο, ρφκμιςθσ και
κζςθσ ςε λειτουργία

φνολο Προχπολογιςμοφ τακμοφ:

3
Α/Α
1

26.990,00 €

Α.Σ.3. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ ΠΙΕΘ (ΣΕΠ) 1
Περιγραφι
Καταγραφικό Ρίεςθσ με τθλεμετάδοςθ και
πιεςόμετρο
Σελίδα 98

Σιμι
Μονάδασ

Σεμάχια

φνολο

2.250,00 €

1

2.250,00 €

2

Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο
φδρευςθσ

57,00 €

1

57,00 €

3

Κόςτοσ εργαςιϊν τοποκζτθςθσ ΤΣΕΡ

100,00 €

1

100,00 €

Ρροχπολογιςμόσ Στακμοφ:
Ρλικοσ Στακμϊν:
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ Στακμϊν ΤΣΕΡ:

4

2.407,00 €
1
2.407,00 €

Α.Σ.4. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-1) ΠΕΛΟΠΙΟ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΕΜ.

ΣΙΜΘ/ΣΕΜ.

ΤΝΟΛΟ

1

Ρίνακασ αυτοματιςμοφ ενδεικτικϊν
διαςτάςεων 600x400x200mm μαηί με τα υλικά
του ερμαρίου (Τροφοδοτικό, ςφςτθμα
αδιάλειπτθσ λειτουργίασ DC UPS,
αντικεραυνικι προςταςία

1

2.300,00 €

2.300,00 €

2

Λογικόσ ελεγκτισ τφπου RTU

1

3.230,00 €

3.230,00 €

3

Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων

1

300,00 €

300,00 €

4

Ρρομικεια επικοινωνιακισ διάταξθσ GSM/ 4G

1

900,00 €

900,00 €

5

Ραροχόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου DN80

1

2.600,00 €

2.600,00 €

6

Χυτοςιδθρζσ δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ
DN80

2

340,00 €

680,00 €

7

Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ
(φλαντηοηιμπϊ) DN80

2

350,00 €

700,00 €

8

Μετρθτισ ςτάκμθσ δεξαμενισ με ενιαίο
καλϊδιο μικουσ 10m

1

600,00 €

600,00 €

9

Φλοτεροδιακόπτεσ

2

120,00 €

240,00 €

10

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ΤΣΕ
(πίνακασ αυτοματιςμοφ, επικοινωνιακζσ
διατάξεισ, αιςκθτιρια, καλωδιϊςεισ,
μικροχλικά)

1

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

5
A/A

14.550,00 €

Α.Σ.5. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-2) ΣΡΕΧΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΕΜ.
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ΣΙΜΘ/ΣΕΜ.

ΤΝΟΛΟ

1

Ρίνακασ αυτοματιςμοφ ενδεικτικϊν
διαςτάςεων 600x400x200mm μαηί με τα υλικά
του ερμαρίου (Τροφοδοτικό, ςφςτθμα
αδιάλειπτθσ λειτουργίασ DC UPS,
αντικεραυνικι προςταςία

1

2.300,00 €

2.300,00 €

2

Λογικόσ ελεγκτισ τφπου RTU

1

3.230,00 €

3.230,00 €

3

Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων

1

300,00 €

300,00 €

4

Ρρομικεια επικοινωνιακισ διάταξθσ GSM/ 4G

1

900,00 €

900,00 €

5

Ραροχόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου DN80

1

2.600,00 €

2.600,00 €

6

Χυτοςιδθρζσ δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ
DN80

2

340,00 €

680,00 €

7

Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ
(φλαντηοηιμπϊ) DN80

2

350,00 €

700,00 €

8

Μετρθτισ ςτάκμθσ δεξαμενισ με ενιαίο
καλϊδιο μικουσ 10m

1

600,00 €

600,00 €

9

Φλοτεροδιακόπτεσ

2

120,00 €

240,00 €

10

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ΤΣΕ
(πίνακασ αυτοματιςμοφ, επικοινωνιακζσ
διατάξεισ, αιςκθτιρια, καλωδιϊςεισ,
μικροχλικά)

1

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

6

14.550,00 €

Α.Σ.6. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-3) ΚΟΤΜΑΝΙ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΕΜ

ΣΙΜΘ/ΣΕΜ.

ΤΝΟΛΟ

1

Ρίνακασ αυτοματιςμοφ ενδεικτικϊν
διαςτάςεων 600x400x200mm μαηί με τα υλικά
του ερμαρίου (Τροφοδοτικό, ςφςτθμα
αδιάλειπτθσ λειτουργίασ DC UPS,
αντικεραυνικι προςταςία

1

2.300,00 €

2.300,00 €

2

Λογικόσ ελεγκτισ τφπου RTU

1

3.230,00 €

3.230,00 €

3

Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων

1

300,00 €

300,00 €

4

Ρρομικεια επικοινωνιακισ διάταξθσ GSM/ 4G

1

900,00 €

900,00 €

5

Ραροχόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου DN80

1

2.600,00 €

2.600,00 €
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6

Χυτοςιδθρζσ δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ
DN80

2

340,00 €

680,00 €

7

Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ
(φλαντηοηιμπϊ) DN80

2

350,00 €

700,00 €

8

Μετρθτισ ςτάκμθσ δεξαμενισ με ενιαίο
καλϊδιο μικουσ 10m

1

600,00 €

600,00 €

9

Φλοτεροδιακόπτεσ

2

120,00 €

240,00 €

10

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ΤΣΕ
(πίνακασ αυτοματιςμοφ, επικοινωνιακζσ
διατάξεισ, αιςκθτιρια, καλωδιϊςεισ,
μικροχλικά)

1

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

7

14.550,00 €

Α.Σ.7. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ) ΠΛΑΣΑΝΟ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΕΜ

ΣΙΜΘ/ΣΕΜ.

ΤΝΟΛΟ

1

Ρίνακασ αυτοματιςμοφ ενδεικτικϊν
διαςτάςεων 600x400x200mm μαηί με τα υλικά
του ερμαρίου (Τροφοδοτικό, ςφςτθμα
αδιάλειπτθσ λειτουργίασ DC UPS,
αντικεραυνικι προςταςία

1

2.300,00 €

2.300,00 €

2

Λογικόσ ελεγκτισ τφπου RTU

1

3.230,00 €

3.230,00 €

3

Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων

1

300,00 €

300,00 €

4

Ρρομικεια επικοινωνιακισ διάταξθσ GSM/ 4G

1

900,00 €

900,00 €

1

2.800,00 €

2.800,00 €

2

360,00 €

720,00 €

5
6

Ραροχόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου
DN100
Χυτοςιδθρζσ δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ
DN100

7

Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ ςφνδεςμοσ
(φλαντηοηιμπϊ) DN100

2

380,00 €

760,00 €

8

Μετρθτισ ςτάκμθσ δεξαμενισ με ενιαίο
καλϊδιο μικουσ 10m

1

600,00 €

600,00 €

9

Φλοτεροδιακόπτεσ

2

120,00 €

240,00 €

10

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ΤΣΕ
(πίνακασ αυτοματιςμοφ, επικοινωνιακζσ
διατάξεισ, αιςκθτιρια, καλωδιϊςεισ,
μικροχλικά)

1

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:
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14.850,00 €

8
Α/Α
1

2

Α.Σ.8. - ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΨΛΪΡΙΟΤ (Σ..Τ.Ψ.)
Περιγραφι

Μονάδα
μζτρθςθσ

ΣΕΜ

ΣΙΜΘ/ΣΕΜ.

ΤΝΟΛΟ

τεμ.

1

3.000,00 €

3.000,00 €

τεμ.

1

550,00 €

550,00 €

Καταγραφικό Μζτρθςθσ με
τθλεμετάδοςθ
Ερμάριο εξωτερικοφ χϊρου
τφπου Pillar (ενδεικτικϊν
διαςτάςεων ΥxΡxB:
400x600x300)

3

Μετρθτισ Ελεφκερου Χλωρίου

τεμ.

1

5.150,00 €

5.150,00 €

4

Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα 100W

τεμ.

1

1.800,00 €

1.800,00 €

5

Εργαςία μεταφοράσ,
τοποκζτθςθσ ςτακμοφ,
ςφνδεςθσ με το δίκτυο, ρφκμιςθσ
και κζςθσ ςε λειτουργία

τεμ.

1

1.500,00 €

1.500,00 €

Προμικεια Εξοπλιςμοφ ανά τακμό:
φνολο ςτακμϊν ΣΤΨ:
υνολικι προμικεια εξοπλιςμοφ ςτακμϊν ΣΤΨ:

12.000,00 €
1
12.000,00 €

Α.Σ.9 - ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ (ΚΕ), (ΧΕ)
A/A
1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ
Κεντρικόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ
(SERVER) του Κεντρικοφ Στακμοφ
Ελζγχου (ΚΣΕ), ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κζςεων
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Φορθτόσ Στακμόσ Ελζγχου (Φ.Σ.Ε.) και
Ρρογραμματιςμοφ, με φορθτό
υπολογιςτι, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ λειτουργίασ
(UPS), ιςχφοσ 3kVA για τον ΚΣΕ,
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Ρρομικεια πλιρουσ επικοινωνιακισ
διάταξθσ GPRS με modem-router και
κεραία

ΣΙΜΘ ΜΟΝ.

ΣΕΜ.

ΤΝΟΛΟ

€5.000,00

1

5.000,00 €

€2.160,00

2

4.320,00 €

€2.000,00

1

2.000,00 €

4.000,00 €

1

4.000,00 €

900,00 €

1

900,00 €
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6

7

8

Μιμικό διάγραμμα προβολισ/ Οκόνθ
του ΚΣΕ, διαγωνίου 48”, με βάςθ
επίτοιχθσ ςτιριξθσ, ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Εκτυπωτισ ζγχρωμοσ τεχνολογίασ
InkJet A3/A4, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Ρολυμθχάνθμα ζγχρωμοσ,
τεχνολογίασ Laser A4, ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

1.500,00 €

2

3.000,00 €

600,00 €

1

600,00 €

800,00 €

1

800,00 €

9

Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ
(SCADA) μονάδων RTU δικτφου
φδρευςθσ (Άδεια S/W)

€10.000,00

1

10.000,00 €

10

Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ
Εφαρμογισ τθλεπαρακολοφκθςθσ
(SCADA) μονάδων RTU δικτφου
φδρευςθσ.

€8.000,00

1

8.000,00 €

ΤΝΟΛΟ Κ..Ε.

38.620,00 €

Α.Σ.10 - ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ
A/A
1
1

ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ
Εκπαίδευςθ - Τεκμθρίωςθ
Δοκιμαςτικι λειτουργία Συνολικοφ
Συςτιματοσ για τρεισ (3) μινεσ
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΘ ΜΟΝ.
1.500,00 €

ΣΕΜ.
1

ΤΝΟΛΟ
1.500,00 €

2.400,00 €

1

2.400,00 €
3.900,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:
Χ.Π.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ:
ΝΟΛΟ
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409.112,00 €
98.186,88 €
507.298,88 €

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ X: Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΤΑ ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ
Κοςμόπουλου & πθλιοποφλου, Σ.Κ. 270 65
Αρχαία Ολυμπία
Σθλ.: 26240 29042, Χαξ: 26420 29043
Email: deyaolympia@gmail.com

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ

Α.Σ.

1

Περιγραφι Είδουσ

Σιμι Μονάδασ (€)

ΤΣΘΜΑ ΕΞΤΠΝΪΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΪΝ AMR

2

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ & ΡΤΘΜΙΘ
ΠΙΕΘ (ΣΕΡΠ) - ΑΡΨΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ_01

3

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ ΠΙΕΘ (ΣΕΠ)

4

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-1)
ΠΕΛΟΠΙΟ

5

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-2)
ΣΡΕΧΙ

6

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-3)
ΚΟΤΜΑΝΙ

7

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΘ (ΣΔ-4)
ΠΛΑΣΑΝΟ
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Σιμι μονάδασ (€)
Ολογράφωσ

8

ΣΟΠΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟΤ
ΨΛΪΡΙΟΤ (ΣΤΨ)

9

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ (ΚΕ), (ΧΕ)

10

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

Χ.Π.Α. (24%):

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΧΟΡΑ
(Αρικμθτικά) :

………………………………………………………€. (πλζον ΧΠΑ)

(Ολογράφωσ) : ........................................................................................................ €. (πλζον ΧΠΑ)
Ο Προςφζρων
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Αρχαία Ολυμπία, 15/12/2020

Αρχαία Ολυμπία, 15/12/2020
ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ & ΘΕΪΡΘΘΘΚΕ
Ο Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ
Διεφκυνςθσ

Θ Συντάξαςα

Αιμιλία Χρθςτάκθ
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ

Ακανάςιοσ Μπζλτςοσ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ
με Βακμό Α’

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS BELTSOS
Ημερομηνία: 2022.01.04 10:50:30 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
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