
 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 

 

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΧΝ: 08 - 09/2021  

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: 

«Αλαβάζκηζε Γηθηύνπ Ύδξεπζεο Γήκνπ Είηζαο» 

Τπνέξγν 3: «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

πζηήκαηνο Σειεειέγρνπ θαη Σειερεηξηζκνύ Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ 

ηνπ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» - ΣΜΖΜΑ 1 

Τπνέξγν 4: «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

Οινθιεξσκέλνπ Αζύξκαηνπ Φεθηαθνύ πζηήκαηνο 

Παξαθνινύζεζεο & Διέγρνπ ηεο Καηαλάισζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Γηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» - ΣΜΖΜΑ 2 

 

 

 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2022 

 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 2 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

Tν λεξφ είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ηε θχζε θαη ηελ νηθνλνκία. 

Αλαλεψλεηαη ζε κφληκε βάζε αιιά είλαη επίζεο θαη πεπεξαζκέλν θαη δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί εθ ηνπ κεδελφο νχηε λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιινπο πφξνπο. Σν γιπθφ λεξφ 

απνηειεί κφλν ην 2% πεξίπνπ ησλ πδάησλ ηνπ πιαλήηε θαη νη αληηθξνπφκελεο αλάγθεο 

εθηηκάηαη φηη ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα παγθφζκηα ιεηςπδξία ζε πνζνζηφ 

40%κέρξηην 2030. 

Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηα χδαηα ζπλέβαιε κε επηηπρία ζηελ 

πξνζηαζία ηνπο. 

Tν λεξφ, σο θπζηθφο πφξνο αιιά θαη σο αγαζφ, έρεη κνλνπσιήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

παγθφζκηαο ζπδήηεζεο, θαη δηαπεξλά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ αιιά θαη ζξεζθεπηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ γηα ηελ 

επηβίσζε φισλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ πιαλήηε, αλζξψπηλσλ θαη κε. Σν ςήθηζκα 64/292 ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ αλαγλσξίδεη «ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε αζθαιέο θαη θαζαξφ 

πφζηκν λεξφ θαη ζηελ απνρέηεπζε σο αλζξψπηλν δηθαίσκα, βαζηθφ γηα ηελ πιήξε απφιαπζε 

ηεο δσήο θαη φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». Δπηπιένλ, ζην ηειηθφ έγγξαθν ηεο 

Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ ηνπ 2012 γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε («Ρίν+20»), αξρεγνί θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ θαη εθπξφζσπνη πςεινχ επηπέδνπ επηβεβαίσζαλ «ηηο δεζκεχζεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ θαη απνρέηεπζε, ην νπνίν ζα 

πινπνηεζεί πξννδεπηηθά γηα ηνπο πνιίηεο κε πιήξε ζεβαζκφ ζηελ εζληθή θπξηαξρία». Οη 

δεζκεχζεηο απηέο επηβεβαηψζεθαλ εθ λένπ ην 2015, φηαλ νη αξρεγνί θξαηψλ δεζκεχηεθαλ 

λαπινπνηήζνπλ ηνλ ζηφρν βηψζηκεο αλάπηπμεο αξηζ. 6 θαη ηε ζρεηηθή επηδίσμε λα 

εμαζθαιηζηεί, έσο ην 2030, «θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε αζθαιέο θαη νηθνλνκηθά 

πξνζηηφ πφζηκν λεξφ γηα φινπο”. Tα Ζλσκέλα Έζλε δηαπηζηψλνπλ φηη ε ειάρηζηε πνζφηεηα 

λεξνχ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε ππνινγίδεηαη ζε 20 ιίηξα πεξίπνπ 

ηελ εκέξα. 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ απφ αλζξψπηλεο 

ελέξγεηεο θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ ζηε γεσξγία, ε θιηκαηηθή αιιαγή θ.α., νδεγνχλ 

κε ηαρείο ξπζκνχο, ζηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπ, ζηελ ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ θαη 

ζπλεπψο ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ σο πνιχηηκνπ, απαξαίηεηνπ γηα ηε δσή αγαζνχ ζηε 

γε. Έρεη επηζεκαλζεί φηη, έσο ην ηέινο ηνπ 21νπαηψλα ην λεξφ ζα θπξηαξρήζεη ζηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή ησλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο θπξηάξρεζε ην πεηξέιαην ηνλ αηψλα πνπ καο 

πέξαζε. 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

δηαθήξπμε φηη «ε πξφζβαζε ζην λεξφ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο ζεκειηψδεο αλζξψπηλν 

δηθαίσκα, δεδνκέλνπ φηη ην λεξφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή ζηε γε θαη απνηειεί αγαζφ πνπ 

αλήθεη ζε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα». Ζ ΔΔ έρεη επηβεβαηψζεη επίζεο φηη «φια ηα θξάηε 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε 
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αζθαιέο πφζηκν λεξφ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν, πξνζηηφ – απφ πξαθηηθή θαη 

νηθνλνκηθή άπνςε– θαη απνδεθηήο πνηφηεηαο». 

Ο Γήκνο Είηζαο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν κε ηελ πνζφηεηα φζν θαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Σα 

πξνβιήκαηα απηά ηα αληηκεησπίδεη κέζα απφ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζπάζεηα λα 

επηιχζεη ην ζέκα ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο επάξθεηαο ηνπ λεξνχ σο βαζηθφ αγαζφ αιιά 

θαη λα δηαρεηξηζζεί πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζέκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη 

θαζηζηνχλ ηα λεξφ κε πνηνηηθά επαξθέο γηα θαηαλάισζε. Ο Γήκνο Είηζαο πινπνηεί κία ζεηξά 

απφ έξγα ζηα νπνία ζπκπιεξσκαηηθφ είλαη ην παξφλ. Με ηελ πξνηεηλφκελε κειέηε ζα 

αλαβαζκηζζνχλ νη πδξεπηηθέο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ θαζψο εγθαζίζηαηαη ζχζηεκα αλίρλεπζεο 

ησλ δηαξξνψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ηειεειέγρνπ / ηειερεηξηζκνχ ηνπ, παξαθνινχζεζεο 

ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ θαη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο παξέκβαζεο 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ φιν θαη εληνλφηεξε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

ηαπηφρξνλα κε ηα ζπλερψο απμαλφκελα ειιείκκαηα, έρεη θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Με ηελ είζνδν ζηνλ 21ν αηψλα ηα πξνβιήκαηα απμάλνληαη θαζψο ζηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα δνζεί κία δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνλίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 97% 

απφ φιν ην λεξφ ηεο Γεο είλαη αικπξφ (saline) θαη κφλν 3% είλαη γιπθφ (freshwater),  κε έλα 

ζπλνιηθφ φγθν 35 δηζεθαηνκκπξίσλ km3. Ληγφηεξν απφ 100.000 km3 πεξίπνπ 0.3% ησλ 

ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ ζε γιπθφ λεξφ – επξίζθεηαη ζηα πνηάκηα θαη ηηο Λίκλεο θαη απνηειεί 

ηελ θχξηα πεγή εθνδηαζκνχ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα ηνλ Γήκν Είηζαο έρεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα θαη ζεκαζία αθνχ ε αεηθνξία ηνπ πφξνπ δελ είλαη πιένλ δεδνκέλε. 

Θεκειηψδεο ζηφρνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ κέζσ ηεο καθξνπξφζεζκεο πξνζηαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ, 

επηηπγράλνληαο ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ θαη ηνπ επηθαλεηαθνχ πδάηηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ Γήκνπ Είηζαο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δηαξξνψλ, ε εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηηο πδξεπηηθέο ππνδνκέο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ε 

επίηεπμε νξζνινγηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ. 

Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηνπ Γήκνπ Είηζαο κέζσ ηεο κειέηεο είλαη: 

 λα εμαζθαιίδεη ηηο πνζφηεηεο εθείλεο ηνπ λεξνχ πνπ είλαη αλά πάζα ζηηγκή ηθαλέο λα 

θαιχπηνπλ ην δεηνχκελν επίπεδν θαηαλάισζεο, ππνινγίδνληαο θαη ηε κεγάιε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, 

 λα παξέρεη ηελ αδηάθνπε ηξνθνδνζία λεξνχ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, κέζα απφ έλα δίθηπν δηαλνκήο 

 λα δηαζθαιίδεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ θαη 

θαηαλαιηζθψκελνπ λεξνχ πνπ κε ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλερή βάζε, 
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 λα κεηψζεη δξαζηηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα κέζσ ηεο νξζνινγηθφηεξεο δηαρείξηζεο 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, 

 λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά, 

 λα κεηψζεη ηα έμνδα θίλεζεο ζπλεξγείσλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο 

ελδείμεσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ θαηαλάισζεο,  

 λα κεηψζεη ηνπο απαηηνχκελνπο εξγάηεο/ ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 

ηειεκεηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο επαθφινπζεο κείσζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

αλζξσπνσξψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο  

 λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ δηαξξέεη θαη θαηαζπαηαιάηαη, 

 λα παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο αθξηβείο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ πξνκεζεχεηαη 

απφ ηξίηνπο 

 λα κεηψζεη ηελ άζθνπα θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα πνπ απαηηεί ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ πξνσζεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, 

 λα κπνξέζεη λα πηνζεηήζεη κηα δηθαηφηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή βαζηζκέλε ζε 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία, 

 λα κεηψζεη ηηο απνθαηαζηάζεηο απφ ζξαχζεηο ησλ αγσγψλ θιπ. 

 λα κεηψζεη ην θφζηνο απφ ηνλ ελεξγφ εληνπηζκφ δηαξξνψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ζξαχζεσλ ζην δίθηπν 

 λα ζρεδηάδεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 λα εμαζθαιίδεη ηα παξαπάλσ κε ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο ε ελ ιφγσ πξάμε πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ πνπ 

ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπ δε ζα κεηαθπιήζεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ (ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο) 

 λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ δείθηε απσιεηψλ δηαξξνψλ 

 λα κεηψζεη ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα 

Ζ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε 

ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ήηνη ηελ 

παξνρή, ηελ πίεζε, ηε ζηάζκε (δεμακελψλ) θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ. 

Ζ πξάμε είλαη ζπκβαηή κε ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 

εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο ΛΑΠ Καιακά (EL0512) ηνπ Τδαηηθνύ 

Γηακεξίζκαηνο Hπείξνπ  (EL05). πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα πξάμε είλαη ζε απφιπηε 

ζπκθσλία κε ην Μέηξν: Μ05Β0302 κε ηίηιν «Γξάζεηο ελίζρπζεο, απνθαηάζηαζεο, 

εθζπγρξνληζκνχ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη έιεγρνο δηαξξνψλ». Δηδηθφηεξα ε πξνηεηλφκελε 

πξάμε είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε 2 ηνπ Μέηξνπ πνπ αθνξά ζηελ 

«Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηειειέγρνπ, ηειερεηξηζκνχ». 

Ζ πξάμε ζπκβάιεη ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000 «γηα ηε ζέζπηζε 

πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ», θαζψο πξνσζείηαη ε 

βηψζηκε ρξήζε ηνπ λεξνχ βάζεη καθξνπξφζεζκεο πξνζηαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ 

πφξσλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο παξνρή επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαιήο 

πνηφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βηψζηκε, ηζφξξνπε θαη δίθαηε ρξήζε χδαηνο. 

Ζ πξάμε είλαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία (98/83/ΔΚ) γηα ην πφζηκν λεξφ ε 

νπνία απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηελ πνηφηεηά ηνπ κε ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ ησλ «ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο». Δπηπιένλ ε πξάμε είλαη ζε ζπκθσλία θαη κε 
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ηελ αλαδηαηχπσζε ηεο «Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο (COM (2017) 753 / 1.2.2018).  

Δπίζεο κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο εμαζθαιίδνληαη απνδεθηά επίπεδα πνηφηεηαο 

παξερφκελνπ λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ (Τ2/2600/2001 φπσο ηζρχεη). 

 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο επηηπγράλνληαη ηα θάησζη απνηειέζκαηα: 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ απσιεηψλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φπσο 

αλαιχεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ζρεηηθά ζε επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο ζα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη ζηνρεπκέλεο παξέκβαζεο γηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ 

εληνπηζκέλσλ δηαξξνψλ ζην εμσηεξηθφ δίθηπν. 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα 

επφκελα θεθάιαηα ν Γήκνο Είηζαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη 

απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ κε απφιπηε αθξίβεηα. 

 Δπίηεπμε απνδεθηψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο παξερφκελνπ λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή ΚΤΑ (Τ2/2600/2001 φπσο ηζρχεη), θαζψο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο, λα ειέγρεη θαη λα βειηηψλεη (ζχζηεκα απηφκαηεο θαη ειεγρφκελεο 

ρισξίσζεο) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζε θνκβηθά ζεκεία. 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα επηηεπρζεί θάιπςε ησλ 

πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δηθηχνπ ιφγσ ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ πνπ 

δηαξξέεη αλεμέιεγθηα θαζψο επίζεο ζα κεησζνχλ νη απψιεηεο ηνπ λεξνχ ζε φιε ηε 

δηαδξνκή ηνπο απφ ηηο πεγέο κέρξη ηηο δεμακελέο. 

 Σέινο κε ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα βειηησζεί ην δίθηπν πδξνδφηεζεο 

ηνπ Γήκνπ ζην ζχλνιφ θαη ζα βειηησζεί ηφζν ε πνζφηεηα φζν θαη ε πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ πνπ θηάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

3. Ο ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Γήκνο Είηζαο είλαη Γήκνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ ηεο 

ΠεξηθέξεηαοΖπείξνπ πνπ ζπζηάζεθε ην 2010,δηά ηεο ζπλέλσζεο ησλ πξνυπαξρφλησλ 

Γήκσλ Δθάιεο, Δπξπκελψλ, Είηζαο, Μνινζζψλ θαη Παζζαξψλνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

«Καιιηθξάηε», Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/7-6-2010). Καηαιακβάλεη ην κεζνδπηηθφ ηκήκα ηνπ 

Ννκνχ Ησαλλίλσλ, απφ ηα φξηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Ησαλλίλσλ κέρξη ηα 

ζχλνξα κε ηεΘεζπξσηία, θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθή έθηαζε 565,60 km2θαη πιεζπζκφ 

14.766 (απνγξαθή2011).Αλ θαη έιαβε ηελ νλνκαζία ηνπ απ' ηε Είηζα, έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε 

Διενχζα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ. 
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Δηθόλα 1 : Υάξηεο Γηνηθεηηθώλ νξίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ησαλλίλσλ 

Απφ ην Γήκν Είηζαο δηέξρνληαη δχν βαζηθνί νδηθνί άμνλεο - ζηνηρεία ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

πνπ δηαηξνχλ ηελ πεξηνρή: ε εζληθή νδφο Κνδάλεο-Ησάλληλσλ, ε εζληθή νδφο Ησαλλίλσλ –

Ζγνπκελίηζαο. Ο Γήκνο εμππεξεηείηαη απφ ην αεξνδξφκην ησλ Ησαλλίλσλ ην νπνίν ζεσξείηαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ππνδνκή. 

Ο Γήκνο Είηζαο είλαη θαηά βάζε πεδηλφο ζηελ Γ.Δ. Παζζαξψλνο θαη Γ.Δ. Είηζαο θαη νξεηλφο-

εκηνξεηλφο ζηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο ελφηεηεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Γήκν είλαη γεσξγηθή 

θαη θηελνηξνθηθή ελψ ε ΒΗ.ΠΔ. Είηζαο ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εκπνξεπκαηηθψλ θαη 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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3.2 Βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

3.2.1 Γηνηθεηηθή ππαγσγή 

H Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ. Δίλαη 

έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε λνκνχο ηεο Διιάδαο (4.990 η. ρικ) θαη θαηαιακβάλεη 

ηε κηζή πεξίπνπ έθηαζε ηνπ γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Ζπείξνπ. Ο πιεζπζκφο ηεο 

αλέξρεηαη ζε 167.901 ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. Πξσηεχνπζα ηεο ελφηεηαο είλαη 

ε πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. 

O Γήκνο Είηζαο ζπζηάζεθε ην 2010 κε ην λ. 3852/10 «Καιιηθξάηεο» κε ηε ζπλέλσζε πέληε 

πξνυπαξρφλησλ δήκσλ: Δθάιεο, Δπξπκελψλ, Είηζαο, Μνινζζψλ θαη Παζζαξψλνο. Έδξα 

ηνπ Γήκνπ είλαη ε Διενχζα. 

Αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο νθηψ δήκνπο (Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ, Γσδψλεο, Εαγνξίνπ, Είηζαο, Ησαλληηψλ, Κφληηζαο, Μεηζφβνπ θαη Πσγσλίνπ) 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Ννκνχ) Ησαλλίλσλ. 

Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ζε αξηζκφ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην λνκφ (57), δεχηεξνο ζε πιεζπζκφ κε 

14.766 κφληκνπο θαηνίθνπο (κεηά ην δήκν Ησαλληηψλ) θαη πέκπηνο ζε έθηαζε 565,6 

η.ρικ.(κεηά ηνπο δήκνπο Εαγνξίνπ, Κφληηζαο, Πσγσλίνπ θαη Γσδψλεο). 

Ο Γήκνο Είηζαο θαιχπηεη κία κεγάιε έθηαζε κε κηθηά ραξαθηεξηζηηθά φπσο έληνλε 

αζηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ νηθηζκψλ, αλεπηπγκέλν γεσξγν-θηελνηξνθηθφ ηνκέα, θαζψο θαη 

βηνηερληθέο / βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία, ηε 

γεσξγία, ηελ ακπεινπξγία, ηελ κειηζζνπξγία, ηε ζπιινγή βνηάλσλ θαη ηελ Παξαζθεπή 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Οη ηνπξηζηηθέο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ βξίζθνληαη ζεκαληηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη (Ναφο Αξείνπ Γηφο, 

Παιηφθαζηξν, Αξραία Παζζαξψλα θ.α.), εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα ιανγξαθηθά κνπζεία θαη 

θπζηθά αμηνζέαηα (λεξφκπινη, γεθχξηα). Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηα ρσξηά δέρνληαη 

πνιινχο επηζθέπηεο θαη ιεηηνπξγνχλ αξθεηά μελνδνρεία. Οη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηεο 

πεξηνρήο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο (μελνδνρεία, θέληξν ηππαζίαο, paintballpark θ.α.), αιιά ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ Ησαλλίλσλ. 
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Δηθόλα 2: Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (Γήκνη & Έδξεο) 
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3.2.2 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 14.766 κφληκνπο θαηνίθνπο (Πεγή 

ΔΛ.ΣΑΣ. 2011). Ζ θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά δεκνηηθή ελφηεηα ζχκθσλα κε 

ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηνπ 2001 θαη 2011, ε έθηαζε, ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαζψο θαη 

νη αληίζηνηρνη ξπζκνί κεηαβνιήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή κόληκνπ πιεζπζκνύ Γήκνπ Είηζαο αλά δεκνηηθή ελόηεηα θαη 

ξπζκνί κεηαβνιήο (ΔΛ. ΣΑΣ. 2001 & 2011) 

ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

 

Ρπζκφο 

Μεηαβνιήο 
Έθηαζε 

Ππθλφηεηα 

πιεζ. 

2011 

2001 2011 % km2 άηνκα/km2 

Γ.Δ ΔΚΑΛΖ 1650 1541 -6,61% 49,10 31,38 

Γ.Δ ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ 2246 1009 -55,08% 73,95 13,64 

Γ.ΔΕΗΣΑ 1803 1332 -26,12% 65,90 20,21 

Γ.Δ. ΜΟΛΟΧΝ 1893 1646 -13,05% 241,28 6,82 

Γ.ΔΠΑΑΡΧΝΟ 8412 9238 -9,82% 135,30 68,28 

ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟΤ 16004 14766 -7,74% 565,53 26,11 

 

Να ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνλ άλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη πεξί ην 62% ηνπ κφληκνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Είηζαο βξίζθεηαη ζηε Γ.Δ. Παζζαξψλνο θαη ην ππφινηπν 38% ζηηο 

ππφινηπεο Γ.Δ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο είλαη 5.413 

λνηθνθπξηά, ελψ ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ είλαη 2,72 κέιε/λνηθνθπξηφ (Πεγή ΔΛ.ΣΑΣ, 

2011). 

ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
Ννηθνθπξηά 

2001 

Καηαλνκή αλά 

Γ.Δ. 2001 

 

Δθηηκψκελε 

Καηαλνκή αλά 

Γ.Δ. 2011 

Γ.Δ ΔΚΑΛΖ 498 9,89 % 536 

Γ.Δ ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ 427 8,48 % 459 

Γ.ΔΕΗΣΑ 654 12,99 % 703 

Γ.Δ. ΜΟΛΟΧΝ 773 15,36 % 831 

Γ.ΔΠΑΑΡΧΝΟ 2681 53,27 % 2883 

ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟΤ 5033 100,00 % 5413 

 

Πίλαθαο 2: Ννηθνθπξηά Γήκνπ Είηζαο αλά Γ.Δ. (2011) 
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Απφ ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, δηαθαίλεηαη κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ (14.49%) κε απνηέιεζκα απηφο λα θαηαηάζζεηαη ζηνπο Γήκνπο κε 

πιεζπζκφ θάησ ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Σα δχν ηξίηα ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθνχλ ζηε 

Γ.Δ. Παζζαξψλνο. ηηο Γ.Δ. Δθάιεο, Είηζαο θαη Μνινζζψλ θαηνηθεί ην 10% θαηά κέζν φξν, 

ελψ ζηε Γ.Δ. Δπξπκελψλ ην 6,8%. Ο κφληκνο πιεζπζκφο κεηαμχ 2001 (14.923) θαη 2011 

(14.766) νπζηαζηηθά παξέκεηλε ζηάζηκνο. 

 

3.3 Πεξηβάιινλ 

3.4.1 Κιηκαηηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ Ησαλλίλσλ ηδηνθηεζία 

ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. Βξίζθεηαη ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, ζε πςφκεηξν 

475 κέηξσλ. Σν χςνο ησλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο είλαη ζηα 2 m ελψ ην 

χςνο ηνπ αλεκνκέηξνπ επίζεο ζηα 5m.Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, 

πεηνχ θαη αλέκνπ ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο, γηα ηνλ Μ.. Ησαλλίλσλ ηα νπνία 

είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Ο Ννκφο Ησαλλίλσλ, ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ν Γήκνο Είηζαο, αλήθεη ζηελ θιηκαηηθή δψλε 

Γ,φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη κε ην βηνθιηκαηηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο, κε βάζε ηηο ηηκέο 

ηνπ βξνρνζεξκηθνχ πειίθνπ ηνπ Emberger, [d,e,f] ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Είηζαο αλήθεη ζηνλ 

πγξό βηνθιηκαηηθό όξνθν κε ςπρξφ ρεηκψλα θαη κε ηε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ςπρξφηεξνπ κήλα (m) λα είλαη 0°C<m<3°C. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο θαηαηάζζεηαη ζην 

αζζελέο κέζν - κεζνγεηαθό κε ηνλ αξηζκφ (Υ) ησλ βηνινγηθψλ μεξψλ εκεξψλ θαηά ηε 

ζεξκή θαη μεξά πεξίνδν λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 40<Υ<75. Ζ μεξή-ζεξκή πεξίνδνο δηαξθεί απφ 

αξρέο Ηνπλίνπ κέρξη κέζα Απγνχζηνπ. 

Όζνλ αθνξά ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο 

θαη 
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εθείλα ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ. Καηά ζπλέπεηα ν θιηκαηηθφο ηχπνο ηεο 

πεξηνρήο είλαη ν επεηξσηηθφο, πγξφο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ελδηάκεζα απφ απηά ηνπ 

Μεζνγεηαθνχ θαη ηνπ Μεζεπξσπατθνχ ηχπνπ θιίκαηνο. Ο ρεηκψλαο ραξαθηεξίδεηαη σο 

παξαηεηακέλνο, ςπρξφο, κε άθζνλεο βξνρέο θαη ρηφληα, αιιά επηφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

βνξεηφηεξεο γεηηνληθέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο. Σν θαινθαίξη είλαη ζχληνκν, δεζηφ κε αξθεηέο 

ηνπηθέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο. Οη ελδηάκεζεο επνρέο ηεο άλνημεο θαη ηνπ θζηλνπψξνπ είλαη 

πνιχ ζχληνκεο αιιά επδηάθξηηεο. 

 

 

Δηθόλα 4 : Υάξηεο βηνθιηκαηηθώλ νξόθσλ 

ΠΗΓΗ: Ίδρσμα Δαζικών Ερεσνών Αθηνών ηοσ Υπ. Γεωργίας 
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Δηθόλα 5: Υαξαθηήξεο κεζνγεηαθνύ βηνθιίκαηνο 

Πηγή: Ίδρσμα Δαζικών Ερεσνών Αθηνών ηοσ Υπ. Γεωργίας 

 

3.4.2 Μνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν ηνπίν ηεο πεξηνρήο δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη 

θπξίσο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο θαη ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο (αγξνηηθφ ηνπίν) 

αιιά θαη ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ (ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν, λεξφ, βιάζηεζε). 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ν αγξνηνπνηκεληθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο ακπεινπξγίαο έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηε δελδξψδε βιάζηεζε. Δθεί έρεη 

αλαπηπρζεί κηα νκνηνγελήο δψλε βιάζηεζεο απφ πιαηάληα, ηηηέο, πνπξλάξηα, βειαληδηέο, 

γθνξηζηέο. Αληίζεηα νη θνξπθέο ησλ ιφθσλ είλαη γπκλέο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

βνζθφηνπνη γηα ηα νηθφζηηα δψα. Έηζη παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ 

αλζξψπσλ, θπηψλ θαη δψσλ, ε νπνία έρεη δηακνξθψζεη θαη έλα αλάινγν ηνπίν. 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη εχθξαην κε παξαηεηακέλε ηελ πεξίνδν μεξαζίαο θαη εκθαλή ηελ 

επίδξαζε ηεο αχξαο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαηά ην θαινθαίξη, γη’ απηφ θαη παιηφηεξα εηδηθά ε 

Είηζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ζέξεηξν αιιά θαη σο ηφπνο αλάξξσζεο θπκαηηθψλ απφ ηα 

Ησάλληλα. Σν νκαιφ αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη ηα κηθξά πςίπεδα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

εχθξαην θιίκα, ηδηαίηεξα ζην λφηην-λνηηνδπηηθφ ηκήκα, επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο 

θαη ηδηαίηεξα επαίζζεησλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο ην ακπέιη. 

Δπηπιένλ, ηα θαιιηεξγήζηκα εδάθε έρνπλ νκαιέο θιίζεηο, κεζεκβξηλφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ λα κελ θξαηνχλ πγξαζία, ζηνηρεία πνπ, καδί κε ηελ ίδηα ηε γεσινγηθή 

ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ακπεινπξγίαο. 
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Σν ηνπίν ηεο Είηζαο, ηφζν σο πξνο ηα δνκηθά φζν θαη σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην ηππηθφ Μεζνγεηαθφ ηνπίν. Οη θπζηθέο επίπεδεο 

εθηάζεηο αιιά θαη νη θαηαζθεπαζκέλνη αγξνί ζε αλαβαζκίδεο είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηε 

γεσξγία, ελψ νη θπζηθνί θξάρηεο θαη νη μεξνιηζηέο, πνπ δειψλνπλ θαη ηελ παξνπζία κηαο 

θάπνηαο θηελνηξνθίαο, δψσλ γεληθά απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ νη θαιιηέξγεηεο, 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ελφο αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ελφο ηνπίνπ κε έληνλε ηε 

ζθξαγίδα ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ην ηνπίν απνηειεί επίζεο 

έλαλ εμαηξεηηθφ βηφηνπν γηα έλα πιήζνο πηελψλ θαη εξπεηψλ. 

Χο πξνο ην ηνπίν, πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο, φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηνπ 

ηζηνξηθά, έπαημαλ ηα Μνλαζηήξηα, πνπ θαηείραλ ζεκαληηθέο εθηάζεηο γεο, έλα κέξνο ηεο 

νπνίαο ζπληζηνχζε βαθνχθηθν δάζνο. Αθφκα, ε έιιεηςε λεξνχ πξνθάιεζε ηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο πεγαδηψλ θαη ζηεξλψλ, ζηνηρεία πνπ έπαημαλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ αιιά θαη ηεο ίδηα ηελ θνηλσληθή δσή. 

Αλζξσπνγεσγξαθηθά, ε πεξηνρή ηεο Είηζαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα, πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. 

ην Βφξεην-Βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα, πνπ βξίζθεηαη ζηε θπζηθή νδφ επηθνηλσλίαο ηεο ιεθάλεο 

ηνπ Παξαθαιάκνπ κε εθείλε ησλ Ησαλλίλσλ, ν θπζηθφο ρψξνο επλνεί πεξηζζφηεξν ηελ 

θηελνηξνθία, ελψ ζην λφηην-λνηηνδπηηθφ ηκήκα φια ηα ζηνηρεία ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηνπ 

θιίκαηνο επλννχλ ηε γεσξγία θαη ηδηαίηεξα ηελ επαίζζεηε θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ. Αθφκα, ε 

παξνπζία ηνπ πνηακνχ Καιακά ζην δπηηθφ φξην ηεο πεξηνρήο έρεη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο 

νηθνινγίαο ηεο, δηακνξθψλνληαο κάιηζηα αμηνζεκείσηα γεσινγηθά θαηλφκελα, φπσο ην 

Θενγέθπξν, έλα θπζηθφ γεθχξη πάλσ ζηνλ Καιακά, δίπια ζην ρσξίν Λίζηλν. 

Όια απηά, καδί κε ηα ρσξάθηα, ηα θεπάξηα, ηα ρνξηνιίβαδα, ηα ηξηθχιιηα, ηα ιηγνζηά 

ακπέιηα θαη ηηο κηθξέο δαζηθέο ζπζηάδεο, ζπληζηνχλ ην νηθνινγηθφ ζχλνιν ηνπ ρψξνπ. Σν 

ηνπίν ζεκαηνδνηεί ην κεηθηφ ραξαθηήξα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ν 

κεγάινο αξηζκφο πεξηθξαγκέλσλ αγξψλ κε μεξνιίζηα, γηα λα πξνζηαηεχνληαη νη θαιιηέξγεηεο 

απφ ηα δψα. Όιν απηφ ην ζχζηεκα δηακνξθψλεη έλα ηδηαίηεξν, απφ άπνςε κνξθνινγίαο θαη 

αηζζεηηθήο, αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, κεβαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην πεξίθξαρην κε 

μεξνιίζηα ηνπίν, πνπ ζπλδπάδεη ηνλ αγξφ, ηελ πέηξηλε θαηαζθεπή θαη ηελ ζακλψδε 

βιάζηεζε. 

Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρακειψλ 

ιφθσλ,νξεηλψλ ιεθαλψλ θαη νκαιψλ θνηιάδσλ. Σα ρακειά πςφκεηξα ησλ ιφθσλ, ν ηχπνο 

ηνπθιίκαηνο θαη θπζηθά ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, έρνπλ θαζνξίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηεβιάζηεζε ηεο πεξηνρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, ηνπο 

πιαηαλφηνπνπο, ηνπο πνπξλαξφηνπνπο, ηα κηθξά δάζε δξπφο θαη ηα βνζθνηφπηα. 

 

3.4.3 Γεσινγηθά, ηεθηνληθά θαη εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα θπξηφηεξα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο είλαη φκνηα κε 

απηά πνπ γεληθά επηθξαηνχλ ζηελ Π.Δ. Ησαλλίλσλ θαη ζπλνςίδνληαη ζηελ επηθξάηεζε ςειψλ 

θαη επηκεθψλ νξνζεηξψλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ζηελέο θνηιάδεο. 

Γεσινγηθά, νη νξνζεηξέο είλαη θπξίσο αληίθιηλα, πνπ απνηεινχληαη απφ αζβεζηφιηζνπο, ελψ 

νη θνηιάδεο είλαη ζχγθιηλα, πνπ απνηεινχληαη απφ θιχζρε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επξχηεξε πεξηνρή αλήθεη ζηελ Ηφληα γεσηεθηνληθή δψλε. Ζ ηεθηνληθή ηεο 

Ηφληαο δψλεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζεηξά επάιιεισλ κεγάισλ αληηθιίλσλ θαη ζπγθιίλσλ 
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πνπ επσζνχληαη θαη εθηππεχνπλ ην έλα ην άιιν πξνο ηα δπηηθά. Οη άμνλεο ησλ κεγάισλ 

απηψλ αληηθιίλσλ θαη ζπγθιίλσλ παξνπζηάδνπλ γεληθά δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ. 

Ζζηξσκαηνγξαθηθή ηεο αθνινπζία είλαη ε εμήο: 

 Δβαπνξηηηθή ζεηξά θαη ηξηαδηθά ιαηππνπαγή: εκθαλίδνληαη θνηηάζκαηα γχςνπ 

θαηαλπδξίηε θαη ζρεκαηηζκνί πνπ απνηεινχληαη απφ ιαηχπεο καχξσλ 

δνινκηηησκέλσλ αζβεζηνιίζσλ κέζα ζε αξγηιηθφ ζπλδεηηθφ πιηθφ. 

 Αλζξαθηθή ζεηξά: απνηειείηαη θπξίσο απφ Γνινκίηεο θαη αζβεζηνιίζνπο. 

 Φιχζρεο αδηαίξεηνο: ραξαθηεξίδεηαη απφ ελαιιαγέο ηιπσδψλ καξγψλ θαη 

κεζφθνθθσλ έσο ρνλδξφθνθθσλ ςακκηηψλ. 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή εληνπίδνληαη θπξίσο γχςνη θαη ηξηαδηθά ιαηππνπαγή, αζβεζηφιηζνη 

Ζσθαίλνπ νη νπνίνη είλαη ιεπηνπιαθψδεηοκηθξνιαηππνπαγείο αζβεζηφιηζνη κε ππξηηηθνχο 

θνλδχινπο, θιχζρεο θαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο.Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή θαη θπξίσο ζην 

βφξεην ηκήκα ηεο νξεηλήο/εκηνξεηλήο δψλεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο ππάξρνπλ πινχζηα 

καξκαξνθφξα ζηξψκαηα κε εθκεηαιιεχζηκεο πνζφηεηεο πνξφιηζνπ θαη καξκάξσλ. 

 

 

Δηθόλα 6: Υάξηεο γεσηεθηνληθώλ δσλώλ Διιάδαο 

 

3.4.4 ηνηρεία εηζκηθόηεηαο θαη εηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζεηζκηθφηεηα θαη ε ελεξγφο ηεθηνληθή είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 

ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κηαο πεξηνρήο θαη ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ 

ζεηζκηθφηεηα είλαη κία έλλνηα ε νπνία αθνξά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη δείρλεη ην 

πφζν ηζρπξνί θαη πφζν ζπρλνί είλαη νη ζεηζκνί πνπ γίλνληαη ζ’ απηήλ. Έηζη κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα γεληθήο θχζεο. ρεηηθά ζέκαηα αληηκεησπίδεη ν 

Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ - 2003). χκθσλα κε ηνλ Δ.Α.Κ. - 2003 (ν 

Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ΔΑΚ-2003 ηξνπνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

Γ117α/115/ΦΝ 275 Τ.Α (ΦΔΚ1154/12-8-03), ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Είηζαο αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο Η. 

Ζ πξφζθαηε αιιαγή ησλ δσλψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο δελ επέθεξε κεηαβνιή ζηελ ηηκή 

ηνπ α, πνπ είλαη ε ίδηα θαη ίζε κε 0,16. 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.2 ηνπ Δ.Α.Κ. - 2003 ιακβάλεηαη ηηκή ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο ηνπ εδάθνπο 

Α = 0,16 g = 0,16 Υ 9,81 m/sec2, δειαδή Α= 1,57 m/sec2 

 

 

Δηθόλα 7: Εώλεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ Δ.Α.Κ. (Δ.Α.Κ., 2003). 

 

3.4.5 Αλζξσπνγελείο πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

Παξά ηε ζρεηηθά κηθξή ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο είλαη έλα απφ 

ηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο. Σα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο 

νθείινληαη θπξίσο: 

 ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηα πγξά 

απφβιεηα ησλ πηελνηξνθηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηειηθά 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 16 

απνξξένπλ ζηα πνηάκηα ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο, 

 ηα ζηεξεά απφβιεηα ησλ νηθηζκψλ, ε απνθνκηδή ησλ νπνίσλ αλαηίζεηαη ζε ηδησηηθά 

ζπλεξγεία θαη ε δηάζεζε ηνπο κέρξη πξφζθαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ρψξνπο 

αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο (Υ.Α.Γ.Α.), 

 ηε κε ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηηο θηελνηξνθηθέο θαη πηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

νηθηζκψλ ή ζε γεηηλίαζε κε ηνπο ζεκαληηθνχο πδάηηλνπο απνδέθηεο ηεο 

πεξηνρήο(πνηακνχο Καιακά θαη Γνξκφ) ή ζε ηκήκαηα γεσξγηθήο γεο πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο 

 ηελ απνπζία απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο νηθηζκνχο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ κε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, 

 ηελ έιιεηςε δηθηχνπ απνρέηεπζεο φκβξησλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθηζκψλ, 

 ηηο νριήζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ππαθνχνπλ ζε 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

Άιια, εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Πεξηγξαθή αλζξσπνγελνχο πίεζεο ζην πεξηβάιινλ 

Γ.Δ. ΜΟΛΟΧΝ 
Πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θαη ηελ νηθνινγηθή 

ηζνξξνπία ηνπ πνηακνχ Καιακά θαη ησλ παξαπφηακψλ ηνπ 

Γ.Δ. 

ΠΑΑΡΧΝΟ 

Πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζε αξδεπηηθά δίθηπα ηκεκάησλ ηεο 

γεσξγηθήο γεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Γ.Δ. απφ ηελ ιεηηνπξγία 

(θπξίσο) πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ 

Πξνβιήκα2ηα ξχπαλζεο (ζηνλ αέξα αιιά θαη ζνξχβνπ) απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ καξκάξνπ ζε ζπλέρεηα ηεο ιαηνκηθήο 

δψλεο 

Γ.Δ. ΕΗΣΑ Γελ ζπλαληψληαη ζεκαληηθέο πεγέο ξχπαλζεο 

Γ.Δ. ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ 
Πξνβιήκαηα θπξίσο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηα ιαηνκεία 

καξκάξσλ πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνχ Κιεκαηηάο 

Γ.Δ. ΔΚΑΛΖ 

Πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζην έδαθνο θαη ζηα ππφγεηα λεξά ζηηο Σ.Κ. 

Πεηζαιίνπ, Μεηακφξθσζεο θαη Αζθάθαο φπνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ, ιφγσ ηεο 

απξφζθνπεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ 

 Πξνβιήκαηα ξχπαλζεο απφ ηελ ιεηηνπξγία πηελνηξνθείσλ 

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθή αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο 

 

4. ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΡΔΤΖ 

Οη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Είηζαο πδξεχνληαη απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο 

Είηζαο πδξνδνηείηαη ζπλνιηθά απφ δεθαπέληε (15) γεσηξήζεηο θαη νθηψ (8) πεγέο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ ηνπ νξίσλνη νπνίεο θαη απνηππψλεηαη ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα. 

ΓΔΧΣΡΖΔΗ ΠΖΓΔ 
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Γεώηξεζε Παιαηά 

Κιεκαηηά 

Πεγή Γεζπνηηθό 

Γεώηξεζε Νέα Κιεκαηηά Πεγή Αεηόπεηξα 1 

Γεώηξεζε Λεπθνζέα Πεγή Αεηόπεηξα 2 

Γεώηξεζε Παιηνπξή Πεγή Φσηεηλό 

Γεώηξεζε Βαζηιόπνπιν-

Ράηθν 

Πεγή Βνπηζαξάο 

Γεώηξεζε Καινρώξη Πεγή Καζηξί 

Γεώηξεζε Πνιύδσξν Πεγή Γηρνύλη 

Γεώηξεζε Βξνζίλα Πεγή Λακπαλίηζα 

Γεώηξεζε 1 Διενύζα  

Γεώηξεζε 2 Διενύζα  

Γεώηξεζε 3 Διενύζα  

Γεώηξεζε 4 Διενύζα  

Γεώηξεζε Αγ.Ησάλλεο  

Γεώηξεζε Κηηζάθαηλα  

Γεώηξεζε Ρνδνηόπη  

Γεώηξεζε Πξσηόπαππαο  

Γεώηξεζε Μειίζζη  

Γεώηξεζε Άλσ Λαςίζηα  

Γεώηξεζε Κάησ Λαςίζηα  

 

Πίλαθαο 4: Γεσηξήζεηο & Πεγέο Τδξνδόηεζεο Γήκνπ Είηζαο 

 

Δπηπιένλ, ν Γήκνο πδξνδνηείηαη απφ ηνλ χλδεζκν Ύδξεπζεο Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ 

(.ΤΓ.Λ.Η). Ο χλδεζκνο πδξνδνηεί κεηαμχ άιισλ θνξέσλ θαη 3 Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο εθ 

ησλ νπνίσλ έλαο είλαη θαη ν Γήκνο Είηζαο. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ .ΤΓ.Λ.Η πεξηιακβάλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ κέρξη ηηο δεμακελέο ησλ νηθηζκψλ. πλνιηθά ν .ΤΓ.Λ.Η 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα 36 γεσηξήζεηο κε κέγηζηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πάλσ απφ 4.000 θπβηθά 

κέηξα αλά ψξα. 

Σν κήθνο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 168 ρηιηφκεηξα 

ελψαληίζηνηρα ην εζσηεξηθφ δίθηπν εθηείλεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζε 110 ρηιηφκεηξα. 

ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ είλαη εγθαηεζηεκέλα 11.413 πδξφκεηξα εθ ησλ νπνίσλ 

πεξηζζφηεξα απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (52%) ζπγθεληξψλεη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Παζζαξψλνο θαζψο είλαη θαη ε πνιππιεζέζηεξε. Αληίζηνηρα ζηελ Γ.Δ Παζζαξψλνο 
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θαηαγξάθεηαη ε κεγαιχηεξε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε (πεξίπνπ 804.000 m3), ελψ 

δεχηεξεζεαλάγθεο λεξνχ είλαη ε Γ.Δ. Δθάιεο (πεξίπνπ 149.000 m3). 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ην έηνο 2019. Δηδηθφηεξα, αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα 

δίλνληαηζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πδξνκέηξσλ, ε κέζε εηήζηα 

θαηαλάισζε θαη νη ζεκεία απφ ηα νπνία πδξνδνηείηαη ε εθάζηνηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

 

Γεκνηηθή 

Δλόηεηα 

Τδξόκεηξα Μέζε εηήζηα 

θαηαλάισζε 

(m3) 

Γεσηξήζεηο 

Ύδξεπζεο 

Υξνλνινγία 

Καηαγξαθήο 

ΜΟΛΟΧΝ 2.101 116.120 

Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

Καινρσξίνπ, 

Πνιπδψξνπ, 

πδξνκαζηεχζεηο 

Λπθνζηάλεο, 

Νηθνιαίηαο, 

ειίνπ, Βξνζχλαο, 

Βιάραο, 

Αγ. Γεκεηξίνπ, 

Αεηφπεηξαο 

θαη Κάησ 

Αεηφπεηξαο, 

Δθθιεζνρσξίνπ, 

Διαηαξηάο, 

Φσηεηλνχ, 

Γεζπνηηθνχ 

(Μχινη) θαη 

Αλαβξαζηηθψλ 

Πνιπδξφζνπ 

2019 

ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ 996 55.519 

Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

Κιεκαηηάο (λέα θαη 

παιαηά), 

Λεπθνζέαο, 

Παιηνπξήο, 

Βαζηιφπνπινπ θαη 

πδξνκαζηεχζεηο 

2019 
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Καζηξίνπ 

θαη Γεζπνηηθνχ 

ΠΑΑΡΧΝΟ 5.949 803.604 

Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

ΤΓΛΗ, Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

Διενχζαο (Γ1, 

Γ2, Γ3 & Γ4), 

Τδξεπηηθή 

γεψηξεζε Αγ. 

Ησάλλε 

2019 

ΔΚΑΛΖ 1.039 148.536 

Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

ΤΓΛΗ, Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

Πεηζαιίνπ 

2019 

ΕΗΣΑ 1.328 119.053 

Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

ΤΓΛΗ, Τδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο 

Πξσηφπαππα 

θαη Μειηζζίνπ, 

πδξνκάζηεπζε ζηηο 

πεγέο 

Ηεξνκλήκεο 

2019 

Πίλαθαο 5: Τπνδνκέο δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Είηζαο 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ – ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ (ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ) 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νιφθιεξν δίθηπν ή ζε 

κηθξφηεξεο πδξαπιηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κία είζνδνο, κία ή 

πεξηζζφηεξεο έμνδνη γηα ην λεξφ θαη θπζηθά ε θαηαλάισζε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ δεχηεξε 

πεξίπησζε απνηειεί θαη ηελ ξεαιηζηηθφηεξε πξνζέγγηζε αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξσλ ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη κάιηζηα ζε 

κεγάιεο πφιεηο. 

Ζ επηινγή ησλ πεξηνρψλ/δσλψλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο πνπ 

επηιέρζεθαλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνκέηξσλ, έγηλε κε θξηηήξην ηελ 

χπαξμε πθηζηάκελεο νξηδνληηνγξαθίαο θεληξηθνχ αγσγνχ (είηε έληππε είηε ςεθηαθή) θαη 
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αλάγθε ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηηο θαηλφκελεο απψιεηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηνπ θαηαλαισηή. ηηο παξαθάησ εηθφλεο απνηππψλνληαη νη ζρεηηθέο νξηδνληηνγξαθίεο: 

 

 

1) Οηθηζκφο «Γξακκέλν»: ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε πδξνδφηεζεο, ππάξρνπλ 227 

πθηζηάκελα πδξφκεηξα, ηα νπνία ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο κε Φεθηαθνχο Σνπηθνχο 

ηαζκνχο Διέγρνπ Καηαλάισζεο. 

Δηθφλα 1: Οξηδνληηνγξαθία θεληξηθνχ αγσγνχ Οηθηζκνχ «Γξακκέλν». 
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2) Οηθηζκφο «Βνπλνπιαγηά»: ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε πδξνδφηεζεο, ππάξρνπλ 

812πθηζηάκελα πδξφκεηξα, ηα νπνία ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο κε Φεθηαθνχο Σνπηθνχο 

ηαζκνχο Διέγρνπ Καηαλάισζεο. 

 

Δηθφλα 2: Οξηδνληηνγξαθία θεληξηθνχ αγσγνχ Οηθηζκνχ «Βνπλνπιαγηά». 
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3) Οηθηζκφο «Άλσ Λαςίζηα»: ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε πδξνδφηεζεο, ππάξρνπλ 201 

πθηζηάκελα πδξφκεηξα, ηα νπνία ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο κε Φεθηαθνχο Σνπηθνχο 

ηαζκνχο Διέγρνπ Καηαλάισζεο. 

Δηθφλα 3: Οξηδνληηνγξαθία θεληξηθνχ αγσγνχ Οηθηζκνχ «Άλσ Λαςίζηα». 
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4) Οηθηζκφο «Ρνδνηφπη»: ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε πδξνδφηεζεο, ππάξρνπλ 589 

πθηζηάκελα πδξφκεηξα, ηα νπνία ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο κε Φεθηαθνχο Σνπηθνχο 

ηαζκνχο Διέγρνπ Καηαλάισζεο. 

Δηθφλα 4: Οξηδνληηνγξαθία θεληξηθνχ αγσγνχ Οηθηζκνχ «Ρνδνηφπη». 
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5) Διενχζα: ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε πδξνδφηεζεο, ππάξρνπλ 2073 πθηζηάκελα 

πδξφκεηξα, ηα νπνία ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο κε Φεθηαθνχο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ 

Καηαλάισζεο. 

Δηθφλα 5: Οξηδνληηνγξαθία θεληξηθνχ αγσγνχ Οηθηζκνχ «Διενχζα». 

 

Σα πδξφκεηξα πξνο αληηθαηάζηαζε ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΟΗΚΗΜΟ ΑΡΗΘΜΟΤΓΡΟ

ΜΔΣΡΧΝ 

1 ΔΛΔΟΤΑ 2073 

2 ΑΝΧΛΑΦΗΣΑ 201 

3 ΓΡΑΜΜΔΝΟ 227 

4 ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΗΑ 812 

5 ΡΟΓΟΣΟΠΗΟΤ 589 

ΤΝΟΛΟ 3902 

 

ηφρνη ηεο πξάμεο είλαη: 

• Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ παξαθνινχζεζεο θαη 

ππνινγηζκνχ ησλ απσιεηψλ ηνπ λεξνχ πνπ παξάγεηαη άζθνπα θαη ηειηθά δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη επ’ σθειεία ηνπ αλζξψπνπ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν. 
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• Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ απσιεηψλ ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

πνζνηηθνπνηψληαο ηηο απψιεηεο απηέο θαη ππνινγίδνληαο ηηο επηπηψζεηο ζε νιφθιεξν ην 

θάζκα επηξξνήο ηνπο. 

• Ζ εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ απφ θνξείο χδξεπζεο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ 

δηθηχσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αθξηβή θαηακέηξεζε ηεο εκπνξηθήο - νηθηζηηθήο πδξνδφηεζεο, ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο 

κε ρξνληθή θαηαλνκή ζε νιφθιεξν ην 24σξν, ηεο εγθαζίδξπζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

θαηαλαιηζθφκελσλ πνζνηήησλ κε ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ πξαγκαηηθνχ λεξνχ ρξήζεο 

θαη λεξνχ εηθνληθήο θαηαλάισζεο, ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ δηαξξνψλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δηα δξαζηηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ κεγάισλ 

θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ δπλεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο . 

• Ζ δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο δηθηχσλ θαη 

ππνδνκψλ χδξεπζεο, ε νπνία ζα ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελδείμεσλ απφ ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο αηζζεηήξεο ζηα δίθηπα, ην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ ησλ ςεθηαθψλ 

πδξνκέηξσλ ηφζν ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη ηνπ Γήκνπ φζν θαη ηεο δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζή ηεο κε πηζαλφ κειινληηθφ ινγηζκηθφ ηηκνιφγεζεο, ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ 

θαζεκεξηλή απνηχπσζε θαη απνζήθεπζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ βιαβψλ θαη ηελ 

απνηχπσζε απηψλ ζην πεδίν. 

• Ζ αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο θαη επάξθεηαο ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ ζε 

επξχηεξε θιίκαθα εθαξκνγήο θαη ζηελ ππνβνήζεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηψλ ηφζν ζε εμνπιηζηηθφ επίπεδν φζν ζηνλ ηξφπν 

παξαθνινχζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη ηηο λνκνζεηηθέο 

απαηηήζεηο. 

• Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ βηψζηκε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ. 

• Ζ πιήξε θαηαγξαθή-ραξηνγξάθεζε θαη ηειηθή ςεθηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππφ 

αιιαγή πδξνκεηξεηψλ, κε ηειηθφ παξαδνηέν ην κνληέιν ραξηνγξάθεζεο (GIS) 

Ο άκεζνο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο πνπ ζα επεξεαζηεί απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ππνέξγνπ αλέξρεηαη ζηα 5.476 άηνκα, θαζψο νη πεξηνρέο αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξνκέηξσλ 

αθνξνχλ κέξνο ηεο Γ.Δ. Παζζαξψλνο. Ο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ αηφκσλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Παζζαξψλνο. Δλψ έκκεζα θαη δπλεηηθά ζα επεξεαζηεί θαη ζα επσθειεζεί ηνπ ππνέξγνπ 

ζην ζχλνιν ηεο ε Γ.Δ. Παζζαξψλνο, ήηνη 9.238 θάηνηθνη, ελψ επίζεο ζα επσθειεζεί ζην 

ζχλνιν θαη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, ήηνη 14.766 άηνκα, θαζψο ζα γίλεηαη πιένλ 

νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζα κεησζνχλ νη απψιεηεο λεξνχ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ, ζα ππάξρνπλ ζπρλφηεξεο θαη αθξηβείο κεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα 

ζπιιέγνληαη απηφκαηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιαζψλ 

ζηηο κεηξήζεηο, ηνλ έιεγρν ησλ κε-εμνπζηνδνηεκέλσλ θαηαλαιψζεσλ θαη ηε κέηξεζε ηε κε-

ηηκνινγνχκελεο κε-κεηξνχκελεο θαηαλάισζεο, θάηη πνπ ζα απνηππσζεί άκεζα ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Γ.Δ. Παζζαξψλνο θαη ζπλνιηθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο ζην ζχλνιν 

ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

5. ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΔΚΑΝΖ ΑΠΟΡΡΟΖ ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑ (EL0512) 
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Με ηελ απφθαζε 706/16‐7‐2010 (ΦΔΚ 1383Β/2‐9‐2010 & ΦΔΚ 1572Β/28‐9‐2010), ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο 

θαη νξηζκνχ ησλ αξκφδησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπο» 

επηθπξψζεθαλ 

ζαξάληα‐πέληε (45) Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακψλ, νη νπνίεο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο απμήζεθαλ ζε ζαξάληα‐έμε (46), κε ηε δηάζπαζε ηεο ΛΑΠ Αρέξνληα θαη Λνχξνπ 

ζε δχν μερσξηζηέο ιεθάλεο ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Ζπείξνπ. 

Με ην ΦΔΚ Β 4664/29.12.2017 εγθξίζεθε ε 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ 

Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ζπείξνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ . 

Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Ζπείξνπ έρεη έθηαζε 10.026 km2, απφ ηα νπνία ηα 641 km2 αλήθνπλ 

ζηελ Κέξθπξα. Ο πδξνθξίηεο ηνπ δηακεξίζκαηνο νξίδεηαη αλαηνιηθά απφ ηνλ φξκν Κνπξαίλεο 

ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ, θαη ζπλερίδεη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο Βάιηνπ, Αζακαληθψλ, 

νξνζεηξάο βφξεηαο Πίλδνπ, Βφηνπ, θαη Γξάκκνπ. ηε ζπλέρεηα ηα φξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο 

νξίδνληαη απφ ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα. 

Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Ζπείξνπ είλαη απφ ηα πην νξεηλά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ 

φηη νη νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ είλαη ην 70% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, ελψ νη πεδηλέο κφλν ην 

15%.Έρεη έληνλν αλάγιπθν κε κεγάιεο θιίζεηο πξαλψλ θαη βαζηέο ραξάδξεο (π.ρ. Βίθνο, 

Άξαρζνο, Αρέξνληαο). Σα πςειφηεξα βνπλά ηνπ είλαη ν κφιηθαο (2.617 m), ηα Σδνπκέξθα 

(2.500 m), ν Γξάκκνο (2.500 m), ε Σχκθε (2.540 m), ε Νεκέξηζθα (2.200 m), o Σφκαξνο 

(2.100 m), ε Μνπξγθάλα (1.900 m) θ.ά. 

Οη θχξηεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη νη ιεθάλεο ηνπ Αψνπ, ηνπ Καιακά, 

ηνπ Άξαρζνπ, ηνπ Λνχξνπ, ηνπ Αρέξνληνο, ηνπ Γξίλνπ, ε θιεηζηή ιεθάλε Ησαλλίλσλ, ε 

θιεηζηή ιεθάλε Μαξγαξηηίνπ θαη ε απηνηειήο γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο Κέξθπξαο. 

Γηα ην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή 36 γεληθψλ Βαζηθψλ 

Μέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο, πνπ 

εληάζζνληαη ζε 2 βαζηθέο νκάδεο κέηξσλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 9.3 ηεο 1εο αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο 

Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ζπείξνπ (EL05). 

Δπηπιένλ, ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην, πξνβιέπνληαη επίζεο θαη ε εθαξκνγή άιισλ 29 γεληθψλ 

πκπιεξσκαηηθψλ Μέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο 

πεξηνρήο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 9.5 ηνπ αλσηέξσ 

αλαζεσξεκέλνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ (EL05). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ ν Γήκνο Είηζαο αλήθεη γεσγξαθηθά ην 

Τδαηηθφ Γηακέξηζκα EL05-Ήπεηξνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε «Λεθάλε απνξξνήο Πνηακνχ 

Καιακά (EL0512)» φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί: 
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Δηθόλα 8: Όξηα Γήκνπ Είηζαο ζε ζρέζε κε ηηο Λεθάλεο Απνξξνήο ηνπ Τ.Γ. Ζπείξνπ 

ηε ΛΑΠ ηνπ Καιακά ζεκαληηθφ ηκήκα θαιχπηεηαη απφ ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηεο Ηφληαο 

Εψλεο. ηνπο παξαπάλσ ζρεκαηηζκνχο έρνπλ απνηεζεί ζηα βπζίζκαηα ησλ ιεθαλψλ 

λενγελείο ζρεκαηηζκνί (κάξγεο, καξγατθνί αζβεζηφιηζνη, θξνθαινπαγή θ.ιπ.) θαη 

ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο (αιινπβηαθέο απνζέζεηο, πιηθά αλαβαζκίδσλ, θψλνη θνξεκάησλ – 

πιεπξηθά θνξήκαηα θαη παξάθηηνη ζρεκαηηζκνί) κε ζεκαληηθφηεξε εκθάληζε ζην ιεθαλνπέδην 

Ησαλλίλσλ. 

Οη θχξηεο πδξνθνξίεο ηεο ιεθάλεο ηνπ π. Καιακά αλαπηχζζνληαη ζηνπο αλζξαθηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ηεο Ηνλίνπ δψλεο νη νπνίεο εθθνξηίδνληαη κέζσ ζεκεηαθψλ πεγψλ. εκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ηξνθνδνζία ησλ θαξζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαδξακαηίδνπλ νη θαηαβφζξεο πνπ 

απνζηξαγγίδνπλ ηηο θιεηζηέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο πδξνθνξίεο 

αλαπηχζζνληαη ζηνπο θνθθψδεηο ζρεκαηηζκνχο ησλ ηεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ, ην δπλακηθφ 

ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θνθθνκεηξία ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο. 

ηηο εκθαλίζεηο ηνπ θιχζρε αλαπηχζζνληαη ηνπηθήο ζεκαζίαο πδξνθνξίεο, κηθξήο 

δπλακηθφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ ηνπηθέο πδξεπηηθέο, αξδεπηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο αλάγθεο. 

Οη θχξηνη πνηακνί ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ΤΓ Ζπείξνπ (EL05) παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επφκελε εηθφλα. 
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Δηθόλα 9: Κύξηνη πνηακνί θαη ιίκλεο ηνπ Τ.Γ. Ζπείξνπ 

Πηγή: 1η Αναθεώρηζη ηοσ Στεδίοσ Διατείριζης Λεκανών Απορροής Ποηαμών ηοσ ΥΔ 

Ηπείροσ (EL 05) 

 

5.1 Δπηθαλεηαθά ύδαηα 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ (Άξζξν 2, παξ. 1) ν ραξαθηεξηζκφο θαη θαζνξηζκφο 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζηνρεχεη αξρηθά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε 4 θαηεγνξίεο: 

1. Πνηακνί: πζηήκαηα εζσηεξηθψλ πδάησλ ηα νπνία ξένπλ, θαηά ην πιείζηνλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αιιά ην νπνίν κπνξεί γηα έλα κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ λα ξέεη 

ππνγείσο. 

2. Λίκλεο: πζηήκαηα ζηάζηκσλ εζσηεξηθψλ πδάησλ 3. Μεηαβαηηθά χδαηα: πζηήκαηα 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ πιεζίνλ ηνπ ζηνκίνπ πνηακψλ ηα νπνία είλαη ελ κέξεη αικπξά ιφγσ 

ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε παξάθηηα χδαηα αιιά ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά 

απφ ξεχκαηα γιπθνχ χδαηνο. 

4. Παξάθηηα: ηα επηθαλεηαθά χδαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηεο μεξάο κίαο γξακκήο ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο λαπηηθνχ κηιίνπ πξνο ηε ζάιαζζα απφ ην πιεζηέζηεξν 
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ζεκείν ηεο γξακκήο βάζεο απφ ηελ νπνία κεηξάηαη ην εχξνο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηα 

νπνία θαηά πεξίπησζε εθηείλνληαη κέρξη ηνπ απψηεξνπ νξίνπ ησλ κεηαβαηηθψλ πδάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο 1εο Αλαζεψξεζεο, ζην ΤΓ Ζπείξνπ (EL05) πξνζδηνξίζζεθαλ 

ζπλνιηθά 106 επηθαλεηαθά πδαηηθά ζπζηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 24 αλήθνπλ ζηε ΛΑΠ 

Καιακά (EL0512) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

ΣΤΠΟ Τ ΛΑΠ Καιακά 

(EL0512) 

Πνηάκηα Τ 19 

Πνηάκηα ΗΣΤ Ληκλαίνπ 

Υαξαθηήξα (Σακηεπηήξεο) 

- 

Ληκλαία Τ 1 

Μεηαβαηηθά Τ 1 

Παξάθηηα Τ 3 

ύλνιν Τ 24 

Πίλαθαο 6 : Αξηζκόο Δπηθαλεηαθώλ Τδαηηθώλ πζηεκάησλ ζηε ΛΑΠ Καιακά (EL0512) 

 

5.2 Πνηάκηα πδαηηθά ζπζηήκαηα 

ην Γήκν Είηζαο δηέξρνληαη κφλν 7 πνηάκηα Τδάηηλα ψκαηα (Τ). ηνλ πίλαθα θαη ζηελ 

εηθφλα πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνληαη ηα εθηά πνηάκηα πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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ΛΑΠΚΑΛΑΜΑ (EL0512) 

 

28 
ΘΤΑΜΗΠ. ΚΑΛΑΜΑ7  

EL0512R000200034N 

 

ΦΤ 

 

21,9 

 

192,6 

 

1.728,95 

 

1.163,64 

 

R-M3 

29 ΘΤΑΜΗΠ. 

ΚΑΛΑΜΑ8 

EL0512R000200040N ΦΤ 17 86,51 455,99 307 R-M4 

 

 

37 

ΘΤΑΜΗΠ.ΚΑΛΑΜΑ 

-ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ 

ΛΑΓΚΑΒΗΣΑΡ. 

 

 

EL0512R000208035N 

 

 

ΦΤ 

 

 

20,4 

 

 

155 

 

 

155,02 

 

 

101,41 

 

 

R-M2 

38 ΣΤΡΗΑΠ. EL0512R000210036N ΦΤ 38,8 263,55 263,56 172,4 R-M2 

39 ΜΟΛΗΣΑΠ. EL0512R000212037N ΦΤ 27 171,37 661,78 112,10 R-M4 

40 ΚΛΖΜΑΣΗΑΡ. EL0512R000212138H ΗΣΤ 6,2 34,41 34,41 344,73 R-M4 
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41 

ΣΑΦΡΟΛΑΦΗΣΑ 
 

EL0512R000212139A 

 

ΣΤ 

 

19,3 

 

202,82 

 

202,82 

 

302,21 

 

R-M4 

 

 

Δηθόλα11:Πνηάκηα πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη όξηα ηνπ Γήκνπ ΕΗηζαο 

 

5.3 Καηάζηαζε πνηάκησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ πνηάκησλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ εληφο ηνπ Γήκνπ Είηζαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. ηηο ζηήιεο 

ηνπ 

ελ ιφγσ Πίλαθα θαηαγξάθνληαη, γηα θάζε πνηάκην πδαηηθφ ζχζηεκα, ε νηθνινγηθή, ε ρεκηθή 

θαη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε, εάλ είλαη ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλν ή ηερλεηφ (ΗΣΤ/ΣΤ) θαη εάλ 

πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη θαη ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νηθνινγηθήο θαη ρεκηθήο ηαμηλφκεζεο («0» = Γελ 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, «1» = Υακειή εκπηζηνζχλε, «2» = Μέηξηα εκπηζηνζχλε, «3» = 

Τςειή εκπηζηνζχλε). 

 

 

ΌλνκαΤ 

 

 

ΚσδηθόοΤ 

ύλδεζε 

κεπξνζηαηε

πόκελεοπεξ

ηνρέο 

 

Οηθνινγηθή

θαηάζηαζε 

/Γπλακηθό 

ΥεκηθήΚ

αηάζηαζε 

ΔπΗπεδνΔκπη

ζηνζύλεο(Οηθ

νινγηθήο) 

ΔπΗπεδνΔκ

πηζηνζύλεο

(Υεκηθήο) 

πλνιηθήθ

αηάζηαζε 

ΛΑΠΚΑΛΑΜΑ(EL0512) 

ΘΤΑΜΗΠ. 

ΚΑΛΑΜΑ7 

 

EL0512R000200034

N 

  

Καιή 

 

Καιή 

 

3 

 

1 

 

Καιή 

ΘΤΑΜΗΠ. 

ΚΑΛΑΜΑ8 

 

EL0512R000200040

 

˅ 

 

Μέηξηα 

Καηψηεξεηεοθαιήο  

3 

 

2 

 

Μέηξηα 
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N 

ΘΤΑΜΗΠ.ΚΑΛΑΜΑ 

-ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ 

ΛΑΓΚΑΒΗΣΑΡ. 

 

 

 

EL0512R000208035

N 

  

 

 

Καιή 

 

 

 

Καιή 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Καιή 

ΣΤΡΗΑΠ. EL0512R000210036

N 

 
Καιή Καιή 1 1 Καιή 

ΜΟΛΗΣΑΠ. EL0512R000212037

N 

 
Καιή Καιή 1 1 Καιή 

ΚΛΖΜΑΣΗΑΡ. EL0512R000212138

H 

 
Μέηξηα Καιή 3 1 Μέηξηα 

ΣΑΦΡΟΛΑΦΗΣΑ  

EL0512R000212139

A 

 

˅ 

 

Μέηξηα 

 

Καιή 

 

3 

 

1 

 

Μέηξηα 

 

Πίλαθαο 8 : Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πνηάκησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ ζην Γήκν 

Είηζαο 

 

5.4 Τπόγεηα ύδαηα 

χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ησλ 

ππνγείσλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηελ πδξνιηζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ θηινμελνχλ ηηο ππφγεηεο πδξνθνξίεο: 

 Καξζηηθά ζπζηήκαηα ππνγείσλ πδάησλ. ηα ζπζηήκαηα απηά ε θπθινθνξία ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ δεπηεξνγελνχο πνξψδνπο (ξσγκέο, θαξζηηθά θελά) 

πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε δηάιπζε ησλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ. 

Πεξηιακβάλνληαη εδψ νη ππφγεηεο πδξνθνξίεο πνπ θηινμελνχληαη ζηνπο 

αζβεζηνιίζνπο θπξίσο ησλ νξεηλψλ εθηάζεσλ. 

 Κνθθψδε ζπζηήκαηα ππνγείσλ πδάησλ. ηα ζπζηήκαηα απηά ε θπθινθνξία ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ πξσηνγελνχο πνξψδνπο (πνξψδεο θφθθσλ). 

Πεξηιακβάλνληαη εδψ νη ππφγεηεο πδξνθνξίεο πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο θαη 

λενγελείο απνζέζεηο ησλ πεδηλψλ θαη ινθσδψλ εθηάζεσλ. 

 Ρσγκαηψδε ζπζηήκαηα ππνγείσλ πδάησλ. ηα ζπζηήκαηα απηά ε θπθινθνξία ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ δεπηεξνγελνχο πνξψδνπο (ξσγκέο, δηαθιάζεηο, 

ηεθηνληζκέλεο δψλεο θ.ιπ.). Πεξηιακβάλνληαη εδψ νη αζζελείο ππφγεηεο πδξνθνξίεο 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ θηινμελνχληαη ζην καλδχα απνζάζξσζεο θαη ζηηο δψλεο 

ηεθηνληζκνχ ησλ ζηξσκάησλ ηνπ θιχζρε θαη ησλ νθηνιίζσλ θπξίσο ησλ νξεηλψλ 

φγθσλ. 

Κάπνηα απφ ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηχπνπο 

επηκέξνπο πδξνθνξηψλ (θαξζηηθφο, θνθθψδεο, ξσγκαηψδεο). Καηά ηε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε ηα φξηα ησλ πδξνθνξέσλ, ε 

έθηαζε, ε ζπνπδαηφηεηα ρξήζεσλ, νη πθηζηάκελεο πηέζεηο, ε αιιειεπίδξαζε κε 

νηθνζπζηήκαηα επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα φπσο επίζεο, νη 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 32 

αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνγείνπ λεξνχ (αληιήζεηο, 

εθθνξηίζεηο, πθαικχξηλζε). 

ην ΤΓ Ζπείξνπ (EL05) πξνζδηνξίζηεθαλ 27 ΤΤ εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 αλήθνπλ ζηε ΛΑΠ ηνπ 

Καιακά. Απφ ην Γήκν Είηζαο δηέξρνληαη 6 ΤΤ. 

 

α/α 

 

ΟΝΟΜΑΤΤ 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

 

ΔΚΣΑΖ 

1 ΤΣΖΜΑΚΛΖΜΑΣΗΑ

 

EL0500110 302.27 

2 ΤΣΖΜΑΚΑΗΓΗΑΡΖ EL0500120 62,94 

3 ΤΣΖΜΑΜΗΣΗΚ

ΔΛΗΟΤ-ΒΔΛΛΑ 
EL0500180 242,24 

4 ΤΣΖΜΑΤΓΡΟΦΟΡΗ

ΧΝΠ.ΚΑΛΑΜΑ 

 

EL0500200 

 

873.38 

5 ΤΣΖΜΑΚΟΤΡΔΝΣΧ

Ν 

EL0500210 40,32 

6 
ΤΣΖΜΑ ΟΤΛΗΟΤ-

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ 
EL0500090 436,59 

Πίλαθαο 9: Αξηζκόο Τπόγεησλ Τδαηηθώλ πζηεκάησλ ζην Γήκν Είηζαο 

 

 

Δηθόλα 12: Όξηα Γήκνπ Είηζαο ζε ζρέζε κε ηα ΤΤ ηεο ΛΑΠ Καιακά (EL0512) (Πεγή : 

Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ – ΤΠΔΝ) 
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ΌλνκαΤΤ 

 

 

 

ΚσδηθόοΤΤ

 

 

 

 

Υεκηθήθ

αηάζηαζε 

 

 

 

Πνζνηηθήθ

αηάζηαζε 

Απμεκέλεοηηκέ

ο 

ζηνηρεΗσλιόγ

σ 

θπζηθνύ 

ππνβάζξνπ 

 

Απμεκέλεο 

ηηκέοζηνηρεΗσ

λΑλζξσπνγελ

νύοεπΗδξαζεο 

 

 

 

ΚύξηεοΠηέ

ζεηο 

 

 

 

Θαιάζζη

αδηεΗζδπζ

ε 

 

 

 

Πξνζηαηεπόκελ

εοΠεξηνρέο 

ΛΑΠΚΑΛΑΜΑ (EL0512) 

 

 

 

χζηεκαΚιεκαηηάο 

 

 

 

EL0500110 

 

 

 

Καιή 

 

 

 

Καιή 

 

 

 

SO4,Fe, Mn 

 

 

 

- 

ΚηεΝΟηξΟθΗα 

ΑζηηθΟπΟΗεζε 

ΒηΟκεραΝΗα 

ΓεσξγΗα 

 

 

 

ΟΥΗ 

 

 

 

ΝΑΗ 

 

χζηεκαΚαζηδηάξε 

 

EL0500120 

 

Καιή 

 

Καιή 

 

SO4 

 

 

- 

 

- 

 

ΟΥΗ 

 

ΝΑΗ 

 

 

 

χζηεκαΜηηζηθειΗΟΤ-Βειιά 

 

 

 

EL0500180 

 

 

 

Καιή 

 

 

 

Καιή 

 

 

 

SO4,CL 

 

 

 

- 

ΚηεΝΟηξΟθΗα 

ΑζηηθΟπΟΗεζε 

ΒηΟκεραΝΗα 

ΓεσξγΗα 

 

 

 

ΟΥΗ 

 

 

 

ΝΑΗ 

χζηεκαΤδξΟθΟξηψΝπ.Καιακά  

EL0500200 

 

Καιή 

 

Καιή 

 

NO3 

 

 

- 

 

ΓεσξγΗα 

 

ΟΥΗ 

 

ΝΑΗ 

χζηεκαΚΟΤξέΝησΝ EL0500210 Καιή Καιή - - - ΟΥΗ ΟΥΗ 

ΛΑΠΑΥΔΡΟΝΣΟ(EL0513) 

χζηεκαΟΤιΗΟΤ-ΠαξακΤζηά EL0500090 Καιή Καιή SO4 - ΓεσξγΗα ΟΥΗ ΝΑΗ 

ΠΗΝαθαο10:Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε Τπόγεησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ ζην Γήκν ΕΗηζαο 



 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ 

Πέξαλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ απσιεηψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο 

(κε ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ), ππάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην λεξφ πνπ παξέρεηαη ζην 

δίθηπν απφ ηηο θαηά ηφπνπο πεγέο δελ παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά, θαζψο νη κφλνη 

έιεγρνη πνπ γίλνληαη αθνξνχλ δεηγκαηνιεςίεο λεξνχ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ δηθηχνπ.  

ηηο δεμακελέο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ δε γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ, νχηε ειεγρφκελε απνιχκαλζε, κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξεί ε Τπεξεζία λα έρεη ζαθή εηθφλα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δηνρεηεπφκελνπ πξνο πφζε λεξνχ. 

Ζ έιιεηςε εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο είλαη κείδνλ πξφβιεκα ζηα ππφ εμέηαζε 

δίθηπα θαζψο ππφ ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ ειινρεχνπλ πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία, ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη δε δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

7. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

Ζ κειέηε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαη ε αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δεδνκέλσλ έδεημε φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ησλ δεηθηψλ 

απφδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο παξαδνρέο θαη ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη 

ηνπ .Τ.Γ.ΛΗ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ δεηθηψλ απφδνζεο πξνθχπηεη φηη νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο 

παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ ηεο αξδεπηηθήο θαη αγξνηηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ επηπιένλ θαηαπφλεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ παξαηεηακέλε 

ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ ηξνθνδνηηθψλ ππνδνκψλ πνπ έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα 

ηελ εκθάληζε ζπρλψλ ζξαχζεσλ, δηαξξνψλ θαη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηα 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ .ΤΓ.Λ.Η. ε ζεκεξηλή εκεξήζηα θαηαλάισζε αλά θάηνηθν 

(απνγξαθή 2011, 41.552 θάηνηθνη – εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο 50.000) είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ520 ιίηξσλ αλά θάηνηθν αλά εκέξα. 

Απηή ε πξνθχπηνπζα ππεξθαηαλάισζε νθείιεηαη ζηελ απψιεηα λεξνχ απφ βιάβεο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ πδξνδνηνχκελσλ ηνπηθψλ Γεκνηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ πνπ έρεη εθηηκάηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 50% - 60% θαη απφ ηελ 

ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ πφζηκνπ χδαηνο ζε νηθηαθή άξδεπζε θαη αγξνηηθή ρξήζε, 

ιφγσ ηνπ εκηαζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ. Λφγσ ηνπ εκηαζηηθνχ ραξαθηήξα 

παξνπζηάδεηαη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηηο θαηαλαιψζεηο αλά δίκελν κε ρακειέο 

θαηαλαιψζεηο θαη επάξθεηα χδαηνο ην δίκελν Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο θαη κέγηζηεο 

θαηαλαιψζεηο θαη έιιεηςε χδαηνο ην δίκελν Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο πξναλαθεξφκελεο αηηίεο. Ζ έληνλε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθηζκψλ 

πεξηιακβάλεη ηελ νηθηαθή άξδεπζε ησλ θήπσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε απιέο θαη 

ηδηνθηεζίεο ζηα πνιενδνκηθά φξηα ησλ νηθηζκψλ ή πέξημ απηψλ θαη πνιιά 

πηελνηξνθεία κε απνηέιεζκα ηελ ρξήζε θαη θαηαλάισζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ 
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πνηνηηθνχ πφζηκνπ λεξνχ ζε αξδεπηηθέο ρξήζεηο θαη ζε θηελνηξνθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε βάξνο ησλ πδξεπηηθψλ ρξήζεσλ θαη ησλ πδξνθφξσλ. 

 

8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

Σν κεγάιν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ λεξνχ θαη πξνψζεζήο ηνπ έσο ηηο δεμακελέο ή ην 

δίθηπν, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο επηζθεπήο δηαξξνψλ ή πξψηκεο αληηθαηάζηαζεο 

αγσγψλ νδεγεί ζε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Όηαλ ινηπφλ 

πθίζηαηαη έλα κεγάιν ρξνληθφ δηαξξνψλ ζε κία ππεξεζία θαη δεδνκέλνπ φηη απηφ 

ιεηηνπξγεί αζξνηζηηθά θαη απμεηηθά, ζχληνκα ε ππεξεζία θαζίζηαηαη κε βηψζηκε. Ζ 

πνξεία απηή είλαη αλαζηξέςηκε κφλν κε ηελ εθαξκνγή ελφο νξζνινγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξξνψλ. 

Δίλαη ινηπφλ ππνρξεσηηθφο ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε δξνκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ 

βεκάησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηνπ δηθηχνπ 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ηνπ λεξνχ. Δάλ νη ελέξγεηεο απηέο δελ γίλνπλ 

έγθαηξα, ηφηε ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζα ππνρξεσζεί λα 

κεηαθέξεη αλαγθαζηηθά ην ππέξνγθν απηφ θφζηνο ζηνλ δεκφηε κε ππέξκεηξεο 

απμήζεηο ζηελ ηηκνινγηαθή ηνπ πνιηηηθή. πλεπψο ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαξξνψλ απνηειεί θαη δήηεκα θνηλσληθήο επαηζζεζίαο. Οη 

ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ κε βάζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε θαη νθείινπλ λα ελεξγνχλ 

αληαπνδνηηθά. 

Δθηφο φκσο απφ ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ, κία πνιηηηθή 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξξνψλ εμαζθαιίδεη θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο - δεκφηεο. 

Δζηηάδνληαο δειαδή ζηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ, εμαζθαιίδνπκε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ θαηαλαισηή, κε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Με ηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ εμαζθαιίδεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ έξγσλ γηα 

επηδηφξζσζε ή θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαζψο εληνπίδνληαη ηα αθξηβή ζεκεία 

θαη αίηηα δηαξξνψλ. 

πκβάιιεη έηζη ε ππεξεζία ζηε κείσζε ησλ θαζεκεξηλψλ νριήζεσλ ηνπ δεκφηε- 

θαηαλαισηή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ. πκπιεξσκαηηθά ε 

αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ λεξνχ πνπ πξνκεζεχεηαη απφ ηνλ ΤΓΛΗ επηηξέπεη 

ζηνλ Γήκν λα δηαρεηξηζηεί νξζνινγηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα ην λεξφ χδξεπζεο. 

Δπηπιένλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ Γήκνπ, ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε άιιεο απνδνηηθφηεξεο 

επελδχζεηο θαη ζε κία νξζνινγηθφηεξε ρξήζε. 

 

Σειεπηαίν θαη θπξηφηεξν φκσο φισλ είλαη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ησλ δηαξξνψλ ην 

νπνίν είλαη αλππνιφγηζην. Ζ απψιεηα πφζηκνπ χδαηνο ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ επηζηξέθεη θαλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη δελ αθνινπζεί ηε θπζηθή νδφ 

αλαθχθισζεο θαη αλαδεκηνπξγίαο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξάληιεζε, ηελ 

εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαη ηειηθά ηελ εξεκνπνίεζε νιφθιεξσλ 

πεξηνρψλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα φια ηα έκβηα φληα πνπ εμαξηψληαη απφ απηά. 
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Γήκνο Είηζαο νθείιεη θαη πξέπεη 

λα πξνβεί ζε πινπνίεζε κίαο ζεηξάο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πνιπδηάζηαηνπ απηνχ πξνβιήκαηνο, εθαξκφδνληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη ηα φζα έρνπλ έκπξαθηα απνδείμεη νη έσο ηψξα 

ελέξγεηεο θαη κειέηεο ηεο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα έξγα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηα νπνία πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη ή 

πινπνηεί θαη πνπ αθνξνχλ ζε αληηθαηαζηάζεηο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο, ν Γήκνο ζα απνθηήζεη έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαη 

ππνδνκέο χδξεπζεο πνπ ζα παξέρεη επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη 

πνηνηηθφ λεξφ χδξεπζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο Είηζαο έρεη εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ 

εζληθνχο πφξνπο φπσο πηζηψζεηο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Πξφγξακκα 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ» θαζψο θαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ Γήκνπ γηα έξγα βειηίσζεο 

ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο φπσο ην «Δμσηεξηθφ Γίθηπν Σ.Κ. Ληζίλνπ», ηελ 

«Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ Ύδξεπζεο Σ.Κ. ηεο Γ.Δ. Μνινζζψλ» θαη ην 

«Δμσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο ζηε ζέζε «ΒΗΓΛΑ» ηεο Σ.Κ. Μ. Γαξδηθίνπ». 

 

9. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο δηαηίζεληαη πιεζψξα 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

9.1 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΟΤ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ/ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Οη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο επηβάιινπλ ηνλ νξζφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ηξνθνδνζίαο / ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κέζσ ησλ γεσηξήζεσλ, ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ δεμακελψλ. 

Σν βαζηθφ κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε εγθαηάζηαζε νξγάλσλ 

γηα ηε ζπλερή κέηξεζε ηεο παξνρήο ζηηο πεγέο πδξνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ, ηεο 

παξνρήο, ηεο ζηάζκεο θαη ηεο πνηφηεηαο λεξνχ ζηηο δεμακελέο, θαζψο θαη ηεο πίεζεο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ ζηα αληιηνζηάζηα. Κάζε πεγή, δεμακελή, ή 

αληιηνζηάζην κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί ζε νινθιεξσκέλν ζηαζκφ ειέγρνπ ηεο 

ηξνθνδνζίαο, κε πξφβιεςε γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(remote control). Οη κνλάδεο απηφκαηνπ ειέγρνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνπο 

ζηαζκνχο επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε επίβιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο. 

ην αληιηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί κνλάδα ειέγρνπ ζηξνθψλ ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ 

ησλ αληιηψλ (Inverters), νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθθίλεζε ησλ 

αληιηψλ, ε ξχζκηζε ζηξνθψλ ησλ θηλεηήξσλ θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ πδξαπιηθά 

πιήγκαηα θαη ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ εθηφο επηηξεπηψλ νξίσλ. Πξαγκαηνπνηψληαο 

κείσζε ζηξνθψλ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ηεο αληιίαο, ππάξρεη πνιιαπιφ φθεινο. Ζ 
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κείσζε απηή ζπλεπάγεηαη κεησκέλεο ηξηβέο ζην δίθηπν θαη άξα κεησκέλν πιαζκαηηθφ 

καλνκεηξηθφ χςνο, ην νπνίν νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ρακειφηεξεο 

πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Πξνθπιάζζεηαη έηζη ην δίθηπν απφ αλαίηηεο 

ππεξπηέζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζξαχζεηο, δηαξξνέο, θαηαπφλεζε αγσγψλ θαη 

κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ δηθηχνπ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο πξνυπνζέηεη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ζε 

φιεο ηηο πεγέο, ηηο δεμακελέοθαη ηα αληιηνζηάζηα κε ζθνπφ ηελ απνκαθξπζκέλε 

παξαθνινχζεζε ησλθξίζηκσλ παξακέηξσλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηειερεηξηζκνχ. Ζ 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλθξίζηκσλ παξακέηξσλ (παξνρή, πίεζε, ζηάζκε, πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγία αληιηψλ θιπ) ζε φιν ην δίθηπν, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ κε πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο (PLC) θαη 

ηειεκεηξηθά θαηαγξαθηθά (DataLogger),δεκηνπξγεί ην απαξαίηεην ππφβαζξν 

παξαθνινχζεζεο ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ θαη παξέρεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 

9.2 ΑΦΑΛΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΟΟΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ 

ΣΟΤΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ/ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

ην ίδην πιαίζην ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε πηέζεσλ ή/ θαη παξνρψλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο 

ηνπ δηθηχνπ. Σα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη απεπζείαο κέζσ 

ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ ηηκψλ (DataLoggers), ηα νπνία απνζεθεχνπλ ηηο 

κεηξνχκελεο ηηκέο θαη ηηο απνζηέιινπλ πρ κε εκεξήζηα ζπρλφηεηα ζε κηα θεληξηθή 

βάζε δεδνκέλσλ. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη αθξαίεο ηηκέο ζπλαγεξκνχ 

(thresholds), νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα κε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ην θπξηφηεξν βήκα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πνζνηηθήο επάξθεηαο, ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαξξνψλ είλαη ε άξζε ησλ 

αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ. Ζ απμεκέλε πίεζε ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ είλαη απφ 

ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ή επηδεηλψλνπλ κία δηαξξνή, 

δεκηνπξγνχλ ζξαχζεηο θαη θζνξά ηνπ δηθηχνπ πνπ απνηειεί θαη ηελ θχξηα αηηία ηεο 

ππνβάζκηζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ. Σν γεγνλφο απηφ 

θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηαλ αλαινγηζηνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο δηαξξνέο ζε έλα 

δίθηπν χδξεπζεο εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φηαλ ε πίεζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο απμάλεηαη δξακαηηθά, ιφγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο λεξνχ 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηαζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πηέζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνζνηηθήο επάξθεηαο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο νκαιήο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ ζηα θξίζηκα ζεκεία ησλ 

δσλψλ ήηνη ζηα πςειά ζεκεία(έιεγρνο επάξθεηαο) θαη ζηα ρακειά ζεκεία (έιεγρνο 

ππεξπηέζεσλ θαη δηαξξνψλ). Ζ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηεο πίεζεο θαζ' φιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν δχλαηαη λα απνζηέιιεηαη ζε θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ θαη 

επεμεξγαζίαο ζεκάησλ καδί κε άιια ζηνηρεία, ψζηε λα γίλεηαη πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία θαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ απσιεηψλ ζε πφζηκν λεξφ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΗ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 39 

Σα νθέιε απφ έλα ηέηνην εγρείξεκα είλαη πνιιαπιά θαη πνιπδηάζηαηα. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο πίεζεο ζε έλα δίθηπν χδξεπζεο επηθέξεη κείσζε ησλ δηαξξνψλ 

θαη άξα ειαρηζηνπνίεζε ησλ αζηνρηψλ θαη ζξαχζεσλ. Παξάιιεια, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ην θαηλφκελν ηεο θφπσζεο θαη ηεο γήξαλζεο ησλ ζσιελψζεσλ, πνπ 

νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο πηέζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη επνκέλσο ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ. Δπίζεο, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε ειεγρφκελε πίεζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο κεηψλεη ην πνζνζηφ 

ησλ δηαξξνψλ, πνπ νθείινληαη ζε δηαξξνέο ζπλαξκνγψλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ, 

ή δηαξξνέο κηθξνχ δηακεηξήκαηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ 

δηαξξνψλ ζε έλα δίθηπν χδξεπζεο απνηειείηαη απφ δηαξξνέο ηέηνηνπ ηχπνπ. 

 

10. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ 

Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαη 

νινθιεξσκέλνπ αζχξκαηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο & ειέγρνπ 

θαηαλάισζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

Σν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο 1 ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηξηάληα νθηώ (38) 

Σνπηθώλ ηαζκώλ Διέγρνπ (ΣΔ) ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ κε 

ρξήζε πξνγξακκαηηδφκελσλ ινγηθψλ ειεγθηψλ, δηαηάμεσλ παξαθνινχζεζεο 

θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ λεξνχ, δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ζηξνθψλ θηλεηήξσλ, 

ινηπά κεηξεηηθά φξγαλα θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία δέθα ηξηώλ (13) 

Σνπηθώλ ηαζκώλ Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ) ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ρξήζε ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ κε αηζζεηήξηα, 

επηθνηλσληαθφ θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα Φνξεηώλ ηαζκώλ Διέγρνπ (ΦΔ) πνπ πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ 

γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ, 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κεληξηθνύ ηαζκνύ Διέγρνπ (ΚΔ) ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ, ινγηζκηθά θιπ 

 Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ ζε ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα νπνία ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο 3 κελεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε 

πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα 

αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ 

θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο 2 ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηξηώλ ρηιηάδσλ 

ελληαθνζίσλ δύν (3.902) Σνπηθώλ ηαζκώλ Διέγρνπ Καηαλάισζεο (ΣΔΚ) 

ζε πθηζηάκελεο πδαηνπαξνρέο ηνπ δηθηχνπ κε ρξήζε αζχξκαησλ ςεθηαθψλ 

αηζζεηήξσλ θαηαγξαθήο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ κέηξεζεο θαηαλαιψζεσλ. 

 Πξνκήζεηα Φνξεηώλ ηαζκώλ Διέγρνπ (ΦΔ) πνπ πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ 

γηα ηνλ έιεγρν δηθηχσλ, ηε ιήςε δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ηνπ λεξνχ, 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κεληξηθνύ ηαζκνύ Διέγρνπ (ΚΔ) ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ, ινγηζκηθά θιπ 

 Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ ζε ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα νπνία ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο 3 κελεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε 

πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα 

αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ 

θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 

10.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 1 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

10.2.1 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνύ  

Με ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη ηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ ζα δεκηνπξγεζεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη έλαλ (1) Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ) ν 

νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε πθηζηάκελν ζηεγαζκέλν ρψξν γξαθείσλ. Σν ζχζηεκα ζα 

ζπιιέγεη θαη ζα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα απφ ηξηάληα νθηψ (38) Σνπηθνχο ηαζκνχο 

Διέγρνπ (Σ..Δ.) θαη δεθαηξείο (13) Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ Παξνρήο 

(Σ..Δ.Π.). Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηεο Τπεξεζίαο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηγξαθφκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Να εγθαηαζηήζεη απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ ζηάζκεο, παξνρήο, πίεζεο, πνηφηεηαο, 

ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θιπ ζε 24ψξε βάζε 
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 Να εμαζθαιίζεη ηελ ηειεκεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ ηειερεηξηζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ 

απηφκαηε ξχζκηζή ηνπο αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 Να κεηψζεη δξαζηηθά ην πνζνζηφ ηνπ κε ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ θαη ηηο 

πιαζκαηηθήο δήηεζεο,  

 Να εθαξκφζεη ηηο δηεζλψο απνδεθηέο πξαθηηθέο βαζηθήο απνιχκαλζεο κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ θαη απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ρισξίσζεο ζηηο δεμακελέο ηνπ 

δηθηχνπ 

 Να αλαπηχμεη δίθηπν πιεξνθφξεζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ αλαθνξηθά κε ηε 

κέηξεζε ησλ βαζηθψλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ζηηο δεμακελέο. 

 Να δηαζθαιίζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ πξνο θαηαλάισζε, κε ζθνπφ ηελ 

έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πδξεπφκελσλ πνιηηψλ. 

 Να αμηνινγήζεη ηελ πινπνίεζε θαη επάξθεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ 

ζε αληαπφθξηζε κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

 Να εγθαηαζηήζεη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη απνηέιεζκα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζεβαζκνχ ζην 

πνιχηηκν αγαζφ αιιά θαη ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ. 

 Να εθαξκφζεη ηα κεζνδνινγηθά πξφηππα απφ θνξείο χδξεπζεο θαη 

δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε ηεο εκπνξηθήο - νηθηζηηθήο 

πδξνδφηεζεο, ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο κε ρξνληθή θαηαλνκή ζε νιφθιεξν ην 

24σξν, ηεο εγθαζίδξπζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ 

πνζνηήησλ κε ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ πξαγκαηηθνχ λεξνχ ρξήζεο θαη 

λεξνχ εηθνληθήο θαηαλάισζεο, ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ δηαξξνψλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δηα δξαζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ησλ κεγάισλ θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ δπλεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο. 

 Να εληνπίδεη άκεζα θαη κε απφιπηε αθξίβεηα ηελ χπαξμε δηαξξνψλ ζην δίθηπν 

θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ρξφλν απφθξηζεο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

δηαξξένληνο λεξνχ. 

 Να εθαξκφζεη θαηλνηφκα εξγαιεία θαη κεζνδνινγηθά πξφηππα 

παξαθνινχζεζεο θαη ππνινγηζκνχ ησλ απσιεηψλ ηνπ λεξνχ πνπ παξάγεηαη 

άζθνπα θαη ηειηθά δελ ρξεζηκνπνηείηαη επ’ σθειεία ηνπ αλζξψπνπ κε άκεζν 

ή έκκεζν ηξφπν. 

 Να παξαθνινπζήζεη ηα θξίζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξερφκελνπ 

λεξνχ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δίθηπν. 

Δηδηθφηεξα ζα επηηεξνχληαη ζπλερψο θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ 

απφ ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο ηα εμήο δεδνκέλα: 

 ηάζκεο θαη παξνρέο δεμακελψλ, 

 Πηέζεηο θαη Παξνρέο αγσγψλ ζε αληιηνζηάζηα θαη γεσηξήζεηο,  

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνχ ζηηο δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ  
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 Ζιεθηξηθά κεγέζε ελεξγψλ ζηνηρείσλ (αληιίεο) ζε αληιηνζηάζηα θαη 

γεσηξήζεηο, 

 Πηέζεηο θαη παξνρέο ζην εζσηεξηθφ δίθηπν, 

 Καηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ελεξγψλ ζηνηρείσλ (ON-OFF, βιάβεο ζεξκηθψλ, 

δηαθνπέο ξεχκαηνο θηι) 

 Απηφκαηε ρισξίσζε ζε δεμακελέο θαη γεσηξήζεηο,  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ππνζπζηήκαηα ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο 

αιιεινεπηδξνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ: 

 Σν πξψην ππνζχζηεκα είλαη απηφ πνπ αλαιακβάλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν θάζε 

απνκαθξπζκέλνπ ζηαζκνχ, ηελ επηηήξεζε θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία απηνχ κε 

ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ (αηζζεηήξηα, 

κεηξεηέο, θηι.), θαζψο θαη ηελ πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα ειέγρνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 Σν δεχηεξν ππνζχζηεκα είλαη απηφ πνπ αλαιακβάλεη ζε θεληξηθφ πιένλ 

επίπεδν ηε δηαρείξηζε ηεο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίαο απφ ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο θαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο, ηελ 

παξάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο επνπηηθνχ ειέγρνπ. 

 Σέινο ην ηξίην ππνζχζηεκα είλαη ην επηθνηλσληαθφ δίθηπν ην νπνίν απνηειεί 

ην κέζν κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

δχν πξνεγνχκελσλ ππνζπζηεκάησλ, απνηειεί δειαδή ηε γέθπξα 

δηαζχλδεζεο ησλ δχν επηπέδσλ ειέγρνπ, ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ επνπηηθνχ. 

Δηδηθφηεξα ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ, ηνπο ηαζκνχο φισλ ησλ ηχπσλ θαη ην 

επηθνηλσληαθφ δίθηπν. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ, 

αηζζεηεξίσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδαο ειέγρνπ ή ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ ηνπ 

θάζε ζηαζκνχ. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

θεληξηθνχ ζηαζκνχ επνπηείαο θαη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θχξηνπο 

δηαθνκηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ επηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη δηακνξθσηέο επηθνηλσλίαο, ηνπο απαξαίηεηνπο ηζηνχο, 

θεξαίεο θαη θαιψδηα, θαζψο επίζεο θαη ηελ απαξαίηεηε αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία. 

 Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ φπνπ απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηζρχνο ζε 

πίλαθεο ειέγρνπ, ηε δηαζχλδεζε λέσλ θαη πθηζηάκελσλ πηλάθσλ, ηηο 

θαισδηψζεηο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ, ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηελ νξζή γείσζε ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ηελ 

θαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη ινηπψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ φπνπ απαηηεζνχλ γηα 
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ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ παξνρήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη 

ησλ απαξαίηεησλ πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ. 

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο ηφζν ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκψλ, φζν θαη ηνπ θεληξηθνχ 

ζηαζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. 

 Σελ παξάδνζε ηεο πιήξνπο ηεθκεξίσζεο, ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ θαη 

ειεθηξνινγηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ζην λέν ζχζηεκα. 

 Σελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εγγχεζε 

νξζήο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

 Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα παξαδνζεί ζε πιήξε απνδνηηθή θαη 

αμηφπηζηε ιεηηνπξγία σο ιχζε κε ην θιεηδί ζην ρέξη (turnkeysolution), γηα ην 

ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

10.3 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

Σν ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ κνλάδσλ ειέγρνπ (PLC) νη νπνίεο ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ππνδνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ (δεμακελέο, γεσηξήζεηο θαη 

αληιηνζηάζηα) ζα είλαη ηδίνπ ηχπνπ θαη ζεηξάο γηα ην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελαιιαμηκφηεηαο αιιά θαη εληαίαο δηαρείξηζεο 

ησλ αληαιιαθηηθψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο 

θαξηψλ γηα ηελ πξνζζήθε κειινληηθά λέσλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ, αιιά θαη θαηάιιειεο 

ζχξεο γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη επηθνηλσλία κε ηνλ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

Αληίζηνηρα ην ζχλνιν ησλ ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ (DataLoggers) πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν ζα είλαη ηδίνπ ηχπνπ θαη ζεηξάο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζηαζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελαιιαμηκφηεηαο αιιά θαη 

εληαίαο δηαρείξηζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο θαξηψλ κλήκεο, αιιά θαη θαηάιιειεο ζχξεο γηα 

πξνγξακκαηηζκφ θαη επηθνηλσλία. 

Σν ζχλνιν ησλ αηζζεηεξίσλ θαη νξγάλσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο απφ ηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, δεδνκέλεο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγηθά ζήκαηα εμφδνπ/ νδήγεζεο 0-10V ή 4-20mA ή ςεθηαθέο 

εμφδνπο. 

Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ, αιιά θαη δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο. Σα ινγηζκηθά ηα νπνία 

ζα ηα ζπλνδεχνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα 

κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο θαη αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, 

αιιά θαη ιφγσ ησλ πνιχ κεγάισλ απνζηάζεσλ νη νπνίεο πξέπεη λα θαιπθζνχλ, γηα 

ηνπο ζηαζκνχο ηχπνπ Σ..Δ. θαη Σ..Δ.Π. ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιχζε ηεο επηθνηλσλίαο 

βαζηζκέλεο ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

10.4 ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (Σ..Δ.) 
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ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σ..Δ.) ζα ηνπνζεηεζεί εμνπιηζκφο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ (παξνρή, πίεζε, ζηάζκε, πνηφηεηα, 

θαηαλάισζε θαη ελέξγεηα) νη νπνίεο ζα παξαθνινπζνχληαη αζχξκαηα απφ ηνλ 

Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (Κ..Δ.). ηνπο ζηαζκνχο απηνχο ζα εγθαηαζηαζεί ν 

αθφινπζνο εμνπιηζκφο: 

 Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ηζρχνο αληιηνζηαζίσλ κε παξειθφκελν εμνπιηζκφ 

ζχλδεζεο, 

 Πίλαθεο απηνκαηηζκνχ κε ηξνθνδνηηθφ, DC UPS, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

θαη παξειθφκελν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

 Πξνγξακκαηηδφκελνη ινγηθνί ειεγθηέο (PLC) κε ηηο απαξαίηεηεο θάξηεο 

ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ, κνλάδα ηξνθνδνζίαο, CPU, 

κπαηαξίεο θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ, 

 Οζφλεο ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ, 

 Μεηξεηέο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ, 

 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 

 Μεηξεηέο παξνρήο, 

 Αηζζεηήξα κέηξεζεο πίεζεο, 

 Αηζζεηήξα κέηξεζεο ζηάζκεο δεμακελήο 

 Ρπζκηζηέο ζηξνθψλ (Inverters), 

 πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λεξνχ 

 πζηήκαηα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε δεμακελέο/γεσηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ, 

 ΦΒ δηαηάμεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηηο ζέζεηο πνπ δελ ππάξρεη ζηαζεξή 

πεγή ηξνθνδνζίαο πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ΣΔ,  

 Αληιίεο (δνζνκεηξηθέο), 

 Γηαηάμεηο ειέγρνπ εηζφδνπ ζην ρψξν,  

 Λνγηζκηθφ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ 

 Πεξηθξάμεηο θαη 

 Παξειθφκελνο Τδξαπιηθφο θαη Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

 

10.5 ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ (Σ..Δ.Π.) 

ηνπο ζηαζκνχο κέηξεζεο Παξνρήο ζα ηνπνζεηεζεί εμνπιηζκφο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο παξνρήο θαη ηεο πίεζεο ζε ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο. ηνπο ζηαζκνχο απηνχο ζα εγθαηαζηαζεί ν αθφινπζνο εμνπιηζκφο: 

 Σειεκεηξηθά θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο θαη πίεζεο κε 

ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

 Μεηξεηέο παξνρήο, 

 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο θαη  

 Παξειθφκελνο Τδξαπιηθφο θαη Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

 

10.6 ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κεηά ηελ πεξίνδν ππνζηήξημεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, ηελ νξζή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ, θαη ηεο 
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επεθηαζηκφηεηάο ηνπ απφ ηελ ίδηα ηελ Τπεξεζία, πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 

παξαθάησ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ: 

 Φνξεηφ ζχζηεκα κέηξεζεο παξνρήο 

 Αθνπζηηθφ γαηφθσλν 

 Φεθηαθφο ζπζρεηηζηήο 

 χζηεκα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ (20 θαηαγξαθηθψλ) 

 

10.7 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο θεληξηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

εγθαηαζηαζεί ζε πθηζηάκελν ζηεγαζκέλν ρψξν γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ. ηνλ θεληξηθφ 

ζηαζκφ ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί server ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηεο 

εθαξκνγέο θαη ηα ινγηζκηθά. Δπίζεο ππάξρεη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο 

επηθνηλσληψλ, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο, αιιά θαη επηηεξεί ην επηθνηλσληαθφ δίθηπν γηα ηελ νξζή 

θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ κέζσ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ServerPC κε νζφλεο θαη παξειθφκελα (2 ηκρ),  

 ClientPC κε νζφλε (1 ηκρ),  

 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΚΔ (1 ηκρ) 

 UPS 3KVA (1 ηκρ) 

 Οζφλεο επνπηηθνχ ειέγρνπ (2 ηκρ) 

 Σν ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο SCADA, 

 Σν ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο θαηαγξαθηθψλ (DataLoggers), 

 Σν ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ δηαξξνψλ δηθηχνπ χδξεπζεο,  

 Σν ινγηζκηθφ γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο δηθηχνπ χδξεπζεο 

 Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο δηθηχνπ χδξεπζεο 

Σν ινγηζκηθφ SCADA ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επνπηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

ηειερεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ απηνχο. 

Σν ινγηζκηθφ SCADA ζα είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη δηελέξγεηαο επεκβάζεσλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο.  

To SCADA ζα παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ζε γξαθηθέο νζφλεο ζρεδηαζκέλεο θαη 

δηακνξθσκέλεο θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. Σα ζπιιεγφκελα 

δεδνκέλα ζα θαηαγξάθνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αλαινγηθέο ηηκέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα επηζπκεηά 

φξηα ζα εκθαλίδνληαη ρξσκαηηζκέλεο αληίζηνηρα (πρ θφθθηλν ή θίηξηλν) κε ηε κνξθή 

ζπλαγεξκνχ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν 

ζηαζκφ ζηνλ νπνίν εκθαλίζηεθαλ. Σν ζχλνιν ησλ ζπιιεγφκελσλ ηηκψλ ζα 

εκθαλίδεηαη ππφ ηε κνξθή δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

δεκηνπξγία αλαθνξψλ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΗ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 46 

Ζ εθαξκνγή ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αξκνδηνηήησλ γηα θάζε 

νκάδα ρεηξηζηψλ – ρξεζηψλ, ηα νπνία ζα γίλνληαη αληηιεπηά κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ username θαη θσδηθνχ. Κάζε ρεηξηζηήο αλαιφγσο ησλ δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζα κπνξεί κε ηε ρξήζε mouse λα ελαιιάζζεηαη 

κεηαμχ ησλ γξαθηθψλ νζνλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα παξαθνινπζεί ή θαη λα 

επεκβαίλεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ή κεκνλσκέλσλ ζηαζκψλ 

αιιάδνληαο δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο. 

Ζ αξρηθή νζφλε ηνπ SCADA ζα εκθαλίδεη ην ζχλνιν ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκψλ 

θαηαλεκεκέλσλ φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε θαηάιιειν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην, 

φπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη θχξηνη αγσγνί ηξνθνδνζίαο θαη θαηαλαιψζεσλ, ελψ κε 

αληίζηνηρε ρξσκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζα εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ θάζε ζηαζκνχ 

(π.ρ. πξάζηλν θαλνληθή ιεηηνπξγία, θφθθηλν απψιεηα επηθνηλσλίαο, πνξηνθαιί βιάβε 

ζηαζκνχ θηι). 

Γηα θάζε απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα ππάξρεη μερσξηζηή 

εηθφλα ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη κε ρξήζε ηνπ mouse, θαη ε νπνία ζα εκθαλίδεη ην 

ζχλνιν ησλ ειεγρφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηαζκνχ κε ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζή ηνπο. 

Δπίζεο ζε πίλαθα ζα εκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κελπκάησλ – ζθαικάησλ ηνπ 

ζηαζκνχ, θαζψο επίζεο ζα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα ησλ αλαινγηθά 

κεηξνχκελσλ κεγεζψλ. Απφ απηή ηελ εηθφλα νη ρεηξηζηέο κε ηελ απαξαίηεηε 

εμνπζηνδφηεζε ζα κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ. Σν ζχλνιν ησλ πξνο έιεγρν ζηνηρείσλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκψλ ζα 

εκθαλίδνληαη κε ζχκβνια ή εηθφλεο ηα νπνία ζα παξαπέκπνπλ φζν ην δπλαηφ πην 

θνληά ζην πξαγκαηηθφ ζηνηρείν θαη κέζσ κεηαβαιιφκελσλ ρξσκάησλ ζα 

απεηθνλίδεηαη ε θαηάζηαζή ηνπο (ιεηηνπξγία, βιάβε, θηι). 

Σν ινγηζκηθφ SCADA ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε πιαηθφξκα ιεηηνπξγηθνχ Windows 

ή αληίζηνηρε, λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο εθαξκνγέο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ (πρ MS-Office, ERPθηι) θαη λα ππνζηεξίδεη πιεζψξα νδεγψλ (drivers) 

επηθνηλσλίαο κε ηα πεξηζζφηεξα PLCs ηεο αγνξάο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε 

ε εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SCADA ψζηε αθφκε θαη ν κε έκπεηξνο ρξήζηεο κέζα 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα γλσξίδεη φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γη’ απηφ ην ιφγν απαηηείηαη θαη ην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο λα είλαη 

αλαπηπγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη παξαζπξηθνχ ηχπνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη πην εχθνιε ε κεηάβαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηθφλσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ  ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

10.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 2 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

10.2.1 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ 

Με ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη ηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ ζα δεκηνπξγεζεί έλα 
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νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη έλαλ (1) Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ) ν 

νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε πθηζηάκελν ζηεγαζκέλν ρψξν γξαθείσλ. Σν ζχζηεκα ζα 

ζπιιέγεη θαη ζα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα απφ ηξείο ρηιηάδεο ελληαθφζηα δχν (3.902) 

Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ Καηαλάισζεο (Σ..Δ.Κ.). Δπηπιένλ, ζην ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεηαη Φνξεηνί ηαζκνί Διέγρνπ (Φ..Δ.) παξαθνινχζεζεο ησλ δηθηχσλ 

θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ. Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηεο 

Τπεξεζίαο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Να κεηψζεη δξαζηηθά ην πνζνζηφ ηνπ κε ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ θαη ηηο 

πιαζκαηηθήο δήηεζεο,  

 Να αμηνινγήζεη ηελ πινπνίεζε θαη επάξθεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ 

ζε αληαπφθξηζε κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

 Να εθαξκφζεη ηα κεζνδνινγηθά πξφηππα απφ θνξείο χδξεπζεο θαη 

δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε ηεο εκπνξηθήο - νηθηζηηθήο 

πδξνδφηεζεο, ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο κε ρξνληθή θαηαλνκή ζε νιφθιεξν ην 

24σξν, ηεο εγθαζίδξπζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ 

πνζνηήησλ κε ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ πξαγκαηηθνχ λεξνχ ρξήζεο θαη 

λεξνχ εηθνληθήο θαηαλάισζεο, ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ δηαξξνψλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δηα δξαζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ησλ κεγάισλ θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ δπλεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο. 

 Να δεκηνπξγήζεη κηα ελνπνηεκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ χδξεπζεο, ε νπνία ζα ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ελδείμεσλ απφ ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αηζζεηήξεο ζηα δίθηπα, ην ζχλνιν ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ ςεθηαθψλ πδξνκέηξσλ ηφζν ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη ηνπ 

Γήκνπ φζν θαη ηεο δπλαηφηεηα δηαζχλδεζή ηεο κε πηζαλφ κειινληηθφ 

ινγηζκηθφ ηηκνιφγεζεο, ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ θαζεκεξηλή απνηχπσζε θαη 

απνζήθεπζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ βιαβψλ θαη ηελ απνηχπσζε απηψλ ζην 

πεδίν. 

 Να παξαθνινπζνχλ ζε κφληκε βάζε ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηνπ δηθηχνπ κέζσ 

ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ ησλ παξνρψλ ζηηο θεθαιέο ηνπ δηθηχνπ ή ηεο δψλεο 

θαη ησλ θαηαλαιψζεσλ ζηηο απνιήμεηο απηνχ (ηειηθνί θαηαλαισηέο). 

 Να εληνπίδεη άκεζα θαη κε απφιπηε αθξίβεηα ηελ χπαξμε δηαξξνψλ ζην δίθηπν 

θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ρξφλν απφθξηζεο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

δηαξξένληνο λεξνχ. 

 Να εθαξκφζεη θαηλνηφκα εξγαιεία θαη κεζνδνινγηθά πξφηππα 

παξαθνινχζεζεο θαη ππνινγηζκνχ ησλ απσιεηψλ ηνπ λεξνχ πνπ παξάγεηαη 

άζθνπα θαη ηειηθά δελ ρξεζηκνπνηείηαη επ’ σθειεία ηνπ αλζξψπνπ κε άκεζν 

ή έκκεζν ηξφπν. 

Δηδηθφηεξα ζα επηηεξνχληαη ζπλερψο θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ 

απφ ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο ηα εμήο δεδνκέλα: 

 πλαγεξκνχο θαη θαηαγξαθέο θαηαλαιψζεσλ 
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Δηδηθφηεξα ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ, ηνπο ηαζκνχο φισλ ησλ ηχπσλ θαη ην 

επηθνηλσληαθφ δίθηπν. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ, 

αηζζεηεξίσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο κνλάδαο ειέγρνπ ή ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ ηνπ 

θάζε ζηαζκνχ. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

θεληξηθνχ ζηαζκνχ επνπηείαο θαη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θχξηνπο 

δηαθνκηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ 

Καηαλάισζεο (Σ..Δ.Κ) 

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο ηφζν ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκψλ, φζν θαη ηνπ θεληξηθνχ 

ζηαζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. 

 Σελ παξάδνζε ηεο πιήξνπο ηεθκεξίσζεο, ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ θαη 

ειεθηξνινγηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ζην λέν ζχζηεκα. 

 Σελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εγγχεζε 

νξζήο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

 Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα παξαδνζεί ζε πιήξε απνδνηηθή θαη 

αμηφπηζηε ιεηηνπξγία σο ιχζε κε ην θιεηδί ζην ρέξη (turnkeysolution), γηα ην 

ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

10.8 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

Σα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο ζπιιέγνληαη απηφκαηα κέζσ θνξεηψλ 

δηαηάμεσλ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ελδείμεσλ. ηηο ηηκέο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηάθνξνη ζπλαγεξκνί πνπ ζπλδένληαη κε θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ φπσο δηαξξνέο, χπαξμε αέξα ζην δίθηπν, κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε, παξαβίαζε θιπ..  

ε πεξίπησζε γίλεη εθπνκπή θάπνηνπ ζπλαγεξκνχ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ άξζε ησλ αηηηψλ πνπ ην 

δεκηνπξγνχλ. 

Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ, αιιά θαη δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο. Σα ινγηζκηθά ηα νπνία 

ζα ηα ζπλνδεχνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα 

κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο θαη αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο. 

Γηα ηνπο ζηαζκνχο ηχπνπ Σ..Δ.Κ. ε ειεχζεξε ζπρλφηεηα 868MHz θαη ην 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο WirelessMBus. 
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10.9 ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (Σ..Δ.Κ.) 

ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ θαηαλάισζεο (Σ..Δ.Κ.) ζα ηνπνζεηεζεί 

εμνπιηζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ εθπνκπή ζπλαγεξκψλ ν νπνίνο 

ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (Κ..Δ.) κέζσ ησλ θνξεηψλ 

δηαηάμεσλ ιήςεο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο. ηνπο ζηαζκνχο απηνχο ζα εγθαηαζηαζεί 

ν αθφινπζνο εμνπιηζκφο: 

 Αζχξκαηνη Φεθηαθνί Τδξνκεηξεηέο θαη  

 Παξειθφκελνο Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο  

 

10.10 ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κεηά ηελ πεξίνδν ππνζηήξημεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, ηελ νξζή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ, θαη ηεο 

επεθηαζηκφηεηάο ηνπ απφ ηελ ίδηα ηελ Τπεξεζία, πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 

παξαθάησ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ: 

 Φνξεηφ ζχζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Φνξεηέο δηαηάμεηο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο 

 Αληρλεπηήο αγσγψλ θαη θαιπκκάησλ 

 χζηεκα επηζθφπεζεο δηθηχσλ 

 

10.11 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο θεληξηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

εγθαηαζηαζεί ζε πθηζηάκελν ζηεγαζκέλν ρψξν γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ. ηνλ θεληξηθφ 

ζηαζκφ ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί server ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηεο 

εθαξκνγέο θαη ηα ινγηζκηθά. Δπίζεο ππάξρεη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο 

επηθνηλσληψλ, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο, αιιά θαη επηηεξεί ην επηθνηλσληαθφ δίθηπν γηα ηελ νξζή 

θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ κέζσ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα αθφινπζα: 

 ClientPC κε νζφλε (1 ηκρ) 

 UPS 3KVA (1 ηκρ)  

 Οζφλεο επνπηηθνχειέγρνπ (2 ηκρ) 

 Σν ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο ησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

 Σν ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο θαηαλαισηψλ,  

 Σν ινγηζκηθφ ππνινγηζκνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, 

 Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο βιαβψλ θαη ζπληεξήζεσλ, 

 Σν εληαίν πιεξνθνξηαθφ  ζχζηεκα  ζπιινγήο  θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο 
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11. ΑΜΔΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνχκελα θχξηνο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε κείσζε ησλ δηαξξνψλ, ε βειηίσζε ηνπ 

πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ θαζψο, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ. 

Τπνινγίδεηαη φηη ηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηα αθφινπζα: 

 Μείσζε θφζηνπο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 

 Μείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε απσιεηψλ δηαξξνψλ, 

 Μείσζε θφζηνπο απφ ηνλ ελεξγφ εληνπηζκφ δηαξξνψλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζξαχζεσλ ζην δίθηπν, 

 Μείσζε θφζηνπο απφ απνθαηαζηάζεηο ζξαχζεσλ θιπ, 

 Μείσζε εμφδσλ θίλεζεο ζπλεξγείσλ, 

 Μέζε κείσζε θφζηνπο ζπληήξεζεο/ επηζθεπήο αληιηνζηαζίσλ, πξνσζεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ δηθηχσλ θαη 

 Μείσζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαηψλ/ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

12. ΔΜΜΔΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 

Ζ έκκεζε σθέιεηα είλαη ίζσο πην ζεκαληηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία φζνλ 

αθνξά ηνλ αληίθηππν ηεο πξνο ηελ Κνηλσλία θαη ηνπο Γεκφηεο. Παξαθάησ γίλεηαη 

αλαθνξά κφλνλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξάμεο. 

 Λεηηνπξγία. Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνιιά πξνσζεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ κε κνλαδηθφ 

γλψκνλα ηελ πιεξφηεηα ησλ δεμακελψλ, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ θαηλφκελα 

έιιεηςεο λεξνχ, ελψ δε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νδήγεζήο ηνπο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ελαιιαθηηθήο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ πεγέο. Έηζη ειιείςεη δεδνκέλσλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ δήηεζε ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη ζπαηάιε ηφζν ηεο 

ελέξγεηαο φζν θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Με ηελ ρξήζε ηνπ δεηνχκελνπ 

ζπζηήκαηνο ηα θαηλφκελα απηά ζα εθιείςνπλ κηα θαη νη ρεηξηζηέο ζα 

γλσξίδνπλ ζε θάζε ζηηγκή ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πιένλ θαηάιιειε θάζε θνξά πεγή (απφ άπνςε παξνρήο αιιά θαη απφ 

άπνςε νηθνλνκίαο), ψζηε λα ηξνθνδνηήζνπλ ην θάζε δίθηπν. 

 Έιεγρνο Γηαξξνώλ. Σν ζέκα ησλ δηαξξνψλ είλαη ινγηθφ λα απνηειεί γηα ηελ 

Τπεξεζία πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκφζηα εηθφλα 

ηεο θαη ην επίπεδν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Μέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ελεξγνχ ειέγρνπ ζα 

κεησζνχλ δξαζηηθά νη δηαξξνέο θαη ζα κεησζεί ζεκαληηθά ην 

θαηαζπαηαινχκελν λεξφ. 

 Βειηίσζε πνηόηεηαο. Καζψο ην ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξερφκελνπ πξνο ηνπο Γεκφηεο λεξνχ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην Γήκν 
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θαη ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά έκκεζα νθέιε ηφζν ζην Γήκν φζν θαη ζηνπο 

Γεκφηεο. 

 Δμνηθνλόκεζε πδαηηθώλ πόξσλ. Με ηελ νξζνινγηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ζα κεησζεί ν φγθνο ηνπ αληινχκελνπ λεξνχ κε απνηέιεζκα λα 

εμνηθνλνκεζνχλ πδαηηθνί πφξνη. 

 πλερήο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. Με ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζα απνθεπρζνχλ νη πνιχσξεο δηαθνπέο 

ηεο πδξνδφηεζεο ηδηαίηεξα ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο έληνλσλ πδαηνπηψζεσλ. 

 Απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο. Με ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ακέζσο 

εμαξηψκελσλ απφ απηά ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πγξνηφπσλ ζε φηη 

αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπο ζε λεξφ ζα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 

επηδείλσζε ηνπ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

 Πξναγσγή ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ βάζεη καθξνπξφζεζκεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηαζεζίκσλ πδάηηλσλ πφξσλ 

 Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, 

κεηαμχ άιισλ κε εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ησλ απνξξίςεσλ, 

εθπνκπψλ θαη δηαξξνψλ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο 

 Γηαζθάιηζε ηεο πξννδεπηηθήο κείσζεο ηεο ξύπαλζεο ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ θαη απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ κφιπλζή ηνπο θαη 

 Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ησλ ζρεηηθώλ δηεζλώλ ζπκθσληώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

εμάιεηςεηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

 

13. ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ/ ΜΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ  

Δξγαζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε, πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο 

αλά ηκήκα ηεο ζχκβαζεο φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ αθνινπζνχλ ζηα ινηπά δεκνπξαηνχκελα ηεχρε: 

 Λεπηνκεξήο ζρεδίαζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκψλ φισλ ησλ ηχπσλ (αθνξά θαη ηα 2 

ηκήκαηα) 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ινγηζκηθψλ ηνπ ΚΔ (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Πξνκήζεηα ησλ Φνξεηψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Πιήξεο ινγηζκηθφ ηειεκεηξίαο γηα ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο θαη ινγηζκηθφ 

ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπο 

(αθνξά ην ηκήκα 1)  

 Οινθιεξσκέλε ζχλδεζε ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ θαη κε ηνπο ππάξρνληεο 

πίλαθεο(αθνξά ην ηκήκα 1) 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ(αθνξά ην 

ηκήκα 1) 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΗ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 52 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηνπηθψλ 

ζηαζκψλ, θαζψο θαη ησλ θαισδηψζεσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ 

ππεξθνξηίζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα γηα ηελ παξνχζα 

θάζε ηνπ έξγνπ ηφζν γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππφ πξνκήζεηα 

πιηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ(αθνξά ην ηκήκα 1) 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ πξάμε (πηεζφκεηξα, κεηξεηέο παξνρήο, 

κεηξεηέο πνηφηεηαο θιπ.)(αθνξά ην ηκήκα 1) 

 Μεηαηξνπέο ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζε έλα εληαίν 

νινθιεξσκέλν ζχλνιν(αθνξά ην ηκήκα 1) 

 Δξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο θαη δνθηκέο απνδνρήο επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Γνθηκέο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο(αθνξά 

θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Παξάδνζε ζρεδίσλ(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Παξάδνζε ηεθκεξίσζεο(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα) 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα)θαη 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 

Δξγαζίεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 

εξγαζίεο νη νπνίεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαη νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν: 

 Πξνκήζεηα ζπκβνιαίνπ κε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

γηα ηηο θάξηεο SIMηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ε επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ δηθηχνπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο  (Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ, Σειεκεηξηθά 

θαηαγξαθηθά ΣΔΠ, Καηαγξαθηθά δηαξξνψλ ΦΔ). Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη 

ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ ππεξεζίεο γηα ην είδνο ηνπ ζπκβνιαίνπ(αθνξά ην 

ηκήκα 1) 

 Παξνρή ιίζηαο πδαηνπαξνρψλ κε πιήξε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαζψο θαη 

ππαιιήινπ πνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα ηαπηνπνηεί θαη ζα ππνδεηθλχεη ηελ θάζε 

πδαηνπαξνρή(αθνξά ην ηκήκα 2) 

 Γηαθνπέο πδξνδφηεζεο θαη ελεκέξσζε θαηαλαισηψλ αλ θαη φπνπ απαηηεζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ(αθνξά 

θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Λήςε εηδηθψλ αδεηψλ γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο, είζνδν ζε ηδησηηθφ ρψξν θιπ. 

αλ θαη φπνπ απαηηεζεί(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 
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 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλσλ νπψλ γεσηξήζεσλ(αθνξά ην 

ηκήκα 1) 

 Δμαζθάιηζε κφληκεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ απξφζθνπηε 

ηξνθνδνζία ησλ ζπζηεκάησλ ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ήδε δηαζχλδεζε κε ην 

δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (αθνξά ην ηκήκα 1) 

 Παξεκβάζεηο ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη εμνπιηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

πδαηνπαξνρψλ. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κφλν κε ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ησλ αζχξκαησλ ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ(αθνξά ην ηκήκα 2) 

 Απνθαηάζηαζε νμεηδσκέλσλ ή παθησκέλσλ πδαηνπαξνρψλ ή αλχςσζε 

πδαηνπαξνρψλ βάζνπο >40cm ή αληηθαηάζηαζε θξεαηίσλ/ θαιπκκάησλ ή 

εγθαηάζηαζε λέσλ θξεαηίσλ/ θαιπκκάησλ (αλ δελ ππάξρνπλ πθηζηάκελα) 

θαηφπηλ ζρεηηθήο ππφδεημεο ηνπ αλαδφρνπ(αθνξά ην ηκήκα 2) 

 

14. ΘΔΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Οη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο/παξέκβαζεο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ απνηππψλνληαη 

ζηνλ αθφινπζν ράξηε – νξηδνληηνγξαθία. 

 

 

 

 

15.ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ο εμνπιηζκφο, νη εξγαζίεο θαη ηα ινγηζκηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

πξνκήζεηα αλά ζηαζκφ θάζε ηχπνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
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ΣΜΖΜΑ 1 

   1νο ηαζκόο ΣΔ 1 - Γεώηξεζε 1 (Παιαηά) Κιεκαηηά 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN100, 
PN40 

1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN40 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   2νο ηαζκόο ΣΔ 2 - Γεμακελή 1 (Κεληξηθή) Κιεκαηηά 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN40 

1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

1 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

7 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

9 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

10 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN40 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 2 

14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   3νο ηαζκόο ΣΔ 3 - Γεώηξεζε 2 (Νέα) Κιεκαηηά 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 1 
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πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   4νο ηαζκόο ΣΔ 4 - Γεμακελή Σζαθαλίθα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN40 

1 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

7 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

9 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

10 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN100 

1 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   5νο ηαζκόο ΣΔ 5 - Γεώηξεζε 2 Λεπθνζέα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 
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2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   6νο ηαζκόο ΣΔ 6 - Γεμακελή 1 (Κεληξηθή) Λεπθνζέα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN125, 
PN40 

1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

1 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

1 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

8 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

9 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN40 1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

14 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

16 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

17 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

18 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 1 

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN125 

1 

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   7νο ηαζκόο ΣΔ 7 - Γεώηξεζε Παιηνπξή 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 1 
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πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   8νο ηαζκόο ΣΔ 8 - Τδαηόππξγνο (Σνπηθόο) Παιηνπξή 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Τδαηφππξγνπ 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN125, 
PN16 

1 

5 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN50, PN16 1 

6 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

8 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

9 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

10 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

12 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 1 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   9νο ηαζκόο ΣΔ 9 - Πεγή & Γεμακελή 1 (κε Αληιηνζηάζην) Γεζπνηηθό 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 2Υ22kW (ε κία 
εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Πεγήο, 
Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 

5 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 22kW 2 
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7 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN16 1 

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

14 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

16 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 72 κέηξσλ 1 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   10νο ηαζκόο ΣΔ 10 - Γεμακελή 2 (κε Αληιηνζηάζην) Γεζπνηηθό 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 2Υ18,5kW (ε κία 
εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Πεγήο, 
Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 18,5kW 2 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN16 1 

10 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

12 Μεηξεηήο πίεζεο 2 

13 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

14 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

15 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

16 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

17 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

18 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 36 κέηξσλ 1 

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   11νο ηαζκόο ΣΔ 11 - Φξεάηην Πεγήο & Γεμακελήο 1 Αεηόπεηξα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ην πηεζηηθφ 1Υ1,75kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 
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4 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

5 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 1,75kW 1 

7 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN50, PN16 2 

8 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 2 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 2 

14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 24 κέηξσλ 1 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN50 

2 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   12νο ηαζκόο ΣΔ 12 - Πεγή & Γεμακελή 2 Αεηόπεηξα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξχρηα αληιία 1Υ11kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο θαη 
Αληιηνζηαζίνπ 

1 

5 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 11kW 1 

7 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN16 2 

8 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 2 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

2 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   13νο ηαζκόο ΣΔ 13 - Γεμακελή (Σνπηθή) Αεηόπεηξα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

2 
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5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

6 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

7 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

8 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

9 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 2 

10 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 

12 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN50 

2 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   14νο ηαζκόο ΣΔ 14 - Πεγή & Γεμακελή Φσηεηλό 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN16 1 

5 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN50, PN16 1 

6 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

8 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

9 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

10 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

12 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 56 κέηξσλ 1 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN50 

1 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   15νο ηαζκόο ΣΔ 15 - Πεγή & Αληιηνζηάζην 1 Βνπηζαξάο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 2Υ7,5kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Πεγήο & 
Αληιηνζηαζίνπ 

1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 7,5kW 2 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 2 

9 χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 1 
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ρισξίσζεο 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 2 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   16νο ηαζκόο ΣΔ 16 - Γεμακελή 1 (Σνπηθή) Γθξίκπνβν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN40 

1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

2 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

7 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

9 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

10 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN40 1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 2 

12 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 3 

13 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 1 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   17νο ηαζκόο ΣΔ 17 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Γθξίκπνβν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

5 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN50, PN16 1 

6 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

8 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

9 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

10 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

12 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

15 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 1 
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παξνρήο DN80 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   18νο ηαζκόο ΣΔ 18 - Τδαηόππξγνο (Σνπηθόο) Βνπηζαξάο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Τδαηφππξγνπ 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

2 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

1 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

7 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

8 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

9 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 2 

10 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

11 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

12 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

13 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 1 

14 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN50 

1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   19νο ηαζκόο ΣΔ 19 - Πεγή & Γεμακελή 1 (κε Αληιηνζηάζην) Καζηξί 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 2Υ22kW (ε κία 
εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Πεγήο, 
Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 22kW 2 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN50, PN40 1 

9 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

11 Μεηξεηήο πίεζεο 2 

12 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

13 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

14 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN40 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

16 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 
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17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   20νο ηαζκόο ΣΔ 20 - Γεώηξεζε Βαζηιόπνπιν-Ράηθν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ5,5kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 5,5kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   21νο ηαζκόο ΣΔ 21 - Γεμακελή (Σνπηθή) Βαζηιόπνπιν-Ράηθν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

1 

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

6 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

7 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

8 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

9 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

10 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 1 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   22νο ηαζκόο ΣΔ 22 - Γεώηξεζε Καινρώξη 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 
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4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   23νο ηαζκόο ΣΔ 23 - Γεμακελή 1 (Σνπηθή) Καινρώξη 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

1 

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

6 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

7 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

8 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

9 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 1 

10 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

12 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN100 

1 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   24νο ηαζκόο ΣΔ 24 - Γεμακελή (κε Αληιηνζηάζην) & Γεμακελή (Σνπηθή) Κνύξεληα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξχρηα αληιία 1Υ18,5kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο θαη 
Αληιηνζηαζίνπ 

1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 18,5kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 2 

9 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN16 1 

10 χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 1 
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ρισξίσζεο 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 2 

12 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

13 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

14 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

15 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 2 

16 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

17 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 3 

18 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 80 κέηξσλ 1 

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   25νο ηαζκόο ΣΔ 25 - Γεμακελή Αγ.Γεώξγηνο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

3 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

4 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

5 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN40 

2 

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

2 

8 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN40 2 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 2 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 4 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   26νο ηαζκόο ΣΔ 26 - Γεμακελή (κε Αληιηνζηάζην) Λπθνζηάλε 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξχρηα αληιία 1Υ22kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο θαη 
Αληιηνζηαζίνπ 

1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 22kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN100, 1 
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PN40 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

11 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

12 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

13 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

14 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN40 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

16 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 36 κέηξσλ 1 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   27νο ηαζκόο ΣΔ 27 - Πεγή & Γεμακελή (κε Αληιηνζηάζην) Γηρνύλη 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξχρηα αληιία 1Υ22kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο θαη 
Αληιηνζηαζίνπ 

1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 22kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

11 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

12 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

13 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

14 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

16 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   28νο ηαζκόο ΣΔ 28 - Γεώηξεζε Πνιύδσξν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ11kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 11kW 1 

8 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

9 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 
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10 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 16 κέηξσλ 1 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   29νο ηαζκόο ΣΔ 29 - Γεώηξεζε Βξνζίλα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN80, PN40 1 

9 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN40 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 24 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   30oο ηαζκόο ΣΔ 30 - Γεώηξεζε 1 Διενύζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ37kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 37kW 1 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN125, 
PN16 

1 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   31oο ηαζκόο ΣΔ 31 - Γεώηξεζε 2 Διενύζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 
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1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ55kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 55kW 1 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN125, 
PN16 

1 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   32oο ηαζκόο ΣΔ 32 - Γεώηξεζε 3 Διενύζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ92kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 92kW 1 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN150, 
PN16 

2 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 2 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN150, PN16 2 

13 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN150) 2 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   33oο ηαζκόο ΣΔ 33 - Γεώηξεζε 4 Διενύζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ55kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 55kW 1 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΗ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

Σερληθή Πεξηγξαθή - ειίδα 69 

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN125, 
PN16 

1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   34νο ηαζκόο ΣΔ 34 - Γεμακελή 1 (Σνπηθή) Διενύζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

3 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

4 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN200, 
PN16 

1 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN150, 
PN16 

1 

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN125, 
PN16 

1 

8 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

10 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN200, PN16 1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN150, PN16 1 

14 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN200) 1 

16 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN150) 1 

17 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

18 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 52 κέηξσλ 1 

19 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   35νο ηαζκόο ΣΔ 35 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Διενύζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

3 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN200, 
PN16 

1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN150, 
PN16 

1 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN125, 
PN16 

1 

7 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1 

8 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 
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9 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

10 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

11 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN200, PN16 1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN150, PN16 3 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 2 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN200) 1 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN150) 3 

16 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 2 

17 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 60 κέηξσλ 1 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   36oο ηαζκόο ΣΔ 36 - Γεώηξεζε Αγ.Ησάλλεο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 1Υ110kW κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 110kW 1 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN200, 
PN16 

1 

9 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN200, PN16 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN200) 1 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   37oο ηαζκόο ΣΔ 37 - Γεώηξεζε Κηηζάθαηλα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο Γεψηξεζεο 2Υ18,5W κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

3 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ 1 

5 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεψηξεζεο 1 

6 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (Inverter) 18,5kW 2 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο DN50, PN16 1 

9 χζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ 1 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2 

11 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

12 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 
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13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 1 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθεο απηνκαηηζκνχ & 
ηζρχνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   38νο ηαζκόο ΣΔ 38 - Γεμακελή 3 (Σνπηθή) Κάησ Εάινγγν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξίεο θαη 
ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 Οζφλε ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεσλ 1 

3 Πιήξεο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) Γεμακελήο 1 

4 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ΣΔ 1 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

2 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

1 

7 
χζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο 
ρισξίσζεο 

1 

8 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 

9 Έιεγρνο εηζφδνπ ζην ρψξν 1 

10 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 

11 
Πξνγξακκαηηζκφο, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη άδεηα ινγηζκηθνχ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ΣΔ 

1 

12 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 2 

13 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

14 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

15 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

16 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 1 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

2 

18 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN50 

1 

19 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, 
επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

 
 

ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ (ΣΔΠ) 
 
 

1νο ηαζκόο ΣΔΠ 1 - Γεμακελή (Σνπηθή) Λύγγνο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

1 

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

1 

4 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

5 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

6 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

7 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

8 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (εξκάξην, ηειεκεηξηθφ 
θαηαγξαθηθφ, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 
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   2νο ηαζκόο ΣΔΠ 2 - Γεμακελή (Σνπηθή) Γξακκέλν 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN125, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN125 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (εξκάξην, ηειεκεηξηθφ 
θαηαγξαθηθφ, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   3νο ηαζκόο ΣΔΠ 3 - Γεμακελή (Σνπηθή) Αλάξγπξνη 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN100 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (εξκάξην, ηειεκεηξηθφ 
θαηαγξαθηθφ, αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   4νο ηαζκόο ΣΔΠ 4 - Γεμακελή (Σνπηθή) Βνπλνπιαγηά 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN200, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN200, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN200) 1 

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   5νο ηαζκόο ΣΔΠ 5 - Γεμακελή 1 (Σνπηθή) Ρνδνηόπη 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN80 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   6νο ηαζκόο ΣΔΠ 6 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Ρνδνηόπη 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 
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1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN150, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN150, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN150) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN150 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   7νο ηαζκόο ΣΔΠ 7 - Γεμακελή 1 (Σνπηθή) Άλσ Λαςίζηα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

1 

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN50, 
PN16 

1 

4 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 1 

5 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN50, PN16 1 

6 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

7 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN50) 1 

8 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN100 

1 

9 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN50 

1 

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   8νο ηαζκόο ΣΔΠ 8 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Άλσ Λαςίζηα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN125, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN125 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   9νο ηαζκόο ΣΔΠ 9 - Γεμακελή 1 (Σνπηθή) Καξπέο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

2 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 2 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 
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10νο ηαζκόο ΣΔΠ 10 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Καξπέο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

2 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 2 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 2 

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   11νο ηαζκόο ΣΔΠ 11 – Γεμακελή 3 (Σνπηθή) Καξπέο 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN100, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN100, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN100) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN100 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   12νο ηαζκόο ΣΔΠ 12 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Είηζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN125, 
PN16 

1 

3 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN125, PN16 1 

4 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN125) 1 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηή 
παξνρήο DN125 

1 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   13νο ηαζκόο ΣΔΠ 13 - Γεμακελή 2 (Σνπηθή) Είηζα 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Σειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο (2) θαη 
πίεζεο (2) κε ινηπφ ει/θν εμνπιηζκφ 

1 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN80, 
PN16 

1 

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηφο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο DN65, 
PN16 

1 

4 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN80, PN16 1 

5 Τδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο DN65, PN16 1 

6 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN80) 1 

7 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ (DN65) 1 

8 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ηειεκεηξηθφ θαηαγξαθηθφ, 
αηζζεηήξηα, θαισδηψζεηο) 

1 

   ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΦΔ) 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 
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1 Φνξεηφ ζχζηεκα κέηξεζεο παξνρήο 1 

2 Αθνπζηηθφ γαηφθσλν 1 

3 Φεθηαθφο ζπζρεηηζηήο 1 

4 χζηεκα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ (20 θαηαγξαθηθψλ) 1 

   ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο Server κε νζφλε θαη παξειθφκελα 2 

2 
Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο (ClientPC) κε νζφλε θαη 
παξειθφκελα 

1 

3 Δπηθνηλσληαθφο Δμνπιηζκφο ΚΔ 1 

4 Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 1 

5 Οζφλε γξαθηθήο απεηθφληζεο 2 

6 
Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) κνλάδσλ PLC δηθηχνπ 
χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

7 
Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο θαηαγξαθηθψλ (DataLoggers) 
δηθηχνπ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

8 Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ δηαξξνψλ δηθηχνπ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 1 

9 Λνγηζκηθφ γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο δηθηχνπ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 1 

10 Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο δηθηχνπ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 1 

   ΤΠΖΡΔΗΔ 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ ηειεπαξαθνινχζεζεο 
(SCADA) κνλάδσλ PLC δηθηχνπ χδξεπζεο 

1 

2 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίε ζε ινγηζκηθνχ ηειεπαξαθνινχζεζεο 
θαηαγξαθηθψλ (DataLoggers) δηθηχνπ χδξεπζεο 

1 

3 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ  εληνπηζκνχ δηαξξνψλ 
δηθηχνπ χδξεπζεο  

1 

4 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ γεσγξαθηθήο 
απεηθφληζεο δηθηχνπ χδξεπζεο 

1 

5 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο δηθηχνπ 
χδξεπζεο 

1 

6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 1 

7 Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - πληήξεζε 1 

   ΣΜΖΜΑ 2 

   ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (ΣΔΚ) 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 Αζχξκαηνο Φεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 1/2' 3.700 

2 Αζχξκαηνο Φεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 3/4' 202 

3 
Δγθαηάζηαζε, ξχζκηζε εμνπιηζκνχ, παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή 

3.902 

4 
Παξακεηξνπνίεζε Φεθηαθνχ πδξνκεηξεηή  γηα  δηαζχλδεζε  κε  
ζχζηεκα AMR 

3.902 

   ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΦΔ) 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 Φνξεηφ ζχζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 1 

2 Φνξεηή δηάηαμε ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο 4 

3 Αληρλεπηήο αγσγψλ θαη θαιπκκάησλ 1 

4 χζηεκα επηζθφπεζεο δηθηχσλ 1 
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   ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο (ClientPC) κε νζφλε θαη 
παξειθφκελα 

1 

2 Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 1 

3 Οζφλε γξαθηθήο απεηθφληζεο 2 

4 
Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ (Άδεηα 
S/W) 

1 

5 Λνγηζκηθφ δηαζχλδεζεο θαηαλαισηψλ (Άδεηα S/W) 1 

6 Λνγηζκηθφ ππνινγηζκνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ (Άδεηα S/W) 1 

7 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο βιαβψλ θαη ζπληεξήζεσλ (Άδεηα S/W) 1 

8 
Δληαίν πιεξνθνξηαθφ  ζχζηεκα  ζπιινγήο  θαη δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ δηθηχσλ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

   ΤΠΖΡΔΗΔ 

Α/Α Πεξηγξαθή Πιήζνο 

1 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ ηειεπαξαθνινχζεζεο 
ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

1 

2 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαζχλδεζεο 
θαηαλαισηψλ 

1 

3 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ ππνινγηζκνχ πδαηηθνχ 
ηζνδπγίνπ 

1 

4 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο βιαβψλ θαη 
ζπληεξήζεσλ 

1 

5 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εληαίνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  
ζπιινγήο  θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηθηχσλ χδξεπζεο  

1 

6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 1 

7 Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - πληήξεζε 1 

 

Διενύζα, Ννέκβξηνο,  2022 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
Γ/ΝΖ 

 

ΔΛΔΝΖ ΥΡΖΣΟ  

Ζιεθηξνιφγνο Μερ/θφο Σ.Δ. 

 

 

ΓΟΤΝΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 

 Μερ/θφο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 
 

      

 

 

 

 

ΣΑΘΖ ΣΑΤΡΟ  

Ζιεθηξνιφγνο Μερ/θφο 

 

  

 



 
 
 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 

 

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΧΝ: 08 - 09/2021  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: 

«ΑναβΪθμιζη Γικηύος Ύδπεςζηρ Γάμος Εέηζαρ» 

ΤποΫπγο 3: «Ππομάθεια, ΔγκαηΪζηαζη και ΘΫζη ζε Λειηοςπγέα 

ςζηάμαηορ ΣηλεελΫγσος και Σηλεσειπιζμού Ανέσνεςζηρ Γιαπποών 

ηος Γικηύος Ύδπεςζηρ ηος Γάμος Εέηζαρ» - ΣΜΖΜΑ 1 

ΤποΫπγο 4: «Ππομάθεια, ΔγκαηΪζηαζη και ΘΫζη ζε Λειηοςπγέα 

ΟλοκληπυμΫνος Αζύπμαηος Φηθιακού ςζηάμαηορ 

Παπακολούθηζηρ & ΔλΫγσος ηηρ ΚαηανΪλυζηρ ηος Δζυηεπικού 

Γικηύος Ύδπεςζηρ ηος Γάμος Εέηζαρ» - ΣΜΖΜΑ 2 

 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2022 
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ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο - ειίδα 2 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

ΣΜΖΜΑ 1 

     1ορ ηαθμόρ ΣΔ 1 - Γεώηπηζη 1 (ΠαλαιΪ) ΚλημαηιΪ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN100, PN40 

1 3.700,00 € 3.700,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   40.570,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα ΥιλιΪδερ Πενηακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 

     2ορ ηαθμόρ ΣΔ 2 - Γεξαμενά 1 (Κενηπικά) ΚλημαηιΪ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ ΣιμάΜονΪδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN40 

1 4.780,00 € 4.780,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο - ειίδα 3 

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

2 950,00 € 1.900,00 € 

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   54.490,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) 
Πενάνηα ΣΫζζεπιρ ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δνενάνηα 

Δςπώ. 

     3ορ ηαθμόρ ΣΔ 3 - Γεώηπηζη 2 (ΝΫα) ΚλημαηιΪ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1 1.120,00 € 1.120,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   39.530,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Πενηακόζια ΣπιΪνηα Δςπώ. 

     4ορ ηαθμόρ ΣΔ 4 - Γεξαμενά Σζακανέκα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο - ειίδα 4 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN40 

1 4.540,00 € 4.540,00 € 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1 3.100,00 € 3.100,00 € 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 18   59.510,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Πενηακόζια ΓΫκα Δςπώ. 

     5ορ ηαθμόρ ΣΔ 5 - Γεώηπηζη 2 ΛεςκοθΫα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 1 1.120,00 € 1.120,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο - ειίδα 5 

πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   39.530,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Πενηακόζια ΣπιΪνηα Δςπώ. 

     6ορ ηαθμόρ ΣΔ 6 - Γεξαμενά 1 (Κενηπικά) ΛεςκοθΫα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN40 

1 5.380,00 € 5.380,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1 3.850,00 € 3.850,00 € 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

9 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN40 1 1.560,00 € 1.560,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 

1 1.760,00 € 1.760,00 € 

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1 3.300,00 € 3.300,00 € 

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 20   63.460,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Δξάνηα Σπειρ ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     7ορ ηαθμόρ ΣΔ 7 - Γεώηπηζη Παλιοςπά 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1 1.120,00 € 1.120,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 15   37.260,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔπηΪ ΥιλιΪδερ Γιακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     8ορ ηαθμόρ ΣΔ 8 - Τδαηόπςπγορ (Σοπικόρ) Παλιοςπά 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Τδαηόππξγνπ 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

1 3.050,00 € 3.050,00 € 

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

8 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1 1.280,00 € 1.280,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 15   44.990,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) 
απΪνηα ΣΫζζεπιρ ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δνενάνηα 

Δςπώ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     9ορ ηαθμόρ ΣΔ 9 - Πηγά & Γεξαμενά 1 (με ΑνηλιοζηΪζιο) Γεζποηικό 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ22kW (ε κία εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 5.800,00 € 5.800,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο, Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.500,00 € 5.500,00 € 

5 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 2 4.430,00 € 8.860,00 € 

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1 3.150,00 € 3.150,00 € 

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2 840,00 € 1.680,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 72 κέηξσλ 

1 2.880,00 € 2.880,00 € 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 21   51.460,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Μέα ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     10ορ ηαθμόρ ΣΔ 10 - Γεξαμενά 2 (με ΑνηλιοζηΪζιο) Γεζποηικό 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ18,5kW (ε κία εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 5.500,00 € 5.500,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο, Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.500,00 € 5.500,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 18,5kW 2 3.910,00 € 7.820,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1 3.150,00 € 3.150,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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10 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

12 Μεηξεηήο πίεζεο 2 840,00 € 1.680,00 € 

13 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

14 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

15 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

16 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 36 κέηξσλ 

1 1.440,00 € 1.440,00 € 

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 23   65.320,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Δξάνηα ΠΫνηε ΥιλιΪδερ Σπιακόζια Δέκοζι Δςπώ. 

     11ορ ηαθμόρ ΣΔ 11 - ΦπεΪηιο Πηγάρ & Γεξαμενάρ 1 Αεηόπεηπα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ην πηεζηηθό 1Υ1,75kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 2.400,00 € 2.400,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

5 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 1,75kW 1 2.090,00 € 2.090,00 € 

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

2 3.050,00 € 6.100,00 € 

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 2 600,00 € 1.200,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

2 600,00 € 1.200,00 € 

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 24 κέηξσλ 

1 960,00 € 960,00 € 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

2 2.400,00 € 4.800,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 20   52.460,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Γύο ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δξάνηα Δςπώ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     12ορ ηαθμόρ ΣΔ 12 - Πηγά & Γεξαμενά 2 Αεηόπεηπα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ11kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.200,00 € 4.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.300,00 € 5.300,00 € 

5 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 11kW 1 3.010,00 € 3.010,00 € 

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

2 3.150,00 € 6.300,00 € 

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2 800,00 € 1.600,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1 1.120,00 € 1.120,00 € 

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

2 2.600,00 € 5.200,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 21   58.620,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Δξακόζια Δέκοζι Δςπώ. 

     13ορ ηαθμόρ ΣΔ 13 - Γεξαμενά (Σοπικά) Αεηόπεηπα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

2 3.850,00 € 7.700,00 € 

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

6 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

7 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 2 600,00 € 1.200,00 € 

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1 1.120,00 € 1.120,00 € 

12 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

2 2.400,00 € 4.800,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   39.430,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια ΣπιΪνηα Δςπώ. 

     14ορ ηαθμόρ ΣΔ 14 - Πηγά & Γεξαμενά Φυηεινό 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ ΣιμάΜονΪδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1 3.150,00 € 3.150,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

1 3.050,00 € 3.050,00 € 

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

8 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 56 κέηξσλ 

1 2.200,00 € 2.200,00 € 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1 2.400,00 € 2.400,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 17   48.860,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Οκηακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     15ορ ηαθμόρ ΣΔ 15 - Πηγά & ΑνηλιοζηΪζιο 1 ΒοςηζαπΪρ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ7,5kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.300,00 € 5.300,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 7,5kW 2 2.650,00 € 5.300,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

2 3.580,00 € 7.160,00 € 

9 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2 840,00 € 1.680,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 2 960,00 € 1.920,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1 1.280,00 € 1.280,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 21   58.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Γιακόζια Πενάνηα Δςπώ. 

     16ορ ηαθμόρ ΣΔ 16 - Γεξαμενά 1 (Σοπικά) Γκπέμποβο 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN40 

1 4.150,00 € 4.150,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

2 3.850,00 € 7.700,00 € 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

7 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN40 1 720,00 € 720,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 2 600,00 € 1.200,00 € 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

3 600,00 € 1.800,00 € 

13 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1 1.280,00 € 1.280,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 18   40.860,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα ΥιλιΪδερ Οκηακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     17ορ ηαθμόρ ΣΔ 17 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) Γκπέμποβο 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

1 3.050,00 € 3.050,00 € 

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

8 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   46.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα Έξι ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Πενάνηα Δςπώ. 

     18ορ ηαθμόρ ΣΔ 18 - Τδαηόπςπγορ (Σοπικόρ) ΒοςηζαπΪρ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Τδαηόππξγνπ 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2 4.250,00 € 8.500,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1 3.850,00 € 3.850,00 € 

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

7 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2 800,00 € 1.600,00 € 

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

11 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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13 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1 1.280,00 € 1.280,00 € 

14 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1 2.400,00 € 2.400,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 19   40.240,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα ΥιλιΪδερ Γιακόζια απΪνηα Δςπώ. 

     19ορ ηαθμόρ ΣΔ 19 - Πηγά & Γεξαμενά 1 (με ΑνηλιοζηΪζιο) Καζηπέ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ22kW (ε κία εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 5.800,00 € 5.800,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο, Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.500,00 € 5.500,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 2 4.430,00 € 8.860,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN40 

1 3.460,00 € 3.460,00 € 

9 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

11 Μεηξεηήο πίεζεο 2 840,00 € 1.680,00 € 

12 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

13 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN40 1 720,00 € 720,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1 1.120,00 € 1.120,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 19   58.530,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Πενηακόζια ΣπιΪνηα Δςπώ. 

     20ορ ηαθμόρ ΣΔ 20 - Γεώηπηζη Βαζιλόποςλο-ΡΪικο 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ5,5kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 2.800,00 € 2.800,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 5,5kW 1 2.390,00 € 2.390,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   34.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΣΫζζεπιρ ΥιλιΪδερ Γιακόζια Δςπώ. 

     21ορ ηαθμόρ ΣΔ 21 - Γεξαμενά (Σοπικά) Βαζιλόποςλο-ΡΪικο 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

6 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1 1.280,00 € 1.280,00 € 

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 12   39.790,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Δπηακόζια Δνενάνηα Δςπώ. 

     22ορ ηαθμόρ ΣΔ 22 - Γεώηπηζη Καλοσώπι 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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εμνπιηζκό 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 

1 1.760,00 € 1.760,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   40.170,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα ΥιλιΪδερ Δκαηόν Δβδομάνηα Δςπώ. 

     23ορ ηαθμόρ ΣΔ 23 - Γεξαμενά 1 (Σοπικά) Καλοσώπι 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

7 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

12 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1 3.100,00 € 3.100,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 13   43.960,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα Σπειρ ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     24ορ ηαθμόρ ΣΔ 24 - Γεξαμενά (με ΑνηλιοζηΪζιο) & Γεξαμενά (Σοπικά) Κούπενηα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ ΣιμάΜονΪδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ18,5kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.300,00 € 5.300,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 18,5kW 1 3.910,00 € 3.910,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

2 3.580,00 € 7.160,00 € 

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1 3.150,00 € 3.150,00 € 

10 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 2 1.480,00 € 2.960,00 € 

12 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

13 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

14 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

15 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 2 960,00 € 1.920,00 € 

16 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

3 750,00 € 2.250,00 € 

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 80 κέηξσλ 

1 3.200,00 € 3.200,00 € 

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 25   68.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Δξάνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Δςπώ. 

     25ορ ηαθμόρ ΣΔ 25 - Γεξαμενά Αγ.Γεώπγιορ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

3 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

4 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

5 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN40 

2 4.780,00 € 9.560,00 € 

7 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 2 4.600,00 € 9.200,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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κπαηαξίαο DN100, PN16 

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 2 1.200,00 € 2.400,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

4 950,00 € 3.800,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 

1 1.760,00 € 1.760,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 23   69.370,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Δξάνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Σπιακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 

     26ορ ηαθμόρ ΣΔ 26 - Γεξαμενά (με ΑνηλιοζηΪζιο) ΛςκοζηΪνη 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ ΣιμάΜονΪδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ22kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.300,00 € 5.300,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 1 4.430,00 € 4.430,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN100, PN40 

1 3.700,00 € 3.700,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

11 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

12 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

13 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 36 κέηξσλ 

1 1.440,00 € 1.440,00 € 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 18   42.920,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα Γύο ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δέκοζι Δςπώ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     27ορ ηαθμόρ ΣΔ 27 - Πηγά & Γεξαμενά (με ΑνηλιοζηΪζιο) Γισούνι 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ22kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1 5.300,00 € 5.300,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 1 4.430,00 € 4.430,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

11 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

12 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

13 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 17   39.920,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δέκοζι Δςπώ. 

     28ορ ηαθμόρ ΣΔ 28 - Γεώηπηζη Πολύδυπο 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ ΣιμάΜονΪδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ11kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 3.200,00 € 3.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 11kW 1 3.010,00 € 3.010,00 € 

8 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 16 κέηξσλ 

1 640,00 € 640,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 12   26.700,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Δέκοζι Έξι ΥιλιΪδερ Δπηακόζια Δςπώ. 

     29ορ ηαθμόρ ΣΔ 29 - Γεώηπηζη Βποζένα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ ΣιμάΜονΪδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1 3.580,00 € 3.580,00 € 

9 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1 550,00 € 550,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1 960,00 € 960,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 24 κέηξσλ 

1 960,00 € 960,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 16   37.650,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔπηΪ ΥιλιΪδερ Δξακόζια Πενάνηα Δςπώ. 

     30oρ ηαθμόρ ΣΔ 30 - Γεώηπηζη 1 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 14   37.600,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) ΣπιΪνηα ΔπηΪ ΥιλιΪδερ Δξακόζια Δςπώ. 

     31oρ ηαθμόρ ΣΔ 31 - Γεώηπηζη 2 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ55kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.600,00 € 5.600,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 55kW 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 14   40.700,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα ΥιλιΪδερ Δπηακόζια Δςπώ. 

     32oρ ηαθμόρ ΣΔ 32 - Γεώηπηζη 3 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ92kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.200,00 € 6.200,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 92kW 1 14.500,00 € 14.500,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN150, PN16 

2 4.450,00 € 8.900,00 € 

9 Μεηξεηήο πίεζεο 2 840,00 € 1.680,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 2 1.700,00 € 3.400,00 € 

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

2 1.500,00 € 3.000,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 18   56.690,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Έξι ΥιλιΪδερ Δξακόζια Δνενάνηα Δςπώ. 

     33oρ ηαθμόρ ΣΔ 33 - Γεώηπηζη 4 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ55kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.600,00 € 5.600,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 55kW 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 14   40.700,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα ΥιλιΪδερ Δπηακόζια Δςπώ. 

     34ορ ηαθμόρ ΣΔ 34 - Γεξαμενά 1 (Σοπικά) Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

3 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

4 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN200, PN16 

1 4.700,00 € 4.700,00 € 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN150, PN16 

1 4.450,00 € 4.450,00 € 

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 1 1.700,00 € 1.700,00 € 

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 52 κέηξσλ 

1 2.080,00 € 2.080,00 € 

19 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 19   59.530,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα ΔννΫα ΥιλιΪδερ Πενηακόζια ΣπιΪνηα Δςπώ. 

     35ορ ηαθμόρ ΣΔ 35 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN200, PN16 

1 4.700,00 € 4.700,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN150, PN16 

1 4.450,00 € 4.450,00 € 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

7 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1 550,00 € 550,00 € 

8 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 3 1.700,00 € 5.100,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 2 1.300,00 € 2.600,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

3 1.500,00 € 4.500,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

2 1.200,00 € 2.400,00 € 

17 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 60 κέηξσλ 

1 2.400,00 € 2.400,00 € 

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 24   52.660,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα Γύο ΥιλιΪδερ Δξακόζια Δξάνηα Δςπώ. 

     36oρ ηαθμόρ ΣΔ 36 - Γεώηπηζη Αγ.ΗυΪννηρ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ110kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 7.400,00 € 7.400,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 110kW 1 18.000,00 € 18.000,00 € 

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN200, PN16 

1 4.700,00 € 4.700,00 € 

9 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1 550,00 € 550,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1 840,00 € 840,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 15   54.900,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Πενάνηα ΣΫζζεπιρ ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δςπώ. 

     37oρ ηαθμόρ ΣΔ 37 - Γεώηπηζη ΚιηζΪκαινα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 2Υ18,5W κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 5.500,00 € 5.500,00 € 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1 840,00 € 840,00 € 

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1 5.100,00 € 5.100,00 € 

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 18,5kW 2 3.910,00 € 7.820,00 € 

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 1 3.050,00 € 3.050,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ξεύκαηνο DN50, PN16 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1 2.270,00 € 2.270,00 € 

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2 840,00 € 1.680,00 € 

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1 1.120,00 € 1.120,00 € 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 3.250,00 € 3.250,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 18   41.650,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) απΪνηα Μέα ΥιλιΪδερ Δξακόζια Πενάνηα Δςπώ. 

     38ορ ηαθμόρ ΣΔ 38 - Γεξαμενά 3 (Σοπικά) ΚΪηυ ΕΪλογγο 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1 4.260,00 € 4.260,00 € 

2 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1 1.240,00 € 1.240,00 € 

3 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

4 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1 1.460,00 € 1.460,00 € 

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2 4.250,00 € 8.500,00 € 

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1 3.850,00 € 3.850,00 € 

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1 15.400,00 € 15.400,00 € 

8 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1 1.480,00 € 1.480,00 € 

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1 360,00 € 360,00 € 

10 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2 800,00 € 1.600,00 € 

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

2 2.600,00 € 5.200,00 € 

18 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1 2.400,00 € 2.400,00 € 

19 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 2.450,00 € 2.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικΪ) 23   66.500,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπΪθυρ) Δξάνηα Έξι ΥιλιΪδερ Πενηακόζια Δςπώ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο - ειίδα 25 

     
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΣΔ 670   

                 
1.833.430,00 €  

     1ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 1 - Γεξαμενά (Σοπικά) Λύγγορ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1 3.850,00 € 3.850,00 € 

4 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

5 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

7 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

8 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (εξκάξην, 
ηειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, 
θαισδηώζεηο) 

1 1.550,00 € 1.550,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 8   18.520,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) Γεκαοκηώ ΥιλιΪδερ Πενηακόζια Δέκοζι Δςπώ. 

     2ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 2 - Γεξαμενά (Σοπικά) ΓπαμμΫνο 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN16 

1 4.980,00 € 4.980,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1 3.300,00 € 3.300,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (εξκάξην, 
ηειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, 
θαισδηώζεηο) 

1 1.550,00 € 1.550,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   18.450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) Γεκαοκηώ ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Πενάνηα Δςπώ. 

     3ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 3 - Γεξαμενά (Σοπικά) ΑνΪπγςποι 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1 3.100,00 € 3.100,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (εξκάξην, 
ηειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, 
θαισδηώζεηο) 

1 1.550,00 € 1.550,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   17.320,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) ΓεκαεπηΪ ΥιλιΪδερ Σπιακόζια Δέκοζι Δςπώ. 

     4ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 4 - Γεξαμενά (Σοπικά) ΒοςνοπλαγιΪ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN200, PN16 

1 5.850,00 € 5.850,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 5   18.120,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) Γεκαοκηώ ΥιλιΪδερ Δκαηόν Δέκοζι Δςπώ. 

     5ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 5 - Γεξαμενά 1 (Σοπικά) Ροδοηόπι 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1 2.600,00 € 2.600,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   16.270,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) ΓεκαΫξι ΥιλιΪδερ Γιακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 

     6ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 6 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) Ροδοηόπι 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN150, PN16 

1 5.450,00 € 5.450,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 1 1.700,00 € 1.700,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN150 

1 3.450,00 € 3.450,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   19.970,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) ΓεκαεννΫα ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     7ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 7 - Γεξαμενά 1 (Σοπικά) Άνυ Λατέζηα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1 3.850,00 € 3.850,00 € 

4 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

5 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1 600,00 € 600,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

7 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1 600,00 € 600,00 € 

8 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1 3.100,00 € 3.100,00 € 

9 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1 2.400,00 € 2.400,00 € 

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 10   24.970,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) 
Δέκοζι ΣΫζζεπιρ ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δβδομάνηα 

Δςπώ. 

     8ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 8 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) Άνυ Λατέζηα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN16 

1 4.980,00 € 4.980,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1 3.300,00 € 3.300,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   18.650,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) Γεκαοκηώ ΥιλιΪδερ Δξακόζια Πενάνηα Δςπώ. 

     9ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 9 - Γεξαμενά 1 (Σοπικά) ΚαπςΫρ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2 4.250,00 € 8.500,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2 800,00 € 1.600,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 8   19.470,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) ΓεκαεννΫα ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 

     10ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 10 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) ΚαπςΫρ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2 4.250,00 € 8.500,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2 800,00 € 1.600,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2 750,00 € 1.500,00 € 

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 8   19.470,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) ΓεκαεννΫα ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 

     11ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 11 – Γεξαμενά 3 (Σοπικά) ΚαπςΫρ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1 4.600,00 € 4.600,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1 950,00 € 950,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1 3.100,00 € 3.100,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   17.520,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) ΓεκαεπηΪ ΥιλιΪδερ Πενηακόζια Δέκοζι Δςπώ. 

     12ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 12 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) Εέηζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN16 

1 4.980,00 € 4.980,00 € 

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1 3.300,00 € 3.300,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 6   18.650,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) Γεκαοκηώ ΥιλιΪδερ Δξακόζια Πενάνηα Δςπώ. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     13ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 13 - Γεξαμενά 2 (Σοπικά) Εέηζα 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1 6.120,00 € 6.120,00 € 

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1 4.250,00 € 4.250,00 € 

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN65, PN16 

1 3.900,00 € 3.900,00 € 

4 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1 800,00 € 800,00 € 

5 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN65, PN16 1 700,00 € 700,00 € 

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1 750,00 € 750,00 € 

7 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN65) 

1 700,00 € 700,00 € 

8 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1 1.750,00 € 1.750,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικΪ) 8   18.970,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπΪθυρ) Γεκαοκηώ ΥιλιΪδερ Δννιακόζια Δβδομάνηα Δςπώ. 

     
ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ 89   

                   
246.350,00 €  

     ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΦΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 Φνξεηό ζύζηεκα κέηξεζεο παξνρήο 1 18.000,00 € 18.000,00 € 

2 Αθνπζηηθό γαηόθσλν 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

3 Φεθηαθόο ζπζρεηηζηήο 1 21.100,00 € 21.100,00 € 

4 
ύζηεκα εληνπηζκνύ δηαξξνώλ (20 
θαηαγξαθηθώλ) 

1 68.000,00 € 68.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (απιθμηηικΪ) 4   115.600,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (ολογπΪθυρ) Δκαηόν ΓεκαπΫνηε ΥιλιΪδερ Δξακόζια Δςπώ. 

     ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο Server κε νζόλε θαη 
παξειθόκελα 

2 10.000,00 € 20.000,00 € 

2 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο 
(Client PC) κε νζόλε θαη παξειθόκελα 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 

3 Δπηθνηλσληαθόο Δμνπιηζκόο ΚΔ 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

4 Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

5 Οζόλε γξαθηθήο απεηθόληζεο 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

6 
Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) 
κνλάδσλ PLC δηθηύνπ ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 27.000,00 € 27.000,00 € 

7 
Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο θαηαγξαθηθώλ 
(DataLoggers) δηθηύνπ ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 14.500,00 € 14.500,00 € 

8 
Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ δηαξξνώλ δηθηύνπ 
ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 18.000,00 € 18.000,00 € 

9 
Λνγηζκηθό γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο δηθηύνπ 
ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 25.000,00 € 25.000,00 € 

10 
Λνγηζκηθό πξνζνκνίσζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 
(Άδεηα S/W) 

1 25.000,00 € 25.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ  (απιθμηηικΪ) 12   143.500,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ (ολογπΪθυρ) Δκαηόν απΪνηα Σπειρ ΥιλιΪδερ Πενηακόζια Δςπώ. 

     ΤΠΖΡΔΗΔ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) κνλάδσλ PLC 
δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1 39.000,00 € 39.000,00 € 

2 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ηειεπαξαθνινύζεζεο θαηαγξαθηθώλ 
(DataLoggers) δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1 15.000,00 € 15.000,00 € 

3 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ  
εληνπηζκνύ δηαξξνώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο  

1 28.000,00 € 28.000,00 € 

4 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1 48.000,00 € 48.000,00 € 

5 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
πξνζνκνίσζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1 52.000,00 € 52.000,00 € 

6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

7 
Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - 
πληήξεζε 

1 22.500,00 € 22.500,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (απιθμηηικΪ) 7   212.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ολογπΪθυρ) Γιακόζιερ Γώδεκα ΥιλιΪδερ Δςπώ. 

     

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1 
Γύο Δκαηομμύπια Πενηακόζιερ 
Πενάνηα ΥιλιΪδερ Οκηακόζια 

Ογδόνηα Δςπώ. 
2.550.880,00 € 

ΦΠΑ 24% ΣΜΖΜΑΣΟ 1 
Δξακόζιερ Γώδεκα ΥιλιΪδερ 
Γιακόζια Ένηεκα Δςπώ και 

Δέκοζι ΛεπηΪ. 612.211,20 € 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1 
Σπέα Δκαηομμύπια Δκαηόν 

Δξάνηα Σπειρ ΥιλιΪδερ Δνενάνηα 
Ένα Δςπώ και Δέκοζι ΛεπηΪ. 3.163.091,20 € 

     



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΣΜΖΜΑ 2 

     ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (ΣΔΚ) 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 Αζύξκαηνο Φεθηαθόο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 1/2' 3.700 180,00 € 666.000,00 € 

2 Αζύξκαηνο Φεθηαθόο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 3/4' 202 185,00 € 37.370,00 € 

3 
Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε εμνπιηζκνύ, παξάδνζε ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία ςεθηαθνύ πδξνκεηξεηή 

3.902 30,00 € 117.060,00 € 

4 
Παξακεηξνπνίεζε Φεθηαθνύ πδξνκεηξεηή  γηα  
δηαζύλδεζε  κε  ζύζηεκα AMR 

3.902 26,00 € 101.452,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΚ (απιθμηηικΪ) 11.706   921.882,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΚ (ολογπΪθυρ) 
Δννιακόζιερ Δέκοζι Μέα ΥιλιΪδερ Οκηακόζια Ογδόνηα 

Γύο Δςπώ. 

     ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΦΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Φνξεηό ζύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ 

1 44.000,00 € 44.000,00 € 

2 
Φνξεηή δηάηαμε ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
θαηαλάισζεο 

4 7.500,00 € 30.000,00 € 

3 Αληρλεπηήο αγσγώλ θαη θαιπκκάησλ 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

4 ύζηεκα επηζθόπεζεο δηθηύσλ 1 22.900,00 € 22.900,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (απιθμηηικΪ) 7   104.400,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (ολογπΪθυρ) Δκαηόν ΣΫζζεπιρ ΥιλιΪδερ Σεηπακόζια Δςπώ. 

     ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο 
(Client PC) κε νζόλε θαη παξειθόκελα 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 

2 Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

3 Οζόλε γξαθηθήο απεηθόληζεο 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

4 
Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο ςεθηαθώλ 
πδξνκεηξεηώλ (Άδεηα S/W) 

1 35.000,00 € 35.000,00 € 

5 Λνγηζκηθό δηαζύλδεζεο θαηαλαισηώλ (Άδεηα S/W) 1 33.000,00 € 33.000,00 € 

6 
Λνγηζκηθό ππνινγηζκνύ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ (Άδεηα 
S/W) 

1 29.000,00 € 29.000,00 € 

7 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο βιαβώλ θαη ζπληεξήζεσλ 
(Άδεηα S/W) 

1 29.000,00 € 29.000,00 € 

8 
Δληαίν πιεξνθνξηαθό  ζύζηεκα  ζπιινγήο  θαη 
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο (Άδεηα 
S/W) 

1 38.000,00 € 38.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ  (απιθμηηικΪ) 9   173.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ (ολογπΪθυρ) Δκαηόν Δβδομάνηα Σπειρ ΥιλιΪδερ Δςπώ. 

     ΤΠΖΡΔΗΔ 

Α/Α Πεπιγπαθά Πλάθορ Σιμά ΜονΪδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ηειεπαξαθνινύζεζεο ςεθηαθώλ πδξνκεηξεηώλ 

1 42.000,00 € 42.000,00 € 

2 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
δηαζύλδεζεο θαηαλαισηώλ 

1 49.000,00 € 49.000,00 € 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο - ειίδα 32 

3 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ππνινγηζκνύ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ 

1 40.000,00 € 40.000,00 € 

4 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
δηαρείξηζεο βιαβώλ θαη ζπληεξήζεσλ 

1 29.000,00 € 29.000,00 € 

5 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εληαίνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο  ζπιινγήο  θαη 
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο  

1 48.000,00 € 48.000,00 € 

6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

7 
Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - 
πληήξεζε 

1 22.500,00 € 22.500,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (απιθμηηικΪ) 7   238.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ολογπΪθυρ) Γιακόζιερ ΣπιΪνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Δςπώ. 

     

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 2 
Ένα Δκαηομμύπιο Σεηπακόζιερ 

ΣπιΪνηα ΔπηΪ ΥιλιΪδερ Γιακόζια 
Ογδόνηα Γύο Δςπώ. 

1.437.282,00 € 

ΦΠΑ 24% ΣΜΖΜΑΣΟ 2 

 Σπιακόζιερ απΪνηα ΣΫζζεπιρ 
ΥιλιΪδερ Δννιακόζια απΪνηα 
ΔπηΪ Δςπώ και Δξάνηα Οκηώ 

ΛεπηΪ. 344.947,68 € 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 2 

Ένα Δκαηομμύπιο Δπηακόζιερ 
Ογδόνηα Γύο ΥιλιΪδερ Γιακόζια 
Δέκοζι ΔννΫα Δςπώ και Δξάνηα 

Οκηώ ΛεπηΪ. 1.782.229,68 € 
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ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1+2  
Σπέα Δκαηομμύπια Δννιακόζιερ 
Ογδόνηα Οκηώ ΥιλιΪδερ Δκαηόν 

Δξάνηα Γύο Δςπώ. 
3.988.162,00 € 

ΦΠΑ 24% ΣΜΖΜΑΣΟ 1+2 
Δννιακόζιερ Πενάνηα ΔπηΪ 

ΥιλιΪδερ Δκαηόν Πενάνηα Οκηώ 
Δςπώ και Ογδόνηα Οκηώ ΛεπηΪ. 957.158,88 € 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1+2 

ΣΫζζεπα Δκαηομμύπια 
Δννιακόζιερ απΪνηα ΠΫνηε 

ΥιλιΪδερ Σπιακόζια Δέκοζι Δςπώ 
και Ογδόνηα Οκηώ ΛεπηΪ. 4.945.320,88 € 

 

 

 

 

 

 

 

Δλεούζα, ΝοΫμβπιορ,  2022 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

 
ΔΛΔΝΗ ΥΡΗΣΟ  

Ηιεθηξνιόγνο Μερ/θόο Σ.Δ. 
 
 
 
 
 

ΓΟΤΝΗ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ 
 Μερ/θόο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

ΣΑΘΗ ΣΑΤΡΟ  
Ηιεθηξνιόγνο Μερ/θόο 

 

 
 

 



 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 

 

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΧΝ: 08 - 09/2021  

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: 

«Αλαβάζκηζε Γηθηύνπ Ύδξεπζεο Γήκνπ Είηζαο» 

Τπνέξγν 3: «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

πζηήκαηνο Σειεειέγρνπ θαη Σειερεηξηζκνύ Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ 

ηνπ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» - ΣΜΖΜΑ 1 

Τπνέξγν 4: «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία 

Οινθιεξσκέλνπ Αζύξκαηνπ Φεθηαθνύ πζηήκαηνο 

Παξαθνινύζεζεο & Διέγρνπ ηεο Καηαλάισζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Γηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» - ΣΜΖΜΑ 2 

 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2022 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.1. Γεληθά  

Γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιφγσ πξάμε αθνινπζνχλ 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη 

απαξαίηεηα, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν δελ ζπκθσλνχλ νη πξνκεζεπηέο ή δελ αλαθέξνληαη κε 

ζαθήλεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο ζα αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ εθπιεξψλνπλ. Δίλαη απνδεθηέο ηερλνινγίεο ηζνδχλακσλ ή/ θαη 

θαιχηεξσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αξθεί απηφ λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε πιήξε ζηνηρεία. 

Δίλαη απφιπηα αλαγθαίν ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ γηα ππεξεζίεο ζπληήξεζεο, αλάπηπμεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

1.2. Σερληθνί Καλνληζκνί 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο βξίζθνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 

θαλνληζκνί: 

 Οη γεληθνί ηερληθνί θαλνληζκνί, νδεγίεο θαη θαλφλεο θαηά DIN, VDE, VDI, DVGW θαη 

νδεγίεο TUV γηα εγθαηαζηάζεηο ζε λεξά θαη ιχκαηα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, 

DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

 Ο γεληθφο θαλνληζκφο δηαρείξηζεο ηεο αξρήο πδάηηλσλ πφξσλ 

 Οη θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο ΓΔΖ σο παξφρνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζρεηηθά κε ηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Οη ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηειεπηθνηλσληψλ 

 Καλνληζκνί ππξαζθάιεηαο 

 Οη αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηάιιεια ζε ζπκθσλία κε ηα θείκελα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηηο ηέρλεο 

θαη επηζηήκεο. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζπλππνινγηζκέλα φια ηα θφζηε 

ππεξεζηψλ, πξνκήζεηαο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ πνπ είλαη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εγθαηάζηαζε. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη ζπλππνινγηζκέλα ηα θφζηε γηα φια ηα επί κέξνπο 

πιηθά, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ σο 
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έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. ηηο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν πιηθά 

βηνκεραληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ζχκθσλα κε EN, 

DIN/ VDE, TUV-GS, θαη ηα νπνία θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε. ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο γηα ηα ίδηα πιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ 

δεηνχληαη απφ ηα θείκελα ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα θαη φιεο νη εκπιεθφκελεο ζπζθεπέο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνχλ ην επίπεδν απφζβεζεο 

παξεκβνιψλ Β ζχκθσλα κε EN 55011. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο 

(frequency converters) ζε πεξηνρέο γεηηληάδνπζεο κε θαηνηθίεο, ηφηε πξέπεη απηνί λα είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε θίιηξα δηθηχσλ θαηά EN 55011, θιάζε Β θαη λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηα θφζηε. 

Οη κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο πξέπεη λα πιεξνχλ ην πξφηππν ΔΝ 61800-3, θαζψο θαη ην 

πξφηππν DIN θαη ηνπο θαλνληζκνχο CE, ελψ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Σα αθφινπζα πξφηππα, νδεγίεο θαη θαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

έθδνζή ηνπο, πξέπεη λα βξίζθνπλ εθαξκνγή: 

 VDE 0100 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε νλνκαζηηθέο ηάζεηο σο 

1000V 

 VDE 0101 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε νλνκαζηηθέο ηάζεηο 

άλσ ησλ 1000V 

 VDE 0105 γηα ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο 

 VDE 0108 γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο ζε κέξε 

ζπλάζξνηζεο αηφκσλ, απνζήθεο θαη ρψξνπο εξγαζίαο 

 VDE 0125 πεξί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ 

 VDE 0165 γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρψξνπο παξαγσγήο θαη 

επηθίλδπλεο πεξηνρέο 

 VDE 0228 γηα ηηο κεηξήζεηο φηαλ ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο επεξεάδνληαη απφ 

ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα 

 VDE 0510 γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

 VDE 0800 γηα εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ 

 DIN 18382 γηα ηα ειεθηξηθά θαιψδηα θαη γξακκέο ζε θηίξηα 

 VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

 DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, γηα ηελ πξνζηαζία απφ θεξαπλνχο 
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2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2.1.Σερληθή Πξνζθνξά  

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:  

 Καηάινγν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

(Δπσλπκία, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηφπν εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θιπ) 

θαη ηα κνληέια ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ 

ηεχρνο (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Oη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη κε βεβαίσζή ηνπο, λα 

πηζηνπνηνχλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη 

απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά ζηνλ 

δηαγσληζκφ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο (ειεθηξνληθά θαη πδξαπιηθά) 

πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη. Ζ πηζηνπνίεζε απηή ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή 

βεβαίσζεο ζπλεξγαζίαο, εθδφζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, επίζεκα 

κεηαθξαζκέλεο (ζε πεξίπησζε αιινδαπήο εηαηξείαο θαηαζθεπήο) θαη λφκηκα 

επηθπξσκέλεο. Οη βεβαηψζεηο απηέο, ζα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία, ζα 

αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο πξνκήζεηαο, ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, 

ηελ ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ππνβάιινληα ηελ πξνζθνξά θαζψο θαη ηνλ φξν φηη 

απνδέρνληαη λα πξνκεζεχζνπλ ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Σα ηερληθά θπιιάδηα, ηηο πεξηγξαθέο, ηα ινηπά έγγξαθα, ηηο εγγπήζεηο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ξεηά απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε πιηθνχ πνπ αθνινπζνχλ (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 ρέδηα φπνπ παξνπζηάδνληαη (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα): 

o πλνιηθφ χζηεκα ηειεκεηξίαο (Λνγηθφ δηάγξακκα ζχλδεζεο ηνπηθψλ ζηαζκψλ 

ειέγρνπ)  

o Γίθηπν Σειεπηθνηλσληψλ  

o Σνπηθφ Γίθηπν Δπηθνηλσληψλ ΚΔ  

o Δλδεηθηηθέο γξαθηθέο νζφλεο γηα θάζε ππνζχζηεκα  

o Δλδεηθηηθέο εθηππψζεηο  

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ εγθαηάζηαζεο 

(αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα).  
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 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (θαη 

κφλν γηα ηα ηκήκαηα πνπ είλαη επηπιένλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο) (αθνξά ην 

ηκήκα 1). 

 Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ςεθηαθψλ/αλαινγηθψλ εηζφδσλ/εμφδσλ ζε θάζε ηνπηθφ 

ζηαζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ επέθηαζήο ηνπο. Οη θεληξηθέο κνλάδεο θαη 

δηαζηάζεηο ησλ πηλάθσλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ζηαζκψλ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηεζνχλ θαη κειινληηθέο εηζφδνπο/ εμφδνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ 

απαηηείηαη παξά κφλν ε ηνπνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαξηψλ εηζφδνπ εμφδνπ (αθνξά 

ην ηκήκα 1). 

 Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο (αθνξά θαη ηα 2 

ηκήκαηα). 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ινγηζκηθψλ (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξφγξακκα πινπνίεζεο πξνκήζεηαο πνπ πεξηιακβάλεη 

αλαιπηηθά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη απνδεηθηηθά εκπεηξίαο  

ησλ εθπαηδεπηψλ, αξηζκφο αηφκσλ πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ, βηβιηνγξαθηθή 

ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ππφινηπα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Γηαδηθαζία θαη θαηάινγνο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαιάβεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε πιήξε ζηνηρεία (πξνζφληα, αξκνδηφηεηεο θιπ) 

ζπλνδεπφκελα απφ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη απνδεηθηηθά εκπεηξίαο (αθνξά θαη ηα 2 

ηκήκαηα). 

 Όξνη εγγχεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαθέξεη ην πξφγξακκα 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κε αλαθνξηθά ζηελ πεξηνδηθφηεηα, ηνπο ρξφλνπο θαη ην 

επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Λίζηα (ρσξίο ηηκέο) κε φια ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα θαη πιηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 

ζε εηήζηα βάζε (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη φια ηα 

πξνζθεξφκελα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα (αθνξά θαη 

ηα 2 ηκήκαηα). 

 Κάζε άιιε πιεξνθνξία απφ απηέο πνπ δεηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πνπ θξίλεη ν 

πξνκεζεπηήο φηη είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην 
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ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή λα απνξξίςεη πξνζθνξά πνπ θξίλεηαη αλαμηφπηζηε, 

ειιηπήο ή είλαη παξαπνηεκέλε (αθνξά θαη ηα 2 ηκήκαηα). 

Δπηζεκάλζεηο  

 Ο θαηάινγνο ησλ θαηαζθεπαζηψλ κε ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο είλαη δεζκεπηηθφο γηα 

ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ επηηξέπεηαη αιιαγή ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Οη βεβαηψζεηο ζπλεξγαζίαο απφ αληηπξφζσπνπο ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ, γίλνληαη απνδεθηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο απφ φπνπ ζα ζπλάγεηαη 

ζαθψο ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ, αιιά θαη ε απνδνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Ζ ζρέζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε 

ηνπο νίθνπο θαηαζθεπήο, δεζκεχνπλ ην δηαγσληδφκελν θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία 

ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε θαη νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ 

επεμήγεζή ηνπο.  

 Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα είλαη ζαθείο.  

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη 

ιάβεη γλψζε θαη είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

εθηέιεζεο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ. 

θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. εκεηψλεηαη φηη ηζρχεη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη φηη φξην ζε απηέο απνηειεί ε κε 

νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζθνξψλ  

 Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη 

απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ, καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 

εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 

ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία εληφο ηεο 

αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ 
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έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη πηζηνπνηεηηθά 

θαη εγθξίζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο φπσο 

πηζηνπνηεηηθά CE, ISO θιπ. 

 Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus) θαη εγρεηξίδηα (manuals), 

ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) θαη εγρεηξηδίσλ (manuals) ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

 Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε 

κνξθή εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ ή/ θαη 

εγρεηξηδίσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ειεθηξνληθά ν ζπκκεηέρνληαο. 

 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. Χο κε πξνζήθνπζα 

εθιακβάλεηαη νηαδήπνηε ππνβνιή εγγξάθσλ, ε νπνία θξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο φηη δελ ζπκθσλεί απνιχησο κε φιεο ηνπο αλσηέξσ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη φιεο νπζηψδεηο. 
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3. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

3.1.Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ηζρύνο  

Σα ζρέδηα, ηα κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα, ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη θάζε είδνπο 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα έιεγρν θαη επηθχξσζε 

πξηλ θαηαζθεπαζηνχλ νη πίλαθεο.  Πξηλ απφ ηελ ηειηθή παξαγγειία ησλ πηλάθσλ ε ηνπνζέηεζε 

ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ πξέπεη λα ζπδεηεζεί κε ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη λα γίλεη φπνηα 

απαξαίηεηε πξνζαξκνγή. Οη αθφινπζνη θαλφλεο πξέπεη λα βξίζθνπλ εθαξκνγή: 

 Ζιεθηξηθφο εμνπιηζκφο: DIN EN 60204-1 

 Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα: DIN VDE 0660 T 500 

 Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζηε κνλάδα: DIN VDE 0298 T 4 

 Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζην κεράλεκα: DIN EN 60104 T 1 

 Σαμηλφκεζε κπαξψλ ραιθνχ: DIN 43671 

 Κπθιψκαηα ειέγρνπ: πάληα γεησκέλα ζηε κία άθξε, αιιηψο απνζπλδεηήξαο δχν 

αθίδσλ κε έιεγρν ζθάικαηνο γεο 

 Κχθισκα έθηαθηεο δηαθνπήο (DIN 60204): ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαηεγνξίαο 

0/1/2 

 Δπηηξεπηέο πεξηνρέο γηα ηε δηεπζέηεζε ελεξγνπνηεηψλ, πεξηιακβάλεη αζθάιεηεο θαη 

δηαθφπηεο: ζχκθσλα κε DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 

100 

Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξαδίδνληαη έηνηκνη θαη θαισδησκέλνη κέρξη θιέκκαο ζχκθσλα κε ηνλ 

ρξσκαηηθφ θψδηθα VDE. Πξέπεη, επίζεο, λα ιεθζεί κέξηκλα θαηά ηελ θαηαζθεπή γηα ηηο 

ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ πηλάθσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θάπνηα δεκηά ιφγσ θαηαζθεπαζηηθήο 

παξάιεηςεο. Αλ παξ‟ φι‟ απηά ππάξμεη θάπνηα θζνξά ζην ρξψκα, ηφηε απηή ζα απνθαζίζηαηαη 

ρσξίο επηπιένλ δαπάλε. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ε θαισδίσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε εχθακπησλ θαισδίσλ. 

Ζ απνγχκλσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζεξκηθά ή κεραληθά κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ, ελψ ε 

ζχλδεζε ζηνλ εμνπιηζκφ γίλεηαη κε θαηάιιεια ζπλδεηήξηα. Γηα ηε ζχλδεζε πεξηθεξεηαθψλ 

κνλάδσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, θχζζεο θαισδίσλ 

εξγνζηαζηαθά ειεγκέλεο θαη αθξνδέθηεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνκαηηζκνχ, ελψ νη 

δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ ππνινγίδνληαη θαηά VDE. 

Γηα ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ε θαισδίσζε γίλεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ αζθάιεηα 

(ειάρηζηε δηαηνκή 0,75 mm2). Γηα ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα ε θαισδίσζε ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο ηχπνπο πνπ βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή (ειάρηζηε δηαηνκή 0,75 

mm2). 
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Οη γξακκέο κέηξεζεο ζσξαθίδνληαη φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Ζ θαισδίσζε ησλ θπθισκάησλ 

ειέγρνπ, δεδνκέλσλ, κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ εηζφδσλ-εμφδσλ αθνινπζνχλ ηνλ εμήο 

ρξσκαηηθφ θψδηθα: 

 Καιψδην ηζρχνο 230 V AC/ 400 V AC: καχξν 

 PLC 230 V AC: θφθθηλν 

 PLC 24 V DC: ζθνχξν κπιε 

 Καιψδην γείσζεο: πξάζηλν/θίηξηλν 

 Οπδέηεξνο: αλνηρηφ κπιε 

 Δμσηεξηθή ηάζε: πνξηνθαιί 

 Γξακκή κέηξεζεο: άζπξν 

 Καιψδην πξνζηαζίαο: γθξη 

Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή απηνκαηηζκνχ, εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζην νπνίν εθαξκφδεηαη πξνζηαζία 

ππεξηάζεσλ απφ θεξαπλνχο θαη ιακβάλνληαη κέηξα γείσζεο. 

Γξακκέο κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαισδηψλνληαη κε δηαηνκέο 2,5 mm2 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

αθξνδέθηεο απνκφλσζεο. 

Όινο ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα δηαηάζζεηαη θαηάιιεια κέζα ζηνλ πίλαθα θαη ζα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα εθεδξεία ρψξνπ 20% γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο. 

Σα ζηνηρεία ησλ αζθαιεηψλ θαη νη δηαθφπηεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε αζθάιεηα γηα 

πξνζηαζία επαθήο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο κπάξεο, κεηαδφηεο ξεχκαηνο θηι., θαη εγθαηαζηάζεηο 

ζηελ πφξηα ηνπ πίλαθα. 

Σα ζηνηρεία ειέγρνπ, φπσο κπνπηφλ, δηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, νζφλεο ελδείμεσλ θαη 

ρεηξηζκψλ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ πφξηα ηνπ πίλαθα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

εγράξαθηα πηλαθίδηα (βηδσκέλα ή θαξθσκέλα, φρη θνιιεκέλα) κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα πξέπεη λα θέξνπλ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο θαη 

φια ηα θπθιψκαηα λα είλαη θαηάιιεια θαη κφληκα ζεκεησκέλα θαη αξηζκεκέλα αλάινγα κε ην 

κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα. Σα θαιψδηα ζηα άθξα ηνπο πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο 

ζήκαλζεο ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζηε ιίζηα θαισδίσλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο, ηα θπθιψκαηα εμφδνπ πξνο ηνλ πάξνρν ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο πίλαθεο θαη λα αζθαιίδνληαη 

κε πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ. 
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ε φινπο ηνπο πίλαθεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ είζνδν, ηε 

δηάηαμε θαη ηελ αζθάιηζε ησλ θαισδίσλ δεδνκέλσλ θαη ηζρχνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηηξεπφκελε γσλία θάκςεο. Σα θαιψδηα πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ζθηθηήξεο κε πιαζηηθφ ηειείσκα θαη γηα ηα κνλφθισλα θαιψδηα νη ζθηθηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ κε θεξξνκαγλεηηθφ πιηθφ. 

Αλ ππάξρεη ηεξκαηηθφ θνπηί ζηε δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ απφ ηνλ πίλαθα κέρξη ηνλ εμνπιηζκφ, 

ηφηε πξέπεη ην ηεξκαηηθφ θνπηί λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληηζηνηρίδεηαη ε 

αξίζκεζε ζηνλ πίλαθα. Γηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά 

ηεξκαηηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε αληηζηνίρηζε αξρήο θαη ηέινπο. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλνληζκνί 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο EMC. Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία έλαληη εθξήμεσλ 

ή ππεξηάζεσλ ζα ηζρχνπλ νη νδεγίεο CENELEC θαη ATEX. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.2.Πίλαθεο απηνκαηηζκνύ 

ε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ Διέγρνπ ζα ππάξρεη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ εληφο εξκαξίνπ, πνπ ζα 

ελζσκαηψλεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα λα εθηειεζηνχλ νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο 

απηνκαηηζκνχ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κεηξήζεσλ απφ ηα 

εγθαηεζηεκέλα φξγαλα κέηξεζεο. Ο πίλαθαο απηφο ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ πηλάθσλ ηζρχνο, ελψ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλαθχθισζε ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα γηα λα εμππεξεηνχληαη 

νη αλάγθεο ηνπ ελζσκαησκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ςχμε ή ζέξκαλζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα θέξεη πεξζίδεο εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπ αέξα κε πξνζαξκνζκέλα θίιηξα γηα 

ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο.  

ηνπο πίλαθεο απηνκαηηζκνχ ε θπθινθνξία ηνπ αέξα ζα πξνθαιείηαη απφ αλεκηζηήξα θαη ζα 

ππάξρνπλ ζεξκαληηθέο αληηζηάζεηο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ εξκαξίνπ ζε εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο αλεθηφ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ελψ ζα απνηξέπεηαη θαη ε 

αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πγξαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαη ησλ αληηζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο ζα ειέγρεηαη απφ θαηάιιεινπο ζεξκνζηάηεο, ην εχξνο ησλ νπνίσλ ζα νξηζηεί έηζη, 

ψζηε λα θαιχπηεη αζθαιψο ηε ιεηηνπξγία θαη ηεο πην επαίζζεηεο ζπζθεπήο ηνπ πίλαθα. 

Σν εξκάξην/ pillar ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ επίηνηρν ή επηδαπέδην (αλάινγα κε ηνλ 

δηαζέζηκν ρψξν). Οη δηαζηάζεηο ηνπ εξκαξίνπ ζα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα κπνξεί λα 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 11 

ελζσκαηψζεη εχθνια ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη λα γίλνπλ νη εζσηεξηθέο νδεχζεηο ησλ 

θαισδηψζεσλ άλεηα θαη ηαθηνπνηεκέλα κε ηε ρξήζε εηδηθψλ θαλαιηψλ θαη ζεκάλζεσλ. Θα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε αθξνδέθηεο θαη ζήκαλζε, ελψ φινη νη αγσγνί πνπ 

εηζέξρνληαη ζην εξκάξην απφ ηα φξγαλα ηνπ πεδίνπ, βνεζεηηθνχο πίλαθεο αληιηψλ ή βαλψλ θαη 

απφ ππφινηπν ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ ζα θαηαιήγνπλ ζε θιεκνζεηξέο ξάγαο αξηζκεκέλεο. 

Πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θάζε πίλαθα/ pillar γηα εθεδξεία ρψξνπ θαη 

ελζσκάησζε θαξηψλ PLC, γηα ηελ εμππεξέηεζε κειινληηθψλ αλαγθψλ, πνπ ππνινγίδεηαη ζην 

επηπιένλ 20% ησλ ζεκάησλ πνπ ζα δηαζπλδεζνχλ κε ηελ ηξέρνπζα πξνκήζεηα. Δλλνείηαη φηη 

δελ ρξεηάδεηαη ν δηαγσληδφκελνο λα πξνζθέξεη ηηο επηπιένλ θάξηεο ηνπ PLC, αιιά πξέπεη λα 

ππνινγίζεη, λα πξνζθέξεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηνλ πίλαθα ηηο απαξαίηεηεο θιέκεο, ψζηε ε 

δνπιεηά εμππεξέηεζεο λέσλ αλαγθψλ κειινληηθά λα κεησζεί ζην ειάρηζην θαη λα πξνθιεζνχλ 

νη κηθξφηεξεο δπλαηέο επεκβάζεηο ζηνλ πίλαθα. 

Όια ηα εξκάξηα ζα έρνπλ ηνλ αλαγθαίν, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά θαη λα πξνζηαηεπζνχλ 

θαηάιιεια, εμνπιηζκφ ειεθηξνλφκσλ, αζθαιεηψλ, απηνκάησλ, δηαθνπηψλ, ελδεηθηηθψλ 

ιπρληψλ θαη κπνπηφλ ρεηξηζκνχ. Σα πιηθά απηά πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ηήξεζε ηθαλνχ απνζέκαηνο θαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο/αληηθαηάζηαζεο ησλ 

ειεθηξνιφγσλ-ζπληεξεηψλ, ελψ εμππεξεηείηαη θαη ε αλάγθε ηεο φζν πην δπλαηήο 

νκνηνκνξθίαο ησλ πηλάθσλ ζε φιν ην εχξνο ηεο πξνκήζεηαο. 

Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ζα ελζσκαηψλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

 Πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή PLC, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ πξψηε ξάγα 

ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ. 

 DC UPS ηχπνπ ξάγαο γηα ηελ αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία ηνπ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν ζα 

ηνπνζεηείηαη αθξηβψο θάησ απφ ην PLC θαη ζα θέξεη δίπια ηνπ ηηο αλαγθαίεο 

ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ. 

 Δπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ 

 Ρπζκηζηέο ζηξνθψλ (ζηηο γεσηξήζεηο θαη ηα αληιηνζηάζηα) 

 Σνλ ειεθηξνληθφ κεηαηξνπέα ησλ ξεχκαηνο 

 Μεηξεηέο ελέξγεηαο – πνιπφξγαλα (ζηηο γεσηξήζεηο θαη ηα αληιηνζηάζηα) 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο επί ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα. 

 Φσηηζηηθφ ζψκα (θζνξηζκνχ) γηα ηε δηεπθφιπλζε εξγαζηψλ εληφο ηνπ πίλαθα. 

 Ρεπκαηνδφηεο ζνχθν γηα ηε δηεπθφιπλζε ειεθηξηθψλ εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. 

 Αληηθεξαπληθά γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ, φπσο αθνινχζσο: 

 Σξνθνδνζία: πξσηεχνπζα πξνζηαζία 

 Γξακκέο 4-20 mA: γηα πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ 
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ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη κεηξεηέο δελ εγθαζίζηαληαη κέζα ζηνλ πίλαθα, αιιά έμσ απφ 

απηφλ, ηφηε πξέπεη λα πξνβιεθζεί πξνζηαζία ππεξηάζεσλ ηφζν γηα ηε βνεζεηηθή ηξνθνδνζία 

φζν θαη γηα ηηο γξακκέο κεηξήζεσλ. 

Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα πξέπεη λα θέξνπλ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο θαη 

φια ηα θπθιψκαηα λα είλαη θαηάιιεια θαη κφληκα ζεκεησκέλα θαη αξηζκεκέλα αλάινγα κε ην 

κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα. 

Σα θαιψδηα ζηα άθξα ηνπο πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο ζήκαλζεο ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζηε ιίζηα θαισδίσλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο, ηα θπθιψκαηα εμφδνπ πξνο ηνλ πάξνρν ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο πίλαθεο θαη λα αζθαιίδνληαη 

κε πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ. 

ε φινπο ηνπο πίλαθεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ είζνδν, ηε 

δηάηαμε θαη ηελ αζθάιηζε ησλ θαισδίσλ δεδνκέλσλ θαη ηζρχνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηηξεπφκελε γσλία θάκςεο. Σα θαιψδηα πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ζθηθηήξεο κε πιαζηηθφ ηειείσκα θαη γηα ηα κνλφθισλα θαιψδηα νη ζθηθηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ κε θεξξνκαγλεηηθφ πιηθφ. 

Αλ ππάξρεη ηεξκαηηθφ θνπηί ζηε δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ απφ ηνλ πίλαθα κέρξη ηνλ εμνπιηζκφ, 

ηφηε πξέπεη ην ηεξκαηηθφ θνπηί λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληηζηνηρίδεηαη ε 

αξίζκεζε ζηνλ πίλαθα. Γηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά 

ηεξκαηηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε αληηζηνίρηζε αξρήο θαη ηέινπο. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλνληζκνί 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο EMC. Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία έλαληη εθξήμεσλ 

ή ππεξηάζεσλ ζα ηζρχνπλ νη νδεγίεο CENELEC θαη ATEX. 

Σα pillar ζα είλαη βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλά κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ65 γηα 

ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Σα pillar ζα θαηαζθεπάδνληαη κε πιαίζην απφ ζηδεξνγσληέο 

θαη κε καχξε ιακαξίλα (ληεθαπέ) πάρνπο 2 mm. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ζα γαιβαλίδνληαη ελ 

ζεξκψ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σν ζεξκφ γαιβάληζκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο NF (Γαιιίαο) θαη ASTM (ΖΠΑ) γηα Hot Dip Galvanizing θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ζηάδηα: 

 Πξνεηνηκαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο : Καζαξηζκφο απφ βξσκηέο, ιηπαληηθά θαη 

απνμείδσζε απφ ζθνπξηέο θιπ. 

 Πξνζηαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο (prefluxing) : Καζαξηζκφο θαη πξνζηαζία ηεο 

επηθάλεηαο απφ νμεηδψζεηο, πξνεηνηκαζία γηα γαιβάληζκα κε εηδηθέο ξεηίλεο. 

 Θεξκφ γαιβάληζκα κε εκβάπηηζε ζε ιεησκέλν ςεπδάξγπξν 

 Σειηθή επεμεξγαζία (finishing) : ςχμε, απνκάθξπλζε ππεξβνιηθνχ γαιβαλίζκαηνο, 

επηζεψξεζε θιπ. 

Ζ ειάρηζηε επηθάιπςε ζε ςεπδάξγπξν φισλ ησλ επηθαλεηψλ ζα είλαη 400gr/m² (50κm) 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN50976/E/1988. 
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Όιεο νη επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο, ρσξίο πξνεμνρέο, αγαιβάληζηα ζεκεία θιπ. 

Μεηά ην ζεξκφ γαιβάληζκα ην pillar ζα βάθεηαη σο αθνινχζσο : 

 βαθή κε αζηάξη (primer) εηδηθφ γηα πξφζθπζε ηεο ηειηθήο βαθήο ζε γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα. 

 ηειηθή βαθή κε δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο γθξη δχν ζπζηαηηθψλ κε ζπλνιηθφ 

ειάρηζην πάρνο 250κm. 

Αληί γηα γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλνμείδσηε ιακαξίλα AISI 304 

πάρνπο 1.5mm. Ζ βαθή ζα γίλεηαη κε αλάινγεο πξνδηαγξαθέο γηα αλνμ. ιακαξίλα. 

Οη πφξηεο ηνπ πίιιαξ ζα θέξνπλ πεξηθεξεηαθά ζηεγαλνπνηεηηθά ιάζηηρα θαη ζα εθάπηνληαη 

πνιχ θαιά θαη ζθηρηά ζε φια ηα ζεκεία κε ην θχξην ζψκα ηνπ πίιιαξ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

είζνδνο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν πίιιαξ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ζην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζα παξέρεη άλεζε ρψξνπ γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ 

θαισδίσλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Θα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηε θαιή 

θαη ζχκκεηξε εκθάληζε ηνπ. 

Σα θιεηδηά θαη νη θιεηδαξηέο ζα είλαη αλνμείδσηα βαξέσο ηχπνπ.  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.3.Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε, νζφλεο ηνπηθψλ ελδείμεσλ ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

Πξνγξακκαηηδφκελν Λνγηθφ Διεγθηή. Ζ νζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ απνηειεί ηε δηεπηθάλεηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη κεραλήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Ζ ρξήζε ηεο νζφλεο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επίβιεςεο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Σάζε ηξνθνδνζίαο: 24VDC 

Οζφλε ηνπιάρηζηνλ 12" 

Λεηηνπξγία αθήο 
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Αλάιπζε (pixels): 800 x 480 

8 πιήθηξα ιεηηνπξγίαο θαη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην (onscreen) 

Μλήκε: Flash, RAM 

Μλήκε γηα δεδνκέλα ρξήζηε (onboard): 10 ΜΒ 

Θχξα USB γηα ζχλδεζε πιεθηξνινγίνπ, πνληηθηνχ, αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

Θχξα επηθνηλσλίαο Ethernet γηα δηαζχλδεζε κε PLC 

Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ αζηνρηψλ (MTBF) γηα νπηζζνθσηηζκφ: 20.000 h 

Γπλαηφηεηα ζηήξημεο ηφζν ζε θαηαθφξπθν φζν θαη νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ 

Αθνπζηηθφο ηχπνο εμφδνπ: Buzzer 

Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP65 

Πηζηνπνηεηηθά-πξφηππα: CE 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.4.Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζπζθεπώλ, γξακκώλ θαη δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γξακκψλ ηξνθνδνζίαο 230V νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα εθθφξηηζεο 20kA 

 Μέγηζην ξεχκα εθθφξηηζεο 40kA 

 Risetime < 30ns 

 Βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ20 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20oC – 60oC  
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Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ (αλαινγηθά φξγαλα 4-20mA) νη 

ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή Σάζε 24 V DC 

 Μέγηζηε ζπλερφκελε ηάζε ιεηηνπξγίαο 31,4 V DC 

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα εθθφξηηζεο 10kA 

 Response time core-core/ core-ground < 2ns/200ns 

 Βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ20 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20oC – 60oC  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.5.Πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο Διεγθηήο (PLC) 

Ο Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο (PLC) είλαη κηα ειεθηξνληθή πξνγξακκαηηδφκελε 

κνλάδα  απηνκαηηζκνχ βαζηζκέλε ζε κηθξνεπεμεξγαζηή, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη απφ ην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ κέζσ θαηάιιεισλ 

αηζζεηεξίσλ θαη λα ελεξγνπνηεί κνλάδεο θίλεζεο θαη ειέγρνπ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ιεηηνπξγίαο πνπ ελζσκαηψλεη. Δπηπιένλ ν πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί θαη λα αληαιιάδεη πιεξνθνξίεο κε άιινπο ειεγθηέο, κνλάδεο 

απηνκαηηζκνχ θαζψο θαη επνπηηθά ζπζηήκαηα, κέζσ ηνπηθνχ ε απνκαθξπζκέλνπ δηθηχνπ.  

Βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή πξέπεη λα είλαη: 

 ISO 9001 ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν νξγαληζκφ 

 CE Declaration of Conformity πκκφξθσζε κε ηηο αθφινπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο  

o EΜC Directive 2014/30/EC  

o RoHS Directive 2011/65/EU 

πκκφξθσζε κε ηα αθφινπζα πξφηππα: 
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 EN 61131-2:2007 Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests 

 Emission standard: EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

 Immunity standards: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment EN 61000 -4-2 zone 

B criterion B, EN 61000-4-3 zone B criterion A, EN 61000-4-4 zone B criterion B, EN 

61000-4-6 zone criterion A, EN 61000-4-5 zone B criterion B, EN55011 group 1 class A 

 Πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο πξνέιεπζεο UL, BV θαη ABS   

 Λεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ κε ζρεηηθή πγξαζία έσο 95% θαη ζεξκνθξαζία  απφ 0νC έσο 

+ 60νC   

Ο Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο ζα είλαη αξζξσηήο κνξθήο (modular),  επεθηάζηκνο 

κε ελαιιάμηκεο κνλάδεο εηζφδσλ, εμφδσλ θαη επηθνηλσλίαο κε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε ξάγα 

DIN. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ επέθηαζεο, δελ πξέπεη λα απαηηείηαη ρξήζε 

εηδηθψλ εξγαιείσλ. O δίαπινο επηθνηλσλίαο ησλ ελαιιάμηκσλ κνλάδσλ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα 

ζα είλαη κνξθήο «bus connectors» ελζσκαησκέλνο ζηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ κνλάδσλ ή ζηηο 

ίδηεο ηηο κνλάδεο. 

Κάζε ζχζηεκα Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ 

δηαθξηηέο κνλάδεο: 

 Σελ Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU), ζηελ νπνία εθηειείηαη ην πξφγξακκα  

ιεηηνπξγίαο, αθνχ γίλεηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο 

 Σηο Μνλάδεο επηθνηλσλίαο ηνπ Λνγηθνχ Διεγθηή κε άιινπο Λνγηθνχο Διεγθηέο, νζφλεο 

ρεηξηζκψλ, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θιπ 

 Σηο Μνλάδεο Φεθηαθψλ Δηζφδσλ (DI),νη νπνίεο ζπιιέγνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο 

εθαξκνγήο δεδνκέλα δχν θαηαζηάζεσλ (επαθέο On-Off). 

 Σηο Μνλάδεο Αλαινγηθψλ Δηζφδσλ (ΑΗ) νη νπνίεο ζπιιέγνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο 

εθαξκνγήο δεδνκέλα κεηαβαιιφκελσλ κεγεζψλ απφ αηζζεηήξηα ή φξγαλα κε έμνδν 

ειεθηξηθνχ αλαινγηθνχ ζήκαηνο π.ρ. ζηαζκήκεηξα, ζεξκφκεηξα  

 Σηο Μνλάδεο Φεθηαθψλ Δμφδσλ (DO) νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ εληνιέο On-Off ζε 

ζπζθεπέο  ηεο εθαξκνγήο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θηλήζεσλ 

 Σηο Μνλάδεο Αλαινγηθψλ Δμφδσλ (ΑΟ) νη νπνίεο  ελεξγνπνηνχλ ειεθηξηθφ αλαινγηθφ  

ζήκα πξνο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θηλήζεσλ π.ρ. 

ξπζκηζηέο ζηξνθψλ, βάλεο θιπ 

Ο Λνγηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ ηξνθνδνηηθφ switch mode, ζηαζεξνπνηεκέλεο 

εμφδνπ (θαη θαηά ηελ απνπζία θνξηίνπ) κε πξνζηαζία εμφδνπ απφ βξαρπθχθισκα θαη 

ππεξθφξηηζε. Οη θάξηεο ζεκάησλ δχλαηαη λα είλαη εηζφδσλ/εμφδσλ δειαδή ζηελ ίδηα θάξηα λα 

ππάξρνπλ θαη είζνδνη θαη έμνδνη. 

Μνλάδεο ηξνθνδνζίαο ( Power Supply ) 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Ολνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ :  120/230 VAC 

 Δπηηξεπφκελε ηάζε εηζφδνπ : 90-132 VAC/ 180 - 264VAC 

 Δπηηξεπηή πεξηνρή ζπρλφηεηαο : 47..63Ζz 

 Σάζε εμφδνπ: 24VDC (απαξαίηεηε γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο CPU θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

αηζζεηεξίσλ θαη βνεζεηηθψλ relays) 

 Ρχζκηζε ηάζεο εμφδνπ : 24-28 VDC 

 Ρεχκα εμφδνπ ζηα 24VDC:  5Α 

 Μέγηζην ξεχκα εηζφδνπ ζηα 230V: 1 A  

 ειεθηξνληθή πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα θαη ππεξθφξηηζε, LED χπαξμεο 24 VDC 

Κεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο CPU 

Ζ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ Λνγηθνχ Διεγθηή πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο CPU ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεη κε 5 γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ην IEC61131-3: 

o IL - Instruction List  

o FBD - Function Block Diagram  

o LD - Ladder Diagram  

o ST - Structured Text  

o SFC - Sequential Function Chart  

 Οζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) γηα αλαθνίλσζε κελπκάησλ, εμαθξίβσζε 

ζθαικάησλ, ηνπηθψλ ξπζκίζεσλ θιπ. Δλδεηθηηθά, αλάινγα θαη κε ηνλ ηχπν ησλ 

ππφινηπσλ κνλάδσλ ηνπ PLC, κπνξνχλ λα αληρλεχνληαη ζθάικαηα φπσο ηα 

παξαθάησ:  

o Βιάβε θάξηαο  

o Πξφβιεκα ζε θάπνην θαλάιη ηεο θάξηαο  

o Έιιεηςε εμσηεξηθήο ηάζεο 

 Πιεθηξνιφγην ειέγρνπ ζηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο γηα ξχζκηζε παξακέηξσλ, 

αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ζθαικάησλ θιπ.  

 Τπνδνρή γηα θάξηα κλήκεο γηα απνζήθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

παξακέηξσλ ηεο εθαξκνγήο. 
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 Τπνζηήξημε θαη‟ ειάρηζηνλ δχν δηθηχσλ ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ή παξαθνινχζεζεο δηαγλσζηηθψλ. 

 Ρνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ & κπαηαξία 

 Δλζσκαησκέλε Flash EPROM θαη Ram ηνπιάρηζηνλ 1 ΜΒ    

 Σξνθνδνζία 24Vdc 

 Δλζσκαησκέλε ζηε CPU ηνπιάρηζηνλ κίαο ζχξαο RS232/485 πνπ λα ππνζηεξίδεη 

πξνγξακκαηηζκφ, Modbus RTU, ASCII 

 Διάρηζηνη Απαξηζκεηέο /Υξνληθά: 65535 

 Διάρηζηνο ρξφλνο Δθηέιεζεο ςεθηαθψλ (bit) εληνιψλ κηθξφηεξν ηνπ 0,05κs  

 Διάρηζηνο ρξφλνο Δθηέιεζεο Word εληνιψλ κηθξφηεξν ηνπ 0,05κs  

 Διάρηζηνο ρξφλνο Δθηέιεζεο Floating-Point εληνιψλ κηθξφηεξν ηνπ 0,15κs  

 Μέγηζηε Σνπηθή Δπεθηαζηκφηεηα ζε Φεθηαθέο Δηζφδνπο > 300  

 Μέγηζηε Σνπηθή Δπεθηαζηκφηεηα ζε Φεθηαθέο Δμφδνπο > 300 

 Μέγηζηε Σνπηθή Δπεθηαζηκφηεηα ζε Αλαινγηθέο Δηζφδνπο > 150  

 Μέγηζηε Σνπηθή Δπεθηαζηκφηεηα ζε Αλαινγηθέο εμφδνπο > 150 

 Γπλαηφηεηα επηπιένλ επεθηαζηκφηεηαο εηζφδσλ – εμφδσλ  κέζσ Fieldbus Remote I/O 

 Λεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ κε ζρεηηθή πγξαζία έσο 95% θαη ζεξκνθξαζία  απφ 0νC έσο 

+ 60νC 

H CPU ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηνπιάρηζηνλ κία (1) ελζσκαησκέλε ζχξα Ethernet, κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο, ηαπηνρξφλσο, κε: 

 ην ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC  

 ζπζθεπέο απεηθφληζεο θαη ρεηξηζκνχ (HMI Panels)  

 άιια PLC θαη  

 ζπζθεπέο ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ  

Έηζη ζα κπνξεί λα επηηπγράλεηαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηθνηλσληαθή νκνγέλεηα ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο.  

Ζ ελζσκαησκέλε ζχξα επηθνηλσλίαο ηεο CPU ζα έρεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  

 Σχπνο RJ45 
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 Απεξηφξηζηεο Ethernet ζπλδέζεηο εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 15 παξάιιειεο 

ζπλδέζεηο Modbus TCP. 

 Σαρχηεηεο κεηάδνζεο έσο 10/100 Mbit/s  

 Αλνηρηέο επηθνηλσλίεο κέζσ: TCP, UDP, Modbus TCP, SNTP, SMTP client,OPC UA, 

OPC DA,FTP Server, FTP Client, IEC 60870-5-104. 

Με ρξήζε ησλ παξαπάλσ πξσηνθφιισλ, ην PLC ζα ππνζηεξίδεη ηελ  εχθνιε θαη απξφζθνπηε 

επηθνηλσλία κε ζπζθεπέο άιισλ θαηαζθεπαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηππνπνηήζεηο.  

Δπηπιένλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ PLC ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αλεμάξηεηε θάξηα 

επέθηαζεο δηθηχνπ, ε νπνία ζα δηαζέηεη 2 ζχξεο Ethernet. 

Δπίζεο ην PLC ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη είηε κε ελζσκαησκέλεο είηε κε πξφζζεηεο ζχξεο, ηα 

παξαθάησ πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο: 

 PROFIBUS 

 εηξηαθέο ζπλδέζεηο κε ειεχζεξα πξσηφθνιια  

 Modbus RTU  

H CPU ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη, κέζσ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπξψλ Ethernet, ιεηηνπξγία Web 

Server κε ππνζηήξημε HTML5 . Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ ελφο απινχ 

θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ (web browser) ζηε CPU θαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ iζηνζειίδεο πνπ 

κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ειεχζεξα κε εξγαιεία αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ θαη λα πεξηέρνπλ 

ζηαηηθά ζηνηρεία θαη δπλακηθά δεδνκέλα απφ ηε CPU 

Φεθηαθέο είζνδνη 

Οη ςεθηαθέο είζνδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πιήζνο : 16 ή 32 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC  

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο θάπνησλ θαλαιηψλ γηα fast counter κέγηζηεο ζπρλφηεηαο 50KHz   

 Ολνκαζηηθή ηάζε ζήκαηνο εηζφδνπ 24Vdc  

 Γαιβαληθή απνκφλσζε   

 Πξνζηαζία θάζε θαλαιηνχ απφ αλάζηξνθε πνιηθφηεηα, αλάζηξνθε ηξνθνδνζία, 

βξαρπθχθισκα θαη κφληκε ππέξηαζε έσο 28Vdc. 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED έλδεημεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία LED έλδεημεο  ηεο παξνπζίαο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

 Δλδεηθηηθή  ιπρλία LED έλδεημεο ζθαικάησλ. 
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 Βάζε κνλάδαο κε αθξνδέθηεο ζχλδεζεο θαισδίσλ ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί ρσξίο 

λα έρεη ηνπνζεηεζεί ε κνλάδα εηζφδσλ 

 Πεξηνρή ηάζεο ζήκαηνο „0‟ : -3Vdc…5Vdc, , απξνζδηφξηζηνπ ζήκαηνο: 5Vdc…15Vdc, 

Σάζε ζήκαηνο „1‟ : 15Vdc…30Vdc 

 Σππηθφο ρξφλνο απφθξηζεο  εηζφδνπ παξακεηξνπνηήζηκνο ηνπιάρηζηνλ απφ 0.1 έσο 

20ms 

 Μέγηζην ξεχκα εηζφδνπ ζήκαηνο 1: < 20 mA ζε ηξνθνδνζία 24Vdc 

 Μέγηζην κήθνο κπιεληαξηζκέλνπ θαισδίνπ  900m , απινχ θαισδίνπ 500m 

 Γπλαηφηεηα λα αθαηξεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί ελ ιεηηνπξγία, ρσξίο λα επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ θαξηψλ (hot swap) 

Φεθηαθέο έμνδνη 

Οη ςεθηαθέο έμνδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γαιβαληθή απνκφλσζε 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC 

 πλνιηθφ ξεχκα εμφδνπ ( αλά νκάδα εμφδσλ ) 2Α 

 Φνξηίν Λακπηήξα 10W DC / 60W AC 

 Έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εμφδνπ κε LED 

 Ζιεθηξνληθή πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα 

 Πξνζηαζία θάζε θαλαιηνχ απφ αλάζηξνθε πνιηθφηεηα 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο εληνιήο κέρξη 500m ρσξίο κπιεληαξηζκέλν θαιψδην θαη 900m 

κε κπιεληαξηζκέλν 

 Γπλαηφηεηα λα αθαηξεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί ελ ιεηηνπξγία, ρσξίο λα επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ θαξηψλ (hot swap) 

Αλαινγηθέο είζνδνη 

Οη αλαινγηθέο είζνδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο 24Vdc  

 Πξνζηαζία θάζε θαλαιηνχ απφ αλάζηξνθε πνιηθφηεηα, αλάζηξνθε ηξνθνδνζία, 

βξαρπθχθισκα   

 Δπηηήξεζε θνκκέλνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο αηζζεηεξίνπ. 
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 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED έλδεημεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο θάζε αλαινγηθήο 

εηζφδνπ. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία LED έλδεημεο  ηεο παξνπζίαο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

 Δλδεηθηηθή  ιπρλία LED έλδεημεο ζθαικάησλ. 

 Βάζε κνλάδαο κε αθξνδέθηεο ζχλδεζεο θαισδίσλ ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί ρσξίο 

λα έρεη ηνπνζεηεζεί ε κνλάδα εηζφδσλ 

 Γηαρείξηζε ζεκάησλ φπνπ ν ηχπνο ηεο κέηξεζεο κεηαβάιιεηαη ρσξίο ρξήζε 

κεραληθψλ-ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ (π.ρ. κηθξνδηαθφπηεο) πάλσ ζηελ κνλάδα αιιά 

απνθιεηζηηθά ξπζκίδνληαο ηα αληίζηνηρα κεγέζε απφ ην παθέην πξνγξακκαηηζκνχ. 

o -10…+10V 12bits + sign 

o 0…10V 12bits 

o 0/4…10mA 12bits 

 Υξφλνο κεηαηξνπήο γηα θάζε θαλάιη 1msec  

 Αληίζηαζε εηζφδνπ αλά θαλάιη γηα ηάζε >100kΧ & γηα ξεχκα 330Χ 

 Μέγηζηε Αθξίβεηα κέηξεζεο 1 %     

 Γπλαηφηεηα λα αθαηξεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί ελ ιεηηνπξγία, ρσξίο λα επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ θαξηψλ (hot swap) 

Κάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ 

Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο 24Vdc  

 Πξνζηαζία θάζε θαλαιηνχ απφ αλάζηξνθε πνιηθφηεηα, αλάζηξνθε ηξνθνδνζία,  

 Δπηηήξεζε πιαζκαηηθήο κέηξεζεο θαη θνκκέλνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο αηζζεηεξίνπ. 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED έλδεημεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο θάζε αλαινγηθήο 

εηζφδνπ. 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία LED έλδεημεο  ηεο παξνπζίαο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

 Δλδεηθηηθή  ιπρλία LED έλδεημεο ζθαικάησλ. 

 Βάζε κνλάδαο κε αθξνδέθηεο ζχλδεζεο θαισδίσλ ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί ρσξίο 

λα έρεη ηνπνζεηεζεί ε κνλάδα εηζφδσλ 
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 ήκαηα εμφδνπ φπνπ ν ηχπνο κεηαβάιιεηαη ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ-ειεθηξηθψλ 

εμαξηεκάησλ (π.ρ. κηθξνδηαθφπηεο) πάλσ ζηελ κνλάδα αιιά απνθιεηζηηθά 

ξπζκίδνληαο ηα αληίζηνηρα κεγέζε απφ ην παθέην πξνγξακκαηηζκνχ 

 -10…+10V 12bits + sign 

 0…10V 12bits 

 0/4…10mA 12bits 

 Αληίζηαζε εμφδνπ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο έμνδνο ξεχκαηνο 0…500Χ 

 Ηθαλφηεηα θφξηηζεο εμφδνπ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο έμνδνο ηάζεο +/-10mA 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηα PLC θαη γηα ηνλ επηκέξνπο εμνπιηζκφ ηνπο 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή γηα ηα PLC θαη γηα ηνλ επηκέξνπο εμνπιηζκφ ηνπο 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ηα PLC θαη γηα ηνλ επηκέξνπο εμνπιηζκφ ηνπο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο πξνέιεπζεο UL, BV θαη ABS  

 Πηζηνπνηεηηθά απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα φηη ε αλάπηπμε, θαηαζθεπή, 

παξαγσγή, δνθηκέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία IEC 1131-2. 

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.6.Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ  

Ο απαηηνχκελνο δηθηπαθφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ησλ ΣΔ ζα πξέπεη λα πιεξνί 

θαη ειάρηζην ηα εμήο: 

 δξνκνινγεηήο ζα έρεη δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 4 αλεμάξηεησλ ζπλδέζεσλ δηθηχνπ 

(LAN 10/100/1000 Ethernet ports) κε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο δηεπζπλζηνδφηεζεο ζε 

θάζε κία απφ ηηο ππάξρνπζεο ζχξεο. 

 Ο δξνκνινγεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζχξα USB ε νπνία λα είλαη ηχπνπ 

Α θαη full size. 
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 Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θξππηνγξαθεκέλεο ζχλδεζεο ηδησηηθνχ εηθνληθνχ 

δηθηχνπ κε επηινγή πξσηνθφιινπ ηνπιάρηζηνλ L2TP θαη PPtP Layer 2 over TCP ή 

UDP. 

 Μλήκε ηνπιάρηζηνλ 256MB Ram 

 Ο δξνκνινγεηήο ή ν ζπλδπαζκφο ηνπ κε ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ φπσο 

3G/4G modems ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα ειιεληθά δίθηπα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζε ζπρλφηεηεο : 

 DD800 / 900/1800/2100/2600 

 UMTS: 900/2100 

 GSM: 850/900/1800/1900 

 Πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηαρχηεηεο έσο θαη 4G/LTE cat 4. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο επηπιένλ θεξαηψλ (ηνπιάρηζηνλ 2) γηα ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε πεξίπησζε θαθήο θάιπςεο απφ ηνλ πάξνρν 

 Σν παθέην δξνκνινγεηή-modem πξέπεη λα έρεη δηαγλσζηηθέο ιπρλίεο ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπξψλ. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο: 8-30 VDC 

 Τπνζηήξημε PoE in 

 Τπνζηήξημε PoE out 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.7.Μεηξεηέο ελεξγεηαθώλ κεγεζώλ 

Οη κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο πίλαθεο ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αθξηβή κέηξεζε ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ (ηάζεο, ξεχκαηνο, ζπρλφηεηαο, ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο, ζπληειεζηή ηζρχνο, 

ελέξγεηαο θ.ιπ.) ζε κνλνθαζηθά ή ηξηθαζηθά δίθηπα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) κε 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 24 

γλψκνλα ηε βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο ησλ θνξηίσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ. 

Ο Μεηξεηήο Δλέξγεηαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νζφλε θαη λα είλαη ηθαλφο λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αλαιπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα δηαζέηεη ηα 

αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δχξνο κέηξεζεο θαζηθψλ ηάζεσλ: 10-300VAC  

 Δχξνο κέηξεζεο πνιηθψλ ηάζεσλ: 17-520VAC 

 Δχξνο κέηξεζεο ζπρλνηήησλ: 40-70Hz 

 Μέηξεζε ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακφξθσζεο ηάζεο θαη ξεχκαηνο 

 Μέηξεζε αξκνληθψλ έσο 50εο ηάμεο 

 Γχν (2) ελζσκαησκέλεο ζηνλ αλαιπηή ςεθηαθέο έμνδνη θαη κηα (1) ελζσκαησκέλε ζηνλ 

αλαιπηή ςεθηαθή είζνδνο  

 Έγρξσκε νζφλε γξαθηθψλ αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 240x240 εηθνλνζηνηρείσλ. ηελ 

νζφλε ζα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ηα κεηξνχκελα κεγέζε θαη γξαθήκαηα απηψλ 

θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ αλαιπηή 

 Κιείδσκα ηεο ζπζθεπήο κε θσδηθφ αζθαιείαο 

 Πιήθηξα ρεηξηζκνχ θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε κελνχ  

 Δλζσκαησκέλε ζηνλ αλαιπηή ζχξα Ethernet  

 Τπνζηήξημε Modbus TCP 

 Τπνζηήξημε Webserver 

 Τπνζηήξημε DHCP 

 Απεπζείαο ζχλδεζε ζην SCADA ηνπ έξγνπ ρσξίο ηελ ρξήζε επηπξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ 

ή ηελ δηακεζνιάβεζε PLC 

 Αξρεηνζέηεζε ησλ κεηξήζεσλ (datalogging) 

 Δζσηεξηθή κλήκε απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 500MB 

 Ρνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε εθεδξηθή κπαηαξία 

 Υξνλνζήκαλζε ησλ κεηξήζεσλ 

 Γπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ ηνπ ξνινγηνχ κέζσ πξσηνθφιινπ NTP  
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 Δλζσκαησκέλε ζηνλ αλαιπηή USB ππνδνρή γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ αλαιπηή 

θαη ηελ εμαγσγή ησλ αξρείσλ κεηξήζεσλ 

 Γαιβαληθή απνκφλσζε ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηνπ αλαιπηή, ησλ εηζφδσλ θαη 

ησλ εμφδσλ ηνπ 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ΔΝ 50160 θαη ζπλνπηηθή 

απεηθφληζε ζηελ νζφλε ηνπ αλαιπηή ησλ απνηειεζκάησλ ζπκκφξθσζεο ή κε 

ζπκκφξθσζεο 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ελδηάκεζσλ αξκνληθψλ, ηνπ flicker 

(Pst θαη Plt), ησλ βπζίζεσλ, ησλ ππεξπςψζεσλ θαη ησλ δηαθνπψλ ηεο ηάζεο 

 Γπλαηφηεηα αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ θπκαηνκνξθψλ ηάζεο θαη ξεχκαηνο 

(Λεηηνπξγία Παικνγξαθήκαηνο) 

 Τπνζηήξημε επηθνηλσλίαο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε 

ρξήζε επηπξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα ην παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία ρσξίο επηπξφζζεηε ρξέσζε 

 Τπνζηήξημε ζπλεξγαζίαο κε PLC 

 Δλζσκαησκέλν ειεγθηή γηα ηελ απηφλνκε εθηέιεζε απιψλ ινγηθψλ θαη καζεκαηηθψλ 

πξάμεσλ 

 ήκαλζε CE 

 πκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο: 

o EN 61000 – 4 - 2 (4kV / 8kV) 

o EN 61000 – 4 – 3 (10 V/m up to 1 GHz) 

o EN 61000 – 4 – 4 (2 kV) 

o EN 61000 – 4 – 5 (2 kV) 

o EN 61000 – 4 – 6 (3 V) 

o EN 61000 – 4 – 11 (5 periods) 

o EN 55011, class A 

o EN 55022, class A (not for home use) 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 
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 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.8.Ρπζκηζηέο ηξνθώλ (Inverters) 

Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ (inverter) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν θηλεηήξσλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, 

ζα είλαη θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε ζε νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα είλαη αεξφςπθηνη. 

Όινη νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή (εκπνξηθή νλνκαζία) θαη ζα 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεηξά πξντφλησλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα έρνπλ εληαίν ηξφπν 

πξνγξακκαηηζκνχ, ρεηξηζκνχ θαη ζπλδεζκνινγίαο (ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ζήκαηα ειέγρνπ). ε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξφκελε ζεηξά ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ δελ πεξηιακβάλεη κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δεηνχκελεο ηηκέο ηζρχνο, ζα πξνζθέξεηαη ε ακέζσο αλψηεξε ηηκή 

ηζρχνο. 

Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηξηθαζηθψλ 

επαγσγηθψλ θηλεηήξσλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα ιεηηνπξγία ζε αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα.  

Ζ θπκαηνκνξθή ηεο εμφδνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο απφδνζεο ζα 

απνδίδεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ ξπζκηζηή ζε φια ηα θνξηία θαη φιεο ηηο ζηξνθέο.  

Ζ ζπρλφηεηα θαη ε ηάζε ηεο εμφδνπ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ έιεγρν θνξηίσλ ζηαζεξήο θαη 

κεηαβιεηήο ξνπήο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αληιίεο θαη αεξηζηήξεο ζην κέγηζην βαζκφ 

απφδνζεο.  

Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε κείσζε απφδνζεο θαη ηαρχηεηαο ζε 

πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ή έιιεηςεο θάζεο αληί λα ζηακαηά.   

Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη πεξίβιεκα, ΗΡ20 (γηα ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ηζρχνο κηθξφηεξεο ή 

ίζεο ησλ 90KW) θαη IP21 (γηα ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 90KW). 

Δλαιιαθηηθά νη Ρπζκηζηέο ζηξνθψλ ηζρχνο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 90KW ζα κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ κε πεξηβιήκαηα πξνζηαζίαο IP55 ή IP66, κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο ηζρχνο 

ζηελ είζνδν,  ελψ νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 90KW, ζα κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ κε πεξίβιεκα πξνζηαζίαο IP54 κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο θαη αζθάιεηεο 

ηζρχνο ζηελ είζνδν.   

Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα: 

 είλαη ζε ζέζε λα απνδίδεη ξνπή εθθίλεζεο κέρξη 135% ηεο νλνκαζηηθήο ξνπήο ηνπ γηα 

0,5 sec θαζψο θαη 110% ηεο νλνκαζηηθήο ξνπήο ηνπ γηα 1 min.           

 είλαη ηθαλφο λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν κε κεηαβνιέο ηεο ηάζεσο 

ηξνθνδνζίαο +/- 10% θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηξνθνδνζίαο +4/-6%. (Ζ ηξνθνδνζία ηζρχνο 

ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ειεγκέλε ζχκθσλα κε ην IEC61000-4-28, 

50Hz +4/-6%).   
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  έρεη βαζκφ απφδνζεο κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 97%.        

 είλαη ηθαλφο λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζην νλνκαζηηθφ 

θνξηίν ζε ζεξκνθξαζία 45°C θαη ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 46°C έσο 55 ⁰C κε κείσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ.  

 δηνξζψλεη απηφκαηα ηελ ηάζε εμφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθπκάλζεσλ ηεο ηξνθνδνζίαο 

+/- 10% γηα λα απνηξέςεη ηελ απψιεηα ξνπήο θαη κεηαβνιψλ ησλ ζηξνθψλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα.           

 δηνξζψλεη απηφκαηα ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ ηάζε γηα λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηαρχηεηα 

θηλεηήξα ζην +/- 0.5% ησλ νλνκαζηηθψλ ζηξνθψλ. Ζ αθξίβεηα ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ζε εχξνο ηαρχηεηαο θαη θφξηηζεο απφ 10% ζε 100% ρσξίο ηε ρξήζε ειέγρνπ θιεηζηνχ 

βξφρνπ.   

  λα δηαζέηεη πξνζηαζία απφ δηάβξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ 

ηεο θαηεγνξίαο Class 3C3, ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 721-3-3.      

 πεξηνξίδεη ηα αξκνληθά ξεχκαηα ζηελ ηξνθνδνζία κε απηεπαγσγέο (2 ελζσκαησκέλα 

πελία) ζην ελδηάκεζν DC θχθισκα ηνπ ξπζκηζηή.  

Οη ξπζκηζηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλα πελία ζην ελδηάκεζν θχθισκά ηνπο 

(DC chokes) θαη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα πξφηππα EN-61000-3-2, EN61000-3-12, ψζηε ε 

ζπλνιηθή παξακφξθσζε ηνπ ξεχκαηνο ζηελ ηξνθνδνζία ζην κέγηζην θνξηίν, λα πεξηνξίδεηαη 

ζην THiD <45%. 

Οη ξπζκηζηέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλα πελία θαηά ησλ αξκνληθψλ, ζα πξέπεη 

λα παξαδσζνχλ κε εμσηεξηθά ηξηθαζηθά πελία. Σα πελία απηά ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζε 

θάζε θάζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε ζχλζεηε αληίζηαζε 5%.  

Σα πελία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζε κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε ηνλ ίδην βαζκφ 

πξνζηαζίαο κε ηνλ ξπζκηζηή. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη εμσηεξηθά πελία θαηαζηνιήο 

αξκνληθψλ, νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην πνζνζηφ ηεο πηψζεο ηάζεο πάλσ 

ζηα πελία ζε πιήξεο θνξηίν θαη λα ελεκεξψλνπλ πσο ηα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ξπζκηζηή (ξεχκα εμφδνπ, ηάζε εμφδνπ, πνζνζηφ ππεξθφξηηζεο θ.α.) επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ρακειφηεξε ηάζε εηζφδνπ, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε κφληκε πηψζε ηάζεο ζα γίλεηαη πιένλ ηεο 

αλακελφκελεο πηψζεο ηάζεο 10% ιφγσ ηεο παξνρήο ηεο ΓΔΖ.  

ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη εμσηεξηθά πελία θαηαζηνιήο αξκνληθψλ, νη πξνκεζεπηέο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην πνζνζηφ ηεο πηψζεο ηάζεο πάλσ ζηα πελία ζε πιήξεο θνξηίν θαη 

λα ελεκεξψλνπλ πσο ν ξπζκηζηήο ζα αληηδξά ζηελ ρακειφηεξε ηάζε.      

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ θαζψο θαη ηα πξφζζεηα πελία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ 

πξφηππα:  

 EN 61800-3 (IEC 61800-3): Low frequency immunity 

 IEC 61000-2-4: Harmonics, Voltage variations and fluctuations, Voltage unbalance, 

Frequency variations 
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 IEC 60146-1-1: Commutation notches 

 IEC 61000-2-4: IEC/EN61000-4-11: Voltage dips and short interruptions 

 EN 61800-3/A11 (IEC 61000-3): Low frequency emission 

 EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2): Harmonics (I ≤ 16A) 

 EN 61000-3-12 (IEC 61000-3-12): Harmonics (I > 16A) 

Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη επίζεο, λα αθνινπζεί ηελ νδεγία IEC 6034-17  γηα ηνλ ξπζκφ 

κεηαβνιήο (dV/dt) θαη ηελ αηρκή ηεο ηάζεο (Vpeak) εμφδνπ.  

Αλ δελ ην πιεξνί, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ πξφζζεηα εμσηεξηθά θίιηξα du/dt πνπ ζα 

κεηψλνπλ ηηο αηρκέο ηάζεο ζηα φξηα ηεο νδεγίαο IEC 6034-17.  

ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη εμσηεξηθά πελία πεξηνξηζκνχ ησλ αηρκψλ ηάζεο, νη 

πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ηεο αηρκήο ηάζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπο θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηα πξφηππα αηξσζίαο EMC  

 EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2): Electrostatic discharges (ESD). Ζιεθηξνζηαηηθή 

εθθέλσζε απφ αλζξψπνπο 

 EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3): Incoming electromagnetic field radiation, amplitude 

modulation. Δπηπηψζεηο απφ εμνπιηζκφ radar θαη πνκπψλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαζψο 

θαη απφ εμνπιηζκφ αζπξκάησλ ή θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) Burst transients. Αηρκέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

αλνηγνθιεηζίκαηα δηαθνπηψλ, ξειέ, ή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ. 

 EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) Surge transients.Αηρκέο πνπ πξνθαινχληαη π.ρ. απφ 

θεξαπλφ πνπ πέθηεη θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 

 EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6): RF Common mode: Πξνζνκνίσζε ηεο    επίδξαζεο 

απφ εμνπιηζκφ αζχξκαηεο κεηάδνζεο, ζπλδεδεκέλσλ κέζσ θαισδίσλ.  

 VDE 0160 class 1/2 test pulse: Mains transients. Δπηπηψζεηο απφ πςειήο ελέξγεηαο 

αηρκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ έθξεμε γεληθήο αζθάιεηαο, ελεξγνπνίεζε ππθλσηψλ 

αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρχνο θ.ιπ. 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηα δηεζλή πξφηππα εθπνκπψλ EMC 

γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία: 

 EN 55011 Class A1 θαη EN 61800-3 Category C2 - γηα 150 m ζσξαθηζκέλν θαιψδην. 

ΖΜΔΗΧΖ: Αλ πξνζθεξζνχλ μερσξηζηά RFI θίιηξα (φρη ελζσκαησκέλα), ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ηερληθέο εθζέζεηο πνπ λα δείρλνπλ απνηειέζκαηα δνθηκψλ κε ην ζπλδπαζκφ 

εμσηεξηθνχ θίιηξνπ – ξπζκηζηή θαη λα επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ παξαπάλσ 

θαηεγνξία. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ. Σα 
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εμσηεξηθά θίιηξα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, ηνπ ίδηνπ βαζκνχ 

πξνζηαζίαο κε ηνλ ξπζκηζηή θαη λα βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνπο αθξνδέθηεο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ ξπζκηζηή.  

Ππξήλεο θεξξίηε (Ferrite cores) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα θαιψδηα ηεο ηξνθνδνζίαο δελ 

ζεσξνχληαη θίιηξα RFI .    

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νη ξπζκηζηέο 

ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ θαισδίσζε θηλεηήξσλ ζε απφζηαζε κέρξη 300 κέηξα.  

Δπίζεο ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο πξνζηαζίεο έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ξειέ ζηελ έμνδφ ηνπ πξνο ηνλ θηλεηήξα ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο 

βιάβεο ησλ ηξαλδίζηνξ ηζρχνο IGBT. 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ: 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ 4 δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο.           

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία «Απηφκαηεο Πξνζαξκνγήο Κηλεηήξα/ AMA (Automatic Motor 

Adaptation)» πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε πξνζαξκνγή ηνπ, ζηηο παξακέηξνπο ηνπ 

θηλεηήξα (motor inductance, resistance), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

θηλεηήξα,  ψζηε λα απνδίδεηαη ν κέγηζηνο βαζκφο απφδνζεο ηνπ θηλεηήξα.        

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία «Απηφκαηεο Βειηηζηνπνίεζεο Δλέξγεηαο» πνπ ζπλερψο 

πξνζαξκφδεη ηελ ηάζε εμφδνπ ζε κεησκέλν επίπεδν ψζηε λα απνδίδεηαη ν κέγηζηνο 

βαζκφ απφδνζεο ηνπ θηλεηήξα ζε νπνηνδήπνηε κεξηθφ θνξηίν. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα εκηαπηφκαηα πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίαο απνθπγήο 

ζπρλνηήησλ ζπληνληζκνχ.    

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο επαλεθθίλεζεο, ειέγρνπ θαη ζπγρξνληζκνχ κε έλαλ 

θηλνχκελν θηλεηήξα (Flying start), έηζη ψζηε λα δηαηεξεί ζηαζεξή πίεζε ζηελ 

πεξίπησζε μαθληθήο βχζηζεο ηεο ηάζεο.  

 Να δηαζέηεη επίζεο ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα (εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζχληνκεο βχζηζεο ηάζεο ηεο παξνρήο) :  

 Διεγρφκελν ζηακάηεκα κε ξάκπα θαζφδνπ (ctrl ramp down) 

 Διεχζεξν ζηακάηεκα (coasting) 

 Υξήζε ηεο επηζηξεθφκελεο ηάζεο απφ ηνλ θηλεηήξα (ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε 

γελλήηξηα) γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο θίλεζήο ηνπ (kinetic back up).  

 Να έρεη ελζσκαησκέλν ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο  MODBUS RTU ρσξίο λα είλαη 

αλαγθαία ε πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ή θάξηαο.  

 Δθφζνλ απαηηεζεί κειινληηθά, λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα (κε ηελ ρξήζε επηπιένλ θάξηαο) 

λα ζπλδεζεί κε δίθηπν Profibus DPV1, DeviceNet, PROFINET RT, Ethernet I/P, 

Modbus TCP.   
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 Να δηαζέηεη ηέζζεξεηο ελζσκαησκέλνπο ειεγθηέο PID απηφκαηα ξπζκηδφκελνπο, 3 

δσλψλ, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηεξγαζίαο ζε θιεηζηφ βξφρν. Οη ειεγθηέο 

ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ξάκπαο γηα λα επηηξέπνπλ ηελ 

νκαιή επηηάρπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Θα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία anti 

wind-up θαη ζα πξνγξακκαηίδεηαη απεπζείαο ζε κνλάδεο ηεο δηεξγαζίαο, π.ρ. m3/h, 

bar, Pa, θ.ιπ.  

 Οη ειεγθηέο PID ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα : 

 ιεηηνπξγίαο θαλνληθά ή αληίζηξνθα, αλάινγα κε ηε δηεξγαζία 

 λα δέρνληαη αλάδξαζε απφ 2 αηζζεηήξηα. Θα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην Μέγηζην, 

Διάρηζην, Άζξνηζκα, Γηαθνξά θαη Μέζε Σηκή ησλ 2 ζεκάησλ αλάδξαζεο. 

 λα δηαζέηνπλ επηινγή Μεγίζηνπ – Διαρίζηνπ 2 δσλψλ, φπνπ θάζε δψλε έρεη 

μερσξηζηή επηζπκεηή ηηκή. 

 λα ππνινγίδνπλ ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ζήκαηνο αλάδξαζεο έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαδφηεο πίεζεο ζαλ αηζζεηήξην κέηξεζεο παξνρήο. 

 λα πεξηιακβάλνπλ ηε ιεηηνπξγία SLEEP MODE πνπ κπνξεί απηφκαηα λα 

ζηακαηά ηελ αληιία είηε φηαλ ε ηαρχηεηά ηεο πέθηεη θάησ απφ κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή είηε φηαλ ε ξνή πέθηεη θάησ απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, 

κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηεο αληιίαο.   

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία «Δληνπηζκφο θαη απνθπγή ηεο Ξεξήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αληιίαο /Dry pump detection» κε ηελ νπνία ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ πξέπεη λα ειέγρεη ηηο 

κεηξήζεηο ζπρλφηεηαο/ ηζρχνο θαη λα ζηακαηάεη ηελ αληιία ζε πεξίπησζε ειάρηζηεο 

θαηαλάισζεο ηζρχνο πνπ θαλεξψλεη ειάρηζηε ή κεδεληθή παξνρή γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο απφ ππεξζέξκαλζε.     

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία «Γηαδηθαζία Πιήξσζεο αγσγψλ / Pipe Fill mode»  θαηά ηελ 

νπνία ν αγσγφο γεκίδεη κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ ειεγρφκελε πιήξσζε θαη 

απνηξέπεη απφ ζπαζίκαηα θαη πδξαπιηθά πιήγκαηα.   

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αξρηθήο ξάκπαο αλφδνπ (initial ramp) 

γηα ηελ γξήγνξε επηηάρπλζε ησλ αληιηψλ ζηελ ειάρηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα θαη ηεο 

ηειηθήο ξάκπαο θαζφδνπ (final ramp), γηα ηελ επηπιένλ πξνζηαζία ησλ θηλεηήξσλ απφ 

θαηλφκελα ππεξζέξκαλζεο, πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο θαη επηζηξνθήο λεξνχ.           

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηέινπο ηεο θακπχιεο ησλ 

αληιηψλ ψζηε λα αληρλεχεη δηαξξνέο θαη ζπαζίκαηα αγσγψλ θαη λα πξνθαιεί έλαλ 

ζπλαγεξκφ ή λα ζηακαηάεη ηελ αληιία.          

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ηεο βαιβίδαο ειέγρνπ 

ψζηε λα ρακειψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο αληιίαο φηαλ ε βαιβίδα είλαη έηνηκε λα θιείζεη, γηα 

ηελ απνθπγή πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο.    

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία «Αληηζηάζκηζε ξνήο-παξνρήο / Flow compensation» ψζηε 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ πίεζεο θνληά ζηελ αληιία, ν ξπζκηζηήο 
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ζηξνθψλ λα κπνξεί ππνινγίδνληαο ηελ θακπχιε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηα ζήκαηα 

αλαθνξάο ηνπ αηζζεηεξίνπ λα δηακνξθψλεη ην ζήκα ηεο πίεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξείηαη ε θακπχιε ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν Έμππλν Λνγηθφ Διεγθηή «Smart Logic Controller» κε 

κεηξεηέο, ρξνληζηέο, ζπγθξηηέο θαη ινγηθέο εληνιέο, θαζηζηψληαο ηνλ ξπζκηζηή 

ζηξνθψλ έλα απηφκαην αλεμάξηεην ζχζηεκα.         

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία «Κπθιηθή ελαιιαγή θαη δηαδνρή βαζκίδσλ / Cascade 

Control» φπνπ ζα κπνξεί λα θάλεη θπθιηθή ελαιιαγή 2 έσο 3 θηλεηήξσλ αληιηψλ ζηελ 

βαζηθή ηνπ έθδνζε κε ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ειέγρνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλεηήξσλ 

αληιηψλ ζε 9 κε ηελ πξνζζήθε εηδηθήο θάξηα επηινγήο. Ο ελζσκαησκέλνο ειεγθηήο 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε,  ην ζχλνιν ησλ αληιηψλ λα έρνπλ ηηο ίδηεο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ειάρηζηε θαηαπφλεζε ησλ αληιηψλ.        

 Να δηαζέηεη ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.       

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο (trending) ησλ κεηαβιεηψλ 

Ηζρχο, Ρεχκαηνο, πρλφηεηαο εμφδνπ θαη Σαρχηεηαο θηλεηήξα, γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν 

δηάζηεκα επηινγήο ηνπ ρεηξηζηή θαη λα θαηαγξάθεη πφζν ζπρλά ηα ζηνηρεία είλαη εληφο 

ησλ νξίσλ πνπ έρεη ζέζεη ν ρεηξηζηήο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη έλαο γξήγνξνο 

έιεγρνο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, ρσξίο ηελ αλάγθε 

ρξήζεο εμσηεξηθψλ θαηαγξαθηθψλ.   

 Να δηαζέηεη κεηξεηή απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο «Payback counter», έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα κεηξεζεί ε πξαγκαηηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη άξα θφζηνπο ηεο 

εθαξκνγήο.    

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία “deragging”, δειαδή λα κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηελ 

αληιία απφ ζηεξεά θαη λα απνηξέπεη απφ θξαγκέλεο θηεξσηέο.  

 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία “Pre/Post Lube”, δειαδή λα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί θάπνηα 

ζπζθεπή ή λα δίλεη κία έλδεημε φηη απαηηείηαη ζπληήξεζε (ιίπαλζε) ησλ κεραληθψλ 

κεξψλ ηεο αληιίαο ή ηνπ αεξηζηήξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ βιάβε θαη θαηαπφλεζε.      

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ πξέπεη λα δηαζέηεη απνζπψκελν ρεηξηζηήξην ηεζζάξσλ γξακκψλ, ΗΡ65 

κε γξαθηθή νζφλε θαη κελνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

απεηθφληζεο 5 δηαθνξεηηθψλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ κεγεζψλ (ξεχκαηνο, ζπρλφηεηαο, ηζρχνο, ζηξνθψλ) θαη ην νπνίν ζα παξέρεη 

επίζεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ θηλεηήξα.           

Σν απνζπψκελν ρεηξηζηήξην, κε ηελ γξαθηθή νζφλε ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ 

αθνινχζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ελδείμεσλ: 

 Δπηζπκεηή ηηκή % ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ 

 πρλφηεηα ζε Hz 

 Έλδεημε ζήκαηνο αλάδξαζεο 
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 Ρεχκα , Amp 

 Ρνπή % 

 Ηζρχο kW 

 Eλέξγεηα kWh 

 Σάζε εμφδνπ V 

 Σάζε ελδηάκεζνπ θπθιψκαηνο VDC 

 Θεξκηθφ θηλεηήξα % 

 Θεξκηθφ ξπζκηζηή % 

 Καηάζηαζε εηζφδσλ 

 Φνξά πεξηζηξνθήο 

 Σηκή αλάδξαζεο Διεγθηή PID 

 Καηάζηαζε ςεθηαθψλ εηζφδσλ 

 Υξφλν ιεηηνπξγίαο 

 Υξφλν ππφ ηάζε 

 Μεηξεηή ζθαικάησλ 

 Ηζηνξηθφ ζθαικάησλ 

Σν ρεηξηζηήξην ζα πεξηιακβάλεη κλήκε ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ 

ξπζκηζηή θαη ζα κπνξεί λα θνξηψλεη θαη μεθνξηψλεη παξακέηξνπο ζε άιινπο ξπζκηζηέο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη πιήθηξα ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ / ΔΚΣΟ/ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ψζηε λα είλαη 

δπλαηφο ν ηνπηθφο ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο θαζψο θαη ν απηφκαηνο απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο 

απφ ην BMS.           

Σα πιήθηξα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ζα πξέπεη λα θσηίδνληαη θαζψο επίζεο θαη ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ 6 ελδείμεηο LED, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο θαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ.      

Δπίζεο ην ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Γξήγνξν Μελνχ κε ηηο πιένλ βαζηθέο ξπζκίζεηο           

 Γεκηνπξγία Πξνζσπηθνχ κελνχ φπνπ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ νη παξάκεηξνη 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο.           

 Δλεξγνπνίεζε θσδηθνχ (password) κε επηινγέο :           
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 Πιήξεο πξφζβαζεο ζηηο παξακέηξνπο 

 Μφλν αλάγλσζεο ησλ παξακέηξσλ 

 Καζφινπ πξφζβαζε ζηηο παξακέηξνπο 

 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηηο 10 ηειεπηαίεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξακέηξσλ θαζψο επίζεο θαη γηα φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ 

ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απφ ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο.    

 θαηαρψξεζε ησλ 10 πην πξφζθαησλ ζθαικάησλ θαζψο θαη ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

κεγεζψλ (ξεχκα, ηάζε, ζπρλφηεηα) ηελ ζηηγκή ηνπ θάζε ζθάικαηνο. Δπίζεο ε νζφλε ζα 

πξέπεη λα απεηθνλίδεη κε θείκελν θαηά πξνηίκεζε ζηα Διιεληθά φια ηα ζθάικαηα. Σα 

παξαθάησ είλαη ηα ειάρηζηα πνπ κπνξεί λα απεηθνλίζεη : 

 θάικα Ρπζκηζηή 

 Τπέξηαζε / Τπφηαζε 

 Τπέξ-ξεπκα 

 θάικα Γείσζεο 

 Τπεξζέξκαλζε 

 Τπεξθφξηηζε 

 θάικα θηλεηήξα 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αλ ηα ζθάικαηα απεηθνλίδνληαη κε θείκελν 

ζε άιιε γιψζζα εθηφο ησλ Διιεληθψλ, ή κέζσ ελφο αξηζκεηηθνχ θσδηθνχ. 

 Δπίζεο λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ αζξνηζηέο (totalisers) :           

 Χξνκεηξεηήο 

 Μεηξεηήο θηινβαησξψλ 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κε ηελ βαζηθή ηνπ έθδνζε ή κε ελζσκαησκέλε 

επηπιένλ θάξηα: 

 9 πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο εηζφδνπο (NPN ή PNP) κε δπλαηφηεηα 2 απφ απηέο 

λα κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθέο εμφδνπο, κε ηαρχηεηα ζάξσζεο κηθξφηεξε/ ίζε  απφ 

2msec.  

  1 ςεθηαθή είζνδν SAFE TORQUE OFF (STO). Ζ δπλαηφηεηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

STO (Safe Torque Off) ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηα πξφηππα ISO 13849-1 

Cat3, PL d θαη SIL 2, ζχκθσλα κε ην IEC 61508/IEC 62061.        

 4 πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο εηζφδνπο (0-10 V DC, 2-10 V DC, 1-5 V DC θαη 0/4-

20 mA, θαη ηα αληίζηνηρα αλάζηξνθά ηνπο) κε δηαθξηηηθφηεηα 10bit ηνπιάρηζηνλ. 
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  Δίζνδν γηα PTC ζεξκίζηνξ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θηλεηήξαο, 

ηνπ νπνίνπ ειέγρνληαη νη ζηξνθέο, δηαζέηεη ζεξκίζηνξ πξνζηαζίαο θαη ζα ζηακαηά ηνλ 

θηλεηήξα φηαλ ε αληίζηαζε ηνπ PTC ζεξκίζηνξ απμάλεηαη πάλσ απφ ηελ ηηκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζε αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ν ξπζκηζηήο 

ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε κελπκάησλ ην ζρεηηθφ κήλπκα. 

 2 πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο εμφδνπο γηα επνπηηθφ έιεγρν. Πξέπεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ 0-20 mA θαη 4-20 mA. Οη  πξνγξακκαηηδφκελεο έμνδνη ζα 

αλακεηαδίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηηκή ησλ ζηξνθψλ, ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο ξνπήο.           

 2 πξνγξακκαηηδφκελα ξειέ γηα παξαθνινχζεζε ηνπ ξπζκηζηή απφ απφζηαζε. . 

Καη‟ειάρηζην ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο θαηαζηάζεηο : 

ready ( ξπζκηζηήο ζε εηνηκφηεηα),  Run (ιεηηνπξγία), alarm (ζθάικα ξπζκηζηή). Οη 

επαθέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα γηα θνξηίν 2A, ζηα 240 V AC.  

 2 επηπιένλ πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο εμφδνπο NPN / PNP push pull.        

Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο είζνδνη – έμνδνη ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε απνζπψκελε 

θιεκνζεηξά κε ειαηήξηα γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζή ηνπο.           

Όιεο νη αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο είζνδνη/έμνδνη ζα πξέπεη λα είλαη γαιβαληθά απνκνλσκέλεο 

κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηελ ηξνθνδνζία θαη ζα πξέπεη λα αληέρνπλ κηα ηάζε ειέγρνπ 2.15 KV DC 

γηα 1 sec. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα γίλνπλ απνδεθηνί κφλν ξπζκηζηέο πνπ έρνπλ 

ελζσκαησκέλε γαιβαληθή απνκφλσζε. 

 Σν εζσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα πξέπεη λα 

έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ξπζκηζηή.      

Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 2 ζχξεο επηθνηλσλίαο : 

 Μία ζχξα USB γηα πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο ρσξίο ρξήζε εμσηεξηθνχ 

κεηαηξνπέα 

 Μία ζεηξηαθή ζχξα RS485 γηα update ινγηζκηθνχ ή πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο ή 

επηθνηλσλία κέζσ ελζσκαησκέλνπ πξσηνθφιινπ Modbus RTU κε ζπζηήκαηα 

ηειεκεηξίαο / ηειε-ειέγρνπ. 

θαη λα παξαδίδεηαη κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξηβάιινλ Windows θαη 

θαιψδην επηθνηλσλίαο  γηα παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ. Σν 

ινγηζκηθφ ζα επηηξέπεη ηελ αιιαγή παξακέηξσλ ησλ ξπζκηζηψλ κε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ 

ηνλ ππνινγηζηή θαη αληίζηξνθα. Σν πξφγξακκα θαη ηα ζηνηρεία ησλ ξπζκηζηψλ ζα κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

ε πεξίπησζε φπνπ ν ξπζκηζηήο δελ δηαζέηεη ζχξα USB, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ πέληε 

κεηαηξνπείο RS485 ζε USB γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ξπζκηζηψλ. 

Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή ζεξκηθή πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο φπνπ ν 

ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, 

ην ξεχκα ηνπ θηλεηήξα, ηνλ  ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ θηλεηήξα. Ζ 
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ζπζθεπή ζα ηξνπνπνηεί απηφκαηα ηνλ ρξφλν ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζθάικαηνο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ιεηηνπξγία ζε ρακειέο ηαρχηεηεο. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ν ξπζκηζηήο ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε κελπκάησλ ην ζρεηηθφ κήλπκα.          

Ο ξπζκηζηήο ζα δηαθφπηεη κε αζθάιεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάησ απφ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο, ζα 

ελεξγνπνηεί ην ξειέ ζθάικαηνο θαη ζα απεηθνλίδεη κε θείκελν ην αληίζηνηρν ζθάικα: 

  Τπέξηαζε   

  Τπεξζέξκαλζε 

  Τπφηαζε    

  Τπεξθφξηηζε 

  Τπέξ-ξεχκα    

  θάικα θηλεηήξα 

  θάικα Γείσζεο   

  θάικα ξπζκηζηή 

Ο ξπζκηζηήο δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη απφ βξαρπθχθισκα ή ζθάικα γείσζεο, νχηε απφ 

αλνηγνθιείζηκν ξειέ ζηελ έμνδφ ηνπ.           

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ θαη ρεηξνθίλεηνπ reset 

(επαλαθνξά απφ ζθάικα). Σν απηφκαην reset  ζα ιεηηνπξγεί κφλν ζε ππέξ-ξεχκα, ππέξηαζε ή 

ππφηαζε. ην απηφκαην reset ζα ππάξρεη πξνγξακκαηηδφκελε επηινγή κέρξη 10 πξνζπαζεηψλ 

reset αλά ζθάικα πξηλ ν ξπζκηζηήο ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία θαη δψζεη ηε δπλαηφηεηα κφλν 

γηα ρεηξνθίλεην reset. Ο ρξφλνο επαλεθθίλεζεο κεηά απφ ζθάικα ζηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία 

ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελνο. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ιεηηνπξγία θιεηδψκαηνο ηνπ reset ζε πεξίπησζε πνπ ν ξπζκηζηήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα.       

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Οδεγίεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ (απαηηνχκελεο δηαηνκέο 

θαισδίσλ, αζθάιεηεο εηζφδνπ, θιπ.,) 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ( Low voltage directive, EMC directive) θαη πηζηνπνηήζεηο 

ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνδηαγξαθφκελα πξφηππα.  

 Βεβαίσζε MTBF γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο ξπζκηζηέο (average, 60% CL) κεγαιχηεξν 

απφ 180.000 ψξεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 
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 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.9.Μεηξεηέο παξνρήο θισληδσηνί ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο 

ηνπο ζηαζκνχο ηχπνπ ΣΔ ζα εγθαηαζηαζνχλ κεηξεηέο παξνρήο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο. Οη 

κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, ηχπνπ γξακκήο κε θιάληδεο ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 

κε ην κέγεζνο ηνπ αγσγνχ θαη ηελ θιίκαθα ηεο παξνρήο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηψλ ζα 

είλαη ν Νφκνο ηνπ Faraday γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, βαζηδφκελε ζην παικηθφ 

ζπλερέο καγλεηηθφ πεδίν θαη ζε d.c. ηερληθέο παικψλ (d.c. pulse techniques). Δπίζεο νη 

κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ρακειή θαηαλάισζε (low-energy design) κε 

απηφκαηε κεδεληθή αληηζηάζκηζε (automatic zero compensation). 

Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζα είλαη είηε ηνπνζεηεκέλνη καδί κε ην 

ζψκα (αηζζεηήξαο) ηνπ κεηξεηή παξνρήο (compact) installation), είηε  απνκαθξπζκέλα απφ ην 

ζψκα ηνπ κεηξεηή παξνρήο, εληφο εξκαξίνπ ηχπνπ πίιαξ ή εληφο ηνπηθνχ ειεθηξνινγηθνχ 

πίλαθα, θαη ζα ζπλδένληαη κέζσ θαισδίσλ (remote installation). ηελ πξψηε πεξίπησζε 

(compact installation) o κεηξεηήο (ζπλδπαζκφο αηζζεηήξα θαη κεηαηξνπέα) ζα δηαζέηεη βαζκφ 

πξνζηαζίαο IP67 ζχκθσλα κε IEC 60529. ε πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

κεηαηξνπέα, ην ζψκα ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα ηνπνζεηεζεί εληφο θξεαηίνπ ην νπνίν πηζαλφλ 

λα πιεκκπξίζεη. Γηα ην ιφγσ απηφ ην ζψκα (αηζζεηήξαο) ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα πξέπεη 

πάληα λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP68 θαη ν κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη βαζκφ  πξνζηαζίαο 

IP67.  

ηελ πεξίπησζε ηεο remote installation νη ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπ-(ζψκα) θαη 

ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο, 

έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ 

ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 150 κέηξσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα 

ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ παξαθείκελνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

(κέζε ή ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη άιινπο ππάξρνληεο αγσγνχο λεξνχ, κε βάζε 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  ππνρξεσηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

απαξαίηεηα δήισζε ζπκκφξθσζεο (CE) ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη, πνπ ζα αλαθέξεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή  ζπκβαηφηεηα, πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηα παξαθάησ ή ηζνδχλακα: 

 ΔΝ 55011 Radiated Emissions (Class B Group 1)  

 ΔΝ 55011 Powerline Conduction (Class B Group 1) 

 EN 61000-4-2 ESD  
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 EN 61000-4-3 + Α1:2008 Radiated RF Immunity 

 EN 61000-4-4 Electrical Fast Transients/Bursts 

 EN 61000-4-5 Voltage Surges 

 EN 61000-4-6 Conducted RF Fields 

 EN 61000-4-11 Voltage Dips and Interruptions 

 EN 61010-1:2001 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement & 

Laboratory use 

Δίλαη απαξαίηεην ηα ζηνηρεία ηνπ αηζζεηεξίνπ θαη κεηαηξνπέα κε φιεο ηηο εξγνζηαζηαθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή (π.ρ. ηχπνο, θσδηθφο, δηαζηάζεηο ηνπ αηζζεηεξίνπ, ξπζκίζεηο ηνπ 

κεηαηξνπέα, παξάκεηξνη βαζκνλφκεζεο θ.η.ι.) θαη ηνπ ηερληθνχ (εχξνο κέηξεζεο, ηηκή 

νγθνκέηξεζεο αλά παικφ θ.η.ι.) λα απνζεθεχνληαη ζε εζσηεξηθή κλήκε πνπ δελ απαηηεί 

κπαηαξία. Ο εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, δειαδή ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία επί ηφπνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο δνθηκψλ ή ινγηζκηθφ ή ηελ 

παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Αλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε εμνπιηζκνχ ή / θαη 

ινγηζκηθνχ ηφηε ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δειψζεη αλαιπηηθά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην 

ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Χο απνηέιεζκα ηεο απνζήθεπζεο ησλ παξακέηξσλ ζε εζσηεξηθή κλήκε ζα είλαη δπλαηφλ ε 

αιιαγή ηνπ κεηαηξνπέα ή ηνπ αηζζεηήξηνπ επί ηφπνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθφο 

εμνπιηζκφο δνθηκψλ ή ινγηζκηθφ ή ηελ παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ρσξίο ηελ 

αλάγθε λα ν ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή παξακέηξσλ εθ λένπ. 

Σα ζψκαηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ κεηξεηψλ ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν κέζσ θιαληδψλ 

θαηάιιειεο δηάηξεζεο, αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο πίεζε, πνπ ζα δηαζέηνπλ ζηα άθξα 

ηνπο. Οη θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην ΔΝ1092-1. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο PN ησλ αηζζεηήξσλ ζα είλαη 16 bar ή 40 bar θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ 

επηκέηξεζε θάζε ΣΔ. 

Σα πελία δηέγεξζεο  ζα εθάπηνληαη εζσηεξηθά ζηελ επηθάλεηα επέλδπζεο ηνπ αηζζεηήξα.  Ζ 

εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη EPDM, NBR, PTFE, PP ή άιιν αλάινγν 

ειαζηηθφ, εγθεθξηκέλν απφ αλεμάξηεην νίθν πηζηνπνίεζεο (π.ρ. WRAS, ACS, UL, NSF) γηα 

εθαξκνγή ζε πφζηκν λεξφ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα είλαη carbon steel ή 

ράιπβαο ηνπιάρηζηνλ AISI 316 ελψ νιφθιεξν ην ζψκα ζα έρεη εμσηεξηθή επηθάιπςε  

αληηδηαβξσηηθήο επνμεηθήο βαθήο, ειάρηζηνπ πάρνπο 70 κm.  

Σν πιηθφ ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, Hastelloy 'C', ηηηάλην ή παξφκνην, 

εγθεθξηκέλν γηα πφζηκν λεξφ θαη θαηάιιειν γηα ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ 2 mg/l εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο απνκαθξπζκέλνπ ηχπνπ, ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ 

αηζζεηήξα ζα είλαη ΗΡ 68 ειεγκέλε θάησ απφ ζηήιε χδαηνο ηνπιάρηζηνλ 7 κέηξσλ θαη 

θαηάιιεια γηα ζπλερή βχζηζε θαζψο θαη ππφγεηα εγθαηάζηαζε ρσξίο θξεάηην (buriable) ζε 
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βάζνο 5 κέηξσλ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξφζθνξα ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαζψο θαη ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζα ππνβάιεη.  

Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεηαηξνπέαο παικηθνχ ζπλερνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα εληάζζεηαη εχθνια ζε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλδέζεσλ 

θαη ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ.  

Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ , φηαλ απηφο 

είλαη άδεηνο (empty pipe detection) θαζψο θαη επαθή ειεχζεξεο ηάζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

κπνξεί δίλεηαη κήλπκα πξνο άιια ζπζηήκαηα ηειεειέγρνπ. Δπίζεο  ζα δηαζέηεη μερσξηζηή 

έλδεημε γηα ηελ αλαγγειία ζθαικάησλ φηαλ απηά αληρλεχνληαη απφ ηα απηνδηαγλσζηηθά ηνπ 

κεηαηξνπέα. Ζ αλίρλεπζε ηεο θαηάζηαζεο “θελφο αγσγφο” ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ζε 

απφζηαζε έσο θαη 150 κέηξσλ.  

Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ρεηξηζκνχ ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μέζσ ηεο νζφλεο 

ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ηνπ νξγάλνπ θαη ε επηινγή φισλ 

ησλ παξακέηξσλ, φπσο γιψζζα επηθνηλσλίαο, κνλάδεο κέηξεζεο, ηξφπνο αλαγξαθήο 

ελδείμεσλ θιπ.  

Οη κεηαηξνπείο  ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο θαη  ζα δηαζέηνπλ κία αλαινγηθή έμνδν θαη ηνπιάρηζηνλ δχν ςεθηαθή επαθέο. 

Κάζε κεηαηξνπέαο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε θσηηδφκελε αιθαξηζκεηηθή νζφλε ηθαλψλ 

γξακκψλ θαη πιεθηξνιφγην. Ζ νζφλε ζα είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελε, π.ρ. ε πξψηε 

γξακκή ηεο νζφλεο απεηθνλίδεη ηελ ηξέρνπζα παξνρή ζε m3/h ή l/s ή ηε ζπλνιηθή ξνή, ελψ νη 

ππφινηπεο γξακκέο ζα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε δίλνληαο πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα (π.ρ. ξπζκίζεηο νξγάλνπ, ζθάικα κεηξεηή). 

ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ν κεηαηξνπέαο ζα απεηθνλίδεη ηνπο θσδηθνχο ζθαικάησλ κε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ην πξφηππν NAMUR NE107 θαη επαλάγλσζηεο  πξνηάζεηο 

γηα ηελ δηφξζσζή ηνπο. Δπίζεο ζα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξφζβαζεο κέζσ θσδηθνχ 

αζθαιείαο γηα λα απνηξέπεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αιιαγή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

παξακέηξσλ. 

Ζ νζφλε ηνπ κεηαηξνπέα ζα παξέρεη σο ειάρηζην ηα αθφινπζα: 

 Δκθάληζε ζηηγκηαίαο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο),  

 Δκθάληζε αζξνηζηηθήο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο) 

 Δκθάληζε ηεο δηαθνξάο ζηελ αζξνηζηηθή ξνή γηα ηηο δχν δηεπζχλζεηο  

 Πιεξνθνξίεο δηάγλσζεο 

 πλζήθεο θελνχ αγσγνχ 

 Γξάθεκα παξνρήο ζε κνξθή κπάξαο 
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Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηή είλαη :   

  Αθξίβεηα (κεηαηξνπέα & αηζζεηεξίνπ): ± 0,25% ± 1mm/s ή θαιχηεξε (ζηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο)  επί ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ηεο παξνρήο. Πηζηνπνίεζε αθξίβεηαο 

OIML R49 Class 1  

 Λφγνο R - turndown (= Q3/Q1) ≥-200 ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία MID 

2004/22/EE ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/EE. 

 Πξνζαξκνγή: Απνκαθξπζκέλε (remote) ή ηνπηθή (compact). Διάρηζηε βαζκφ 

πξνζηαζίαο IP67. ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο απνκαθξπζκέλνπ ηχπνπ ν βαζκφο 

πξνζηαζίαο ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη IP68. Ο βαζκφο IP68 ζα είλαη εξγνζηαζηαθφο θαη 

φρη κε ηε κνξθή kit πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 

 Πεξίβιεκα: Με ηνπηθή νζφλε θαη πιεθηξνιφγην 

 Αξηζκφο αλαινγηθψλ εμφδσλ: ηνπιάρηζηνλ 1 αλαινγηθή έμνδνο 4 -20 mA κε 

πξνηφθνιιν HART 

 Αξηζκφο ςεθηαθψλ εμφδσλ: ηνπιάρηζηνλ 2 

 Γαιβαληθή απνκφλσζε: ε φιεο ηηο εμφδνπο 

 Γπλαηφηεηα εμφδνπ ηχπνπ bus (Modbus, Profibus) 

 Σξνθνδνζία: 230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz 

 Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο πεξηβάιινληνο: Καη‟ ειάρηζηνλ -20°C σο 60°C 

 Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα γηα ηελ ξνή. 

 Να ζπγθξαηεί ηα ζήκαηα εμφδνπ γηα ξπζκηδφκελν ρξφλν. 

 Να δηαζέηεη δπν αλεμάξηεηνπο αζξνηζηέο (totalizers) γηα ηελ παξαθνινχζεζε  θαη 

απνκλεκφλεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ λεξνχ. 

 Να παξέρεη απηφκαηα απηνδηαγλσζηηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Οη έιεγρνη απηνί ζα έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ OIML 

(Organisation Internationale de Métrologie Légale) R49 ηχπνπ P . Ζ παξνπζία κίαο 

θαηάζηαζεο ζθάικαηνο ζα πξνθαιεί ηελ ιεηηνπξγία αλακεηάδνζεο ηνπ ζθάικαηνο. Ζ 

ιεηηνπξγία ζα είλαη αζθαιήο απφ ζθάικα κε ηελ επαθή θιεηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλνηρηή ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ή δηαθνπήο ηεο 

ηξνθνδνζίαο.  Κάζε ζθάικα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν  NAMUR NE107 . 

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεηξεηή δελ ζα απαηηνχληαη επζχγξακκα ηκήκαηα 

πεξηζζφηεξα απφ 5 δηάκεηξνη (5XDN) πξηλ ην παξνρφκεηξν θαη 3 δηάκεηξνη (3ΥDN) 

κεηά απφ απηφ.  Θα ππάξμεη ε πξναηξεηηθή δπλαηφηεηα επηινγήο κεηξεηή πνπ δελ 

απαηηεί θαζφινπ επζχγξακκα ηκήκαηα θαη ν πξνζθέξνλ ζα πξνζθνκίζεη ην ηερληθφ 

θπιιάδην πνπ αλαθέξεη απηή ηε δπλαηφηεηα. 
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Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεηαηξνπέα ζα γίλεηαη απφ ην πιεθηξνιφγηφ ηνπ κε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο παξακέηξσλ. 

Οη δνθηκέο βαζκνλφκεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα γίλνπλ κε ηα πξφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ 3 ζεκεία, εθηφο εάλ νξηζζεί δηαθνξεηηθά. Ο κεηξεηήο ζα 

παξαδνζεί κε βαζκνλφκεζε απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

πξέπεη λα δηαζέηεη εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο EN17025. 

Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα πξέπεη λα είλαη επαιεζεχζηκε, κε ηελ ειάρηζηε 

«φριεζε» θαη ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ κεηξεηή απφ ηνλ αγσγφ (verification in situ) 

ή ηελ απνζχλδεζε ηνπ κεηαηξνπέα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαιήζεπζεο δελ ζα δηαθφπηεηαη ε 

κέηξεζε ηεο παξνρήο. Γηα ηνπο ειεθηξνκαγλεηηθνχο κεηξεηέο παξνρήο ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ελφο αξηζκνχ παξακέηξσλ ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην δίθηπν, κέζσ θαηάιιεινπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ ή/θαη 

ινγηζκηθνχ (λerificator). Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ ζηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ κεηξεηή θαη ησλ θαισδηψζεψλ ηνπ, αλίρλεπζε θαισδίνπ αλνηρηνχ ή 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, ζηνλ έιεγρν ησλ καγλεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αηζζεηεξίνπ, θαζψο θαη ζηε 

γξακκηθφηεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ κεδελφο, ηνπο βαζηθνχο ειέγρνπο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θιίκαθα, ιαλζαζκέλνη παξάκεηξνη θαη ηα ινηπά. Δπίζεο, ζα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ εμφδσλ ηνπ κεηξεηή παξνρήο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη κε ηελ έθδνζε θαηάιιεινπ πηζηνπνηεηηθνχ 

επαιήζεπζεο ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κφλν γηα ηνπο κεηξεηέο παξνρήο πνπ πέξαζαλ ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξνπνίεζε κεγαιχηεξε απφ 

1% ζε ζχγθξηζε κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο. Έλα ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζα δνζεί κε ηελ πξνζθνξά. Με ηε ρξήζε ηέηνηνπ 

εμνπιηζκνχ ή/θαη ινγηζκηθνχ (λerificator) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο in situ 

ρσξίο ηελ αλάγθε λα αθαηξεζεί απφ ην δίθηπν ηνπ λεξνχ. 

Όπνπ ιφγνπ ηεο ρακειήο παξνρήο δελ ηθαλνπνηείηαη ηελ απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα 

0,25% αθξίβεηα, ηφηε ν Γηαγσληδφκελνο ζα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά κεγέζε ή κεζφδνπο γηα λα 

απμήζεη ηελ αθξίβεηα. Ζ ρξήζε ζπζηνιψλ είλαη απνδεθηή αξθεί λα δηθαηνινγείηαη επαξθψο απφ 

ηνλ Γηαγσληδφκελν. Δπίζεο είλαη απνδεθηή ε ρξήζε κεηξεηψλ παξνρήο εηδηθήο θαηαζθεπήο κε 

ελζσκαησκέλεο ζπζηνιέο. Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πξνηείλεη ηε βέιηηζηε ηερληθν-νηθνλνκηθά 

κέζνδν ε νπνία πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε ελφριεζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ  

 Πηζηνπνηεηηθφ EN17025 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  
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 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.10. Μεηξεηέο Παξνρήο θιαληδσηνί ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο 

Οη κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, ηχπνπ γξακκήο κε θιάληδεο ψζηε λα 

ηαηξηάδνπλ κε ην κέγεζνο ηνπ ζσιήλα θαη ηελ θιίκαθα ηεο παξνρήο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεηξεηψλ ζα είλαη ν Νφκνο ηνπ Faraday γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, βαζηδφκελε ζην 

παικηθφ ζπλερέο καγλεηηθφ πεδίν θαη ζε d.c. ηερληθέο παικψλ (d.c. pulse techniques). Δπίζεο 

νη κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ρακειή θαηαλάισζε (low-energy design). 

Σα ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα είλαη απηφλνκα θαισδηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη παξνρήο ξεχκαηνο, θαζψο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθή κπαηαξία. 

Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο ζα είλαη είηε 

ηνπνζεηεκέλνη καδί κε ην ζψκα (αηζζεηήξα) ηνπ κεηξεηή παξνρήο (compact installation), είηε  

απνκαθξπζκέλα απφ ην ζψκα ηνπ κεηξεηή παξνρήο, εληφο εξκαξίνπ ηχπνπ πίιαξ ή εληφο 

ηνπηθνχ ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα, θαη ζα ζπλδένληαη κέζσ θαισδίσλ (remote installation). Όιεο 

νη ζπλδέζεηο ζα είλαη απφιπηα ζηεγαλέο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πξνζηαζία θαη‟ ειάρηζηνλ 

IP67 ηνπ κεηαηξνπέα θαη IP68 γηα ηνλ αηζζεηήξα. Σν ζψκα (αηζζεηήξα) ηνπ κεηξεηή παξνρήο 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο θξεαηίνπ ην νπνίν πηζαλφλ λα πιεκκπξίζεη. Γηα ην ιφγσ απηφ ην 

ζψκα (αηζζεηήξα) ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 68 

ειεγκέλε θάησ απφ ζηήιε χδαηνο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ θαη θαηάιιεια γηα ζπλερή βχζηζε 

θαζψο θαη ππφγεηα εγθαηάζηαζε ρσξίο θξεάηην (buriable) ζε βάζνο 5 κέηξσλ. Σα παξαπάλσ 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξφζθνξα ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαζψο θαη ζηα 

επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζα ππνβάιεη. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηχπνπ compact ζα πξνηηκάηαη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ελέξγεηαο, αιιά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηχπνπ remote νη ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπ-(ζψκα) θαη 

ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα  ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο 

έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ 

ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξσλ. 

Σν πξνδηαγεγξακκέλν εχξνο παξνρήο ζα κεηξηέηαη κε αθξίβεηα, ηεο ηάμεο ηνπ +/- 0.5 % ηεο 

κέηξεζεο παξνρήο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα ηεο 

κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ παξαθείκελνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κέζε ή 

ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη άιινπο ππάξρνληεο αγσγνχο λεξνχ, κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  ππνρξεσηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

απαξαίηεηα δήισζε ζπκκφξθσζεο (CE) ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη, πνπ ζα αλαθέξεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή  ζπκβαηφηεηα, πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ή ηζνδχλακα: 
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 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU (Harmonized standard EN61010-1:2010) 

 Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU (Harmonized standard 

EN61326-1:2013) 

Ο εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, δειαδή ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 

επί ηφπνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο δνθηκψλ ή ινγηζκηθφ. Αλ ππάξρεη ηέηνηα 

απαίηεζε εμνπιηζκνχ ή / θαη ινγηζκηθνχ ηφηε ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δειψζεη αλαιπηηθά 

ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη.  

Σα ζψκαηα (αηζζεηήξηα) ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ κεηξεηψλ ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν κέζσ 

θιαληδψλ θαηάιιειεο δηάηξεζεο αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο πίεζε, πνπ ζα δηαζέηνπλ 

ζηα άθξα ηνπο. Οη θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1092-1. Ζ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο PN ησλ αηζζεηήξσλ ζα είλαη 16 Bar ή 40 bar θαηά πεξίπησζε 

ζχκθσλα κε ηελ επηκέηξεζε θάζε ΣΔ./ ΣΔΠ. Θα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ρσξίο 

επζχγξακκα ηκήκαηα αλάληε θαη θαηάληε ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο (0D:0D) θαη ζα ππνβιεζεί 

ην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα ην αλαθέξεη, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2014/32/EE (MID). 

Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη EPDM, NBR, PTFE ή άιιν αλάινγν ειαζηηθφ, 

εγθεθξηκέλν απφ αλεμάξηεην νίθν πηζηνπνίεζεο γηα εθαξκνγή ζε πφζηκν λεξφ. H 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ επέλδπζεο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην νίθν πηζηνπνίεζεο 

κέζσ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηε πξνζθνξά. Σν 

πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θιαληδψλ ζχλδεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα είλαη carbon steel ή ράιπβαο 

ελψ νιφθιεξν ην ζψκα ζα έρεη εμσηεξηθή επηθάιπςε αληηδηαβξσηηθήο επνμεηθήο βαθήο 

ειάρηζηνπ πάρνπο 70 κm. 

Σν πιηθφ ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, Hastelloy 'C', ηηηάλην ή παξφκνην, 

θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ θαη θαηάιιειν γηα ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ 2 mg/l εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ αηζζεηήξα ζα είλαη ΗΡ 68 ειεγκέλε θάησ 

απφ ζηήιε χδαηνο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ θαη θαηάιιεια γηα ζπλερή βχζηζε θαζψο θαη 

ππφγεηα εγθαηάζηαζε ρσξίο θξεάηην (buriable) ζε βάζνο 5 κέηξσλ.  

Οη κεηξεηέο παξνρήο ζα κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ κε ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα πίεζεο θαη ζα 

ππνβιεζεί ην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα ην αλαθέξεη. Θα δηαζέηνπλ 

ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο παξνρήο θαη ηηο ηηκέο 

ηεο πίεζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα πίεζεο.  

Ζ κπαηαξία δελ ζα είλαη εηδηθνχ ηχπνπ, ζα είλαη ηππνπνηεκέλνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ θαη δελ ζα 

απαηηείηαη ε απνζηνιή ηνπ κεηξεηή ζην εξγνζηάζην γηα ηελ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο. Ζ αιιαγή 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια, ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ κεηξεηή απφ ηνλ αγσγφ (in 

situ). 

Οη ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρεηξηζκνχ. Οη 

κεηαηξνπείο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα  ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

Κάζε κεηαηξνπέαο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε αιθαξηζκεηηθή νζφλε. H νζφλε  ζα απεηθνλίδεη ηελ 

ηξέρνπζα παξνρή ζε m3/h ή l/s, ηε ζπλνιηθή ξνή, θαηεχζπλζε ξνήο, θαη θαηάζηαζε ηεο 

κπαηαξίαο. Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ  

φηαλ απηφο είλαη άδεηνο (empty pipe detection). Δπίζεο ζα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ αλαγγειία 

ζθαικάησλ φηαλ απηά αληρλεχνληαη απφ ηα απηνδηαγλσζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα. ε πεξίπησζε 
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φπνπ ν κεηαηξνπέαο ζήκαηνο ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ αηζζεηήξα ζα πξέπεη ε 

αλίρλεπζε ηεο θαηάζηαζεο “θελφο αγσγφο” λα είλαη δπλαηή ζε απφζηαζε έσο θαη 100 κέηξσλ. 

Ζ νζφλε ζα παξέρεη σο ειάρηζην ηα αθφινπζα: 

 Δκθάληζε ζηηγκηαίαο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο) 

 Δκθάληζε αζξνηζηηθήο ξνήο (θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο) 

 Δκθάληζε ηεο δηαθνξάο ζηελ αζξνηζηηθή ξνή γηα ηηο δχν δηεπζχλζεηο 

 Πιεξνθνξίεο δηάγλσζεο 

 πλζήθεο θελνχ αγσγνχ 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα είλαη: 

 Αθξίβεηα (κεηαηξνπέα & αηζζεηεξίνπ): ± 0,5%  επί ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ηεο 

παξνρήο ή θαιχηεξε 

 Δχξνο: Λφγνο R (=Q3/Q1) ≥ 160 ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία MID 2014/32/EE 

θαη OIML R 49:2006 

 Πξνζαξκνγή: Απνκαθξπζκέλε ε ηνπηθή 

 Πεξίβιεκα κεηαηξνπέα: Με ηνπηθή νζφλε 

 Αξηζκφο ςεθηαθψλ εμφδσλ: 2. Δλαιιαθηηθά ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

ηχπνπ bus (Modbus ή ηζνδχλακν) γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ ςεθηαθά. 

 Σξνθνδνζία: Δζσηεξηθή κπαηαξία κε δηάξθεηα έσο 10 εηψλ 

 Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο: Καη‟ ειάρηζηνλ -10 … +50°C 

 Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα γηα ηελ ξνή. 

 Να δηαζέηεη δπν αλεμάξηεηνπο αζξνηζηέο (totalizers) γηα ηελ παξαθνινχζεζε  θαη 

απνκλεκφλεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ λεξνχ. 

 Να παξέρεη απηφκαηα απηνδηαγλσζηηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερψο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Οη δνθηκέο βαζκνλφκεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα γίλνπλ κε ηα πξφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ 3 ζεκεία, εθηφο εάλ νξηζζεί δηαθνξεηηθά. Ο κεηξεηήο ζα 

παξαδνζεί κε βαζκνλφκεζε απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ην εξγαζηήξην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN17025. 

Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα πξέπεη λα είλαη επαιεζεχζηκε, κε ηελ ειάρηζηε 

«φριεζε» θαη ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ κεηξεηή απφ ηνλ αγσγφ. Γηα ηνπο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχο κεηξεηέο παξνρήο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ ελφο αξηζκνχ παξακέηξσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην δίθηπν, 
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κέζσ θαηάιιεινπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ (λerificator). Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ ζηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο κφλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ κεηξεηή θαη ησλ 

θαισδηψζεψλ ηνπ, ζηνλ έιεγρν ησλ καγλεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αηζζεηεξίνπ, ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θέξδνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα θαζψο θαη ζηε γξακκηθφηεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ζηε 

ξχζκηζε ηνπ κεδελφο. Δπίζεο, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ςεθηαθψλ εμφδσλ ηνπ 

κεηξεηή παξνρήο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη κε ηελ έθδνζε θαηάιιεινπ πηζηνπνηεηηθνχ 

επαιήζεπζεο ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κφλν γηα ηνπο κεηξεηέο παξνρήο πνπ πέξαζαλ ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξνπνίεζε κεγαιχηεξε απφ 

1% ζε ζχγθξηζε κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο. Με ηε ρξήζε ηέηνηνπ 

εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ (λerificator) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο in situ ρσξίο 

ηελ αλάγθε λα αθαηξεζεί απφ ην δίθηπν ηνπ λεξνχ. 

Ο κεηξεηήο παξνρήο ζα εθηειεί απηφκαηα απηνδηαγλσζηηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπλερψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ παξνπζία κίαο θαηάζηαζεο ζθάικαηνο ζα 

πξνθαιεί ηελ ιεηηνπξγία αλακεηάδνζεο ηνπ ζθάικαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ζα είλαη αζθαιήο απφ 

ζθάικα κε ηελ επαθή θιεηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλνηρηή ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο ή δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο. 

Σα δηαγλσζηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο βαζηθνχο ειέγρνπο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, αλίρλεπζε θαισδίνπ αλνηρηνχ θπθιψκαηνο, εθηφο θιίκαθαο, ιαλζαζκέλνη 

παξάκεηξνη θιπ. 

Όπνπ ιφγνπ ηεο ρακειήο παξνρήο δελ ηθαλνπνηείηαη ηελ απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα 

0,5% αθξίβεηα, ηφηε ν Γηαγσληδφκελνο ζα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά κεγέζε ή κεζφδνπο γηα λα 

απμήζεη ηελ αθξίβεηα. Ζ ρξήζε ζπζηνιψλ είλαη απνδεθηή αξθεί λα δηθαηνινγείηαη επαξθψο απφ 

ηνλ Γηαγσληδφκελν. Δπίζεο είλαη απνδεθηή ε ρξήζε κεηξεηψλ παξνρήο εηδηθήο θαηαζθεπήο κε 

ελζσκαησκέλεο ζπζηνιέο. Ο Γηαγσληδφκελνο ζα πξνηείλεη ηε βέιηηζηε ηερληθφ-νηθνλνκηθά 

κέζνδν ε νπνία πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε ελφριεζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Έγθξηζε πξνηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ MID ησλ κεηξεηψλ παξνρήο 

 Πηζηνπνίεζε MID ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ  

 Πηζηνπνηεηηθφ EN17025 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 45 

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.11. Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο 

ηνπο ηαζκνχο ηχπνπ ΣΔ ν κεηξεηήο παξνρήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πθηζηάκελε), ηα απαξαίηεηα 

παξειθφκελα ζχλδεζεο (θιαληδνδηκπψ ζε πεξίπησζε πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΡΝ16 ή 

εμαξκσηηθψλ ζε πεξίπησζε πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΡΝ40, θιάληδεο, θνριίεο θιπ) 

ηνπο ηαζκνχο ηχπνπ ΣΔΠ ν κεηξεηήο παξνρήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο, ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα ζχλδεζεο (θιαληδνδηκπψ, θιάληδεο, θνριίεο 

θιπ) 

ηνπο ηαζκνχο ηχπνπ ΣΔΚ ν αζχξκαηνο ςεθηαθφο πδξνκεηξεηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

νξεηράιθηλε αζθάιεηα θαη ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα ζχλδεζεο (ξαθφξ, ζπζηνιέο, 

πξνζζήθεο θιπ) 

Αθνινπζνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα βαζηθά πδξαπιηθά εμαξηήκαηα. 

3.11.1. Γηθιείδεο ζύξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο 

Οη δηθιείδεο ζχξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο, κε 

ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο ζηνλ θιάδν ησλ δηθηχσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. Οη δηθιείδεο 

ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN16 ή ΡΝ40 θαηά πεξίπησζε, θνληνχ ζψκαηνο (ηχπνπ F4).        

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα θαηά 

ην θιείζηκν θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο αλάληε θαη θαηάληε, καθξφρξνλε θαη νκαιή ιεηηνπξγία, 

φπσο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο.   

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN1074-1, EN1074-2 θαη 

ΔΝ1171, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη θιάληδεο.  

Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα έρεη ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ19 γηα ηελ νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν (DN), ηελ νλνκαζηηθή πίεζε (PN), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη ην ζήκα ή 

ηελ  επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ ειαζηηθή επέλδπζε ηνπ ζχξηε ζα θέξεη ηελ έλδεημε ΔΝ681-1. 

Οη δηθιείδεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα πξέπεη λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο ηε δηαηνκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή πηψζε 

πίεζεο ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
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Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε, απαιιαγκέλε εγθνπψλ 

θ.ι.π., ζην θάησ κέξνο ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε επηθάζηζε θεξηψλ πνπ ζα θαζηζηνχλ 

πξνβιεκαηηθή ηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο βάλαο.     

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο επηζθεπήο, ην 

θπξίσο κέξνο ηεο βάλαο λα κελ απνζπλδέεηαη απφ ηε ζσιήλσζε θαη λα επηηξέπεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο, ζχξηε, βάθηξνπ θ.ι.π.        

Σν κήθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 558, Πίλαθαο 2, βαζηθή ζεηξά 

14.      

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα παξνπζηάδνπλ 

ηθαλή αληνρή ζε θζνξά θαη δηάβξσζε.           

Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GGG-50 θαηά ΔΝ1563.  

Κάζε άιιε πξφζκημε πιηθψλ κε θαηψηεξε πνηφηεηα απνθιείεηαη, έηζη ψζηε ην θξάκα λα είλαη 

αλζεθηηθφ, ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο.         

Σα ζψκαηα θαη ηα θαιχκκαηα ησλ δηθιείδσλ κεηά ηε ρχηεπζε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία 

επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ειάηησκα ή αζηνρία ρπηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε 

χιε.           

H επηθαλεηαθή πξνζηαζία ησλ δηθιείδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επνμεηδηθή βαθή βαξέσο 

ηχπνπ (fusion bonded epoxy) κε ειάρηζην πάρνο βαθήο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 250 κηθξά 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 3476 κέξνο 1 θαη EN 14901, πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ νξγαληζκφ 

GSK. 

Ζ ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε θνριίεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ειάρηζηεο 

πνηφηεηαο Α2.  

Οη θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ 

δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ πιηθφ. 

Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ ζψκαηνο θαη  θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ παξέκβπζκα απφ 

EPDM ή NITRILE RUBBER θαηά BS 2494 ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο ηεο θακπάλαο (θαιχκκαηνο) γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα (PROTECTION TUBE).           

Οη δηθιείδεο ζα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 11,5%.   

Ζ δηθιείδα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ 

βάθηξνπ ζα επηηπγράλεηαη κε κε εμαξκψζηκε δηάηαμε ζηεγαλνπνίεζεο κε 4 O-rings πςειήο 

αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60νC , ρσξίο 

πεξηθφριην ζχζθημεο θαη θακία απαίηεζε ζπληήξεζεο. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 
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 Απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο. 

 Δπηζπκεηφ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθαηάζηαζε βάθηξνπ θαη δηάηαμε ζηεγάλσζεο 

ρσξίο λα απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο (θακπάλα) απφ ην 

ζψκα ηεο δηθιείδαο. 

Σν βάθηξν πξέπεη λα θέξεη δηάηαμε ζηνπ γηα λα ζηακαηάεη ζηελ άλσ ζέζε. 

Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ (stem nut) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ραιθνχ πςειήο 

αληνρήο (π.ρ. θσζθνξνχρν νξείραιθν) ή αλνμείδσην ράιπβα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε 

ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθνριίνπ ζην ζχξηε, ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ βάθηξνπ λα παξακέλεη 

ζηε ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζχξηνπ θαη πεξηθνριίνπ λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά.   

Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε πνηφηεηαο GGG-

50 θαηά ΔΝ1563, ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ, 

πςειήο αληνρήο EPDM ή NITRILE RUBBER θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν πιηθφ, θαηάιιειν γηα 

πφζηκν λεξφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε (Resilient sealing). 

Ζ θίλεζε ηνπ ζχξηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πιεπξηθνχο νδεγνχο ζην ζψκα ηεο βάλαο.  

Ο ρεηξηζκφο ησλ δηθιείδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρεηξνηξνρφ πνπ ζα παξαδνζεί καδί κε ηηο 

δηθιείδεο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ1074 ελφο εθ ησλ παξαθάησ 

αλαγλσξηζκέλσλ Δπξσπαηθψλ θνξέσλ DVGW-KIWA-OVGW. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.11.2. Φιαληδνδηκπώ κε δηάηαμε αγθύξσζεο ΡΝ16 

Οη ζχλδεζκνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε επζχγξακκσλ ηκεκάησλ αγσγψλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ακηαληνηζηκέλην (A/C), αιιά θαη γηα θάζε άιιν είδνο αγσγνχ φπσο 

ράιπβα, θαηφ ρπηνζίδεξν, ειαηφ ρπηνζίδεξν, PVC, PE, θιπ. απφ ηελ κία πιεπξά, ελψ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ζα θέξνπλ θιάληδα αληίζηνηρεο δηακέηξνπ ψζηε λα ζπλδένληαη κε θιαληδσηά 

εμαξηήκαηα φπσο δηθιείδεο, κεηξεηέο παξνρήο θιπ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ηνπηθνχο 

ζηαζκνχο. 
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Οη ζχλδεζκνη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλή ζχλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, 

ζε ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 νξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφθιηζε επηηξέπεηαη λα είλαη κέρξη 2 mm, είηε ζην άλσ 

φξην (επί έιαηηνλ) είηε ζην θάησ φξην (επί κείδνλ).  

Δπίζεο, φινη νη ζχλδεζκνη  ζα εμαζθαιίδνπλ εθηφο απφ ηελ πδαηνζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ 

θαη ηελ αγθχξσζε ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, 

κέζσ εηδηθψλ αγθπξσηηθψλ ειαζκάησλ πνπ ζα θέξνπλ, ηα νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο 

εηδηθνχ εθηνλνχκελνπ δαθηπιίνπ.  

Σν ζχζηεκα αγθχξσζεο λα απνηειείηαη απφ αληηθαηαζηάζηκεο κεηαιιηθέο δηαηάμεηο 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε νμεηδνχκελν πιηθφ φπσο αλνμείδσηνο ράιπβαο ή νξείραιθνο, ηχπνπ 

ειάζκαηνο πξνζαξκνζκέλεο εληφο εηδηθνχ εθηνλνχκελνπ δαθηπιίνπ.  

Δπίζεο νη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγθξίζεηο απφ αλαγλσξηζκέλα ηλζηηηνχηα ηεο 

Δπξψπεο φπσο DVGW, KIWA, θιπ.  

Οη ζχλδεζκνη κε θιάληδα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ έλα κεηαιιηθφ ζσιελσηφ ηκήκα 

αλάινγεο δηακέηξνπ κε ιεία θσληθή εζσηεξηθή δηαηνκή, ζην έλα άθξν απφ έλα κεηαιιηθφ 

δαθηχιην ζχζθημεο, έλα ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαη έλα ζχζηεκα αγθχξσζεο, ελψ ζην 

άιιν άθξν  απφ κία κεηαιιηθή θιάληδα. Ζ θιάληδα ζα έρεη, θπθιηθέο νπέο ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε ζχλδεζε ηεο κε δηάθνξα θιαληδσηά εμαξηήκαηα ίδηαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Ο δαθηχιηνο 

ζχζθημεο ζα έρεη δηακφξθσζε ηέηνηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή κέζσ θνριηψλ – εληαηήξσλ, ε 

ζχζθημε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αγθχξσζεο, κεηαμχ ηνπ 

ζπλδέζκνπ θαη ηνπ επζέσο άθξνπ ζσιήλα. Έηζη ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απφιπηε 

ζηεγαλφηεηα ζχλδεζεο αιιά θαη απνθιεηζκφο ηεο αμνληθήο κεηαηφπηζεο ηνπ αγσγνχ, ζηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο PN.  

Θα πξέπεη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ ζην ειεχζεξν άθξν ζσιήλα λα γίλεηαη ρσξίο 

απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπλδέζκνπ.  ε θάζε πεξίπησζε, ν ζχλδεζκνο κεηά ηελ εθαξκνγή, 

ζα πξέπεη λα εμαξκψλεηαη πιήξσο θαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθψλ 

εξγαιείσλ ή αλαιψζηκσλ πιηθψλ.  Δπίζεο νη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο επζχγξακκσλ ηκεκάησλ αγσγψλ φισλ ησλ ηχπσλ κε θιαληδσηά εμαξηήκαηα, κε 

ηαπηφρξνλε αγθχξσζε θαη ειάρηζηε γσληαθή εθηξνπή 7. 

Οη ζχλδεζκνη κε θιάληδα πξέπεη λα έρνπλ δηάηξεζε θιάληδαο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1092-2.  

Σέινο νη ζχλδεζκνη κε θιάληδα ζε φηη αθνξά ην άθξν ηνπο πνπ δελ έρεη θιάληδα, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνριίεο – εληαηήξεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο, απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ζχζθημε ηνπ ειαζηηθνχ ζηεγαλσηηθνχ 

δαθηπιίνπ. Οη πξνζθεξφκελνη ζχλδεζκνη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή Πίεζε Λεηηνπξγίαο 

PN16 bar.  

Γηα κεγάιν εχξνο εθαξκνγήο απαξαίηεην είλαη νη πξνζθεξφκελνη ζχλδεζκνη λα δηαζέηνπλ 

εηδηθφ εθηνλσκέλν αξζξσηφ δαθηχιην. Δπηζπκεηφ είλαη λα έρνπλ εχξνο εθαξκνγήο επί 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ αγσγψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.  

Οη πξνζθεξφκελνη ζχλδεζκνη πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 

θαηαζθεπήο: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.  
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Τιηθφ θαηαζθεπήο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ (ζψκαηνο θαη δαθηπιίσλ ζχζθημεο): Διαηφο 

ρπηνζίδεξνο ηνπιάρηζηνλ GGG40 ζχκθσλα κε ην ΔΝ-GJS-450-10.  

Πξνζηαηεπηηθή βαθή: Δλδεηθηηθά RESICOAT (επνμηθφ επίζηξσκα πνχδξαο) κε επηθάιπςε 

ειάρηζηνπ  πάρνπο 250 κm. θαη κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ 

ζχκθσλα κε ην GSK  θαη ην ΔΝ 14901.  

Τιηθφ θαηαζθεπήο θνριηψλ θαη πεξηθνριίσλ: Αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI 304 (A2)  ή AISI 316 

(A2)  κε επηθάιπςε απφ TEFLON γηα πξνζηαζία απφ ην θαηλφκελν ζηνκψκαηνο - 

αξπάγκαηνο.           

Τιηθφ θαηαζθεπήο ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ: NBR ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 682 ή ΔPDM 

ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 681-1, κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ θαη 

αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ απφ 0C  έσο  +50C.  

Τιηθφ θαηαζθεπήο αγθπξσηηθψλ ειαζκάησλ: Μεηαιιηθφ πιηθφ, απφ αλνμείδσην ράιπβα ή 

νξείραιθν.        

Τιηθφ θαηαζθεπήο εθηνλνχκελνπ αξζξσηνχ δαθηπιίνπ: εηδηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. Ο εηδηθφο απηφο δαθηχιηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κεγάινπ εχξνπο εθαξκνγήο επί ησλ εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα απνθεχγεηαη ε κεραληθή θαηαπφλεζε ηνπ ειαζηηθνχ ζηεγαλφηεηαο  θαη ε 

γξήγνξε γήξαλζή ηνπ.             

Κάζε ζχλδεζκνο ζα παξαδίδεηαη έηνηκνο γηα ρξήζε, κνληαξηζκέλνο θαη ζα θέξεη αλάγιπθε 

ζήκαλζε ΡΝ (νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο), Φ (πεξηνρή εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ) θαη DN 

(νλνκαζηηθή δηάκεηξνο θιάληδαο). 

Οη ζχλδεζκνη κε θιάληδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ αζθαιή ζχλδεζε θαη 

αγθχξσζε αγσγψλ φισλ ησλ πιηθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο ζα πξέπεη 

ην εχξνο εθαξκνγήο ηνπο  λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηακέηξνπο αγσγψλ. ην απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα θαιχπηεη φιεο ηηο παξαθάησ δηαηνκέο. ην παξαθάησ απαηηνχκελν εχξνο 

γίλεηαη απνδεθηφ ζην άλσ ή ζην θάησ φξην θαηά κείδνλ απφθιηζε κέρξη 2mm. Γε γίλεηαη 

απνδεθηή απφθιηζε θαη ζηα δχν φξηα (θαη ζην άλσ θαη ζην θάησ) παξά κφλν ζην έλα φξην. 

 Γηάκεηξνο DN50: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 46-70mm, 

 Γηάκεηξνο DN65: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 63-90mm, 

 Γηάκεηξνο DN80: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 86-105mm, 

 Γηάκεηξνο DN100: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 106-131 mm, 

 Γηάκεηξνο DN125: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 132-153mm, 

 Γηάκεηξνο DN150: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 154-190 mm, 

 Γηάκεηξνο DN200: Απαηηνχκελν εχξνο εθαξκνγήο 192-230 mm θαη 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 
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 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.11.3. Υπηνζηδεξά εμαξηήκαηα/ εμαξκσηηθά  

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ρπηνζηδεξψλ εμαξηεκάησλ θαη εμαξκσηηθψλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο 

θιάζεο ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαη ζα θέξνπλ επνμηθή βαθή ελδεηθηηθά RESICOAT (επνμηθφ 

επίζηξσκα πνχδξαο) κε επηθάιπςε ειάρηζηνπ  πάρνπο 250 κm θαη κε έγθξηζε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

Σν ειαζηηθφ ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη NBR ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 

682 ή ΔPDM ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 681-1, κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ θαη αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ απφ 0C  έσο  +50C  

Ζ πίεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη PN 16 atm. Σα θιαληδσηά 

εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1092-2. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.11.4. Οξεηράιθηλεο αζθάιεηεο  

Οη νξεηράιθηλεο αζθάιεηεο πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο απφ 

κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε. Οη αζθάιεηεο ζα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ζηελ ζέζε 

εγθαηάζηαζήο ηνπο κέζσ εηδηθήο αζθάιεηαο ζην έλα ηνπο άθξν έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε 

απνκάθξπλζε ηνπο απφ ην δίθηπν. Οη αζθάιεηεο ζα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ νξείραιθν πνηφηεηαο CW614N/ CW617N, θπιηλδξηθήο κνξθή θαη 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηα ξαθφξ ζχλδεζεο ησλ κεηξεηψλ φπνπ 
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θαη αλ απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ζα πξέπεη λα πεξηζηξέθνληαη ειεχζεξα γχξν απφ ηα ξαθφξ 

ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ξαθφξ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.  

Οη αζθάιεηεο ζα απνηεινχληαη, απφ δπν κέξε θαη ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλεο ψζηε λα 

ηνπνζεηνχληαη κε έλα θαη κφλν ηξφπν. Σα δχν κέξε ζα ζπλδένληαη ζηε κία κεξηά κέζσ 

θαηάιιεισλ εγθνπψλ ελψ ζηελ άιιε ζα θέξνπλ δηάηαμε θιεηδψκαηνο απνηεινχκελε απφ 

εηδηθφ θνριία αζθάιηζεο θαη ζπείξσκα.  

Ο θνριίαο ζα έρεη ηέηνηα δηακφξθσζε ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη κφλν κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 

θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ ην νπνίν ζα είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα αληηγξαθεί θαη δε ζα θπθινθνξεί ζην 

εκπφξην.  

Σα θιεηδηά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη αδηαίξεηα θαη λα απνηεινχλ έλα εληαίν ηεκάρην 

αδχλαην λα δηαρσξηζηεί ή λα απνζπλαξκνινγεζεί ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο ηκήκαηα έηζη ψζηε 

λα κε κπνξεί λα ραζεί θάπνην ηκήκα ηνπ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο. Μέζσ ηνπ θιεηδηνχ ζα 

πξέπεη λα αθαηξείηαη ην ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ηνπ θξνπλνχ κε κνλαδηθφ ηξφπν 

απνθιεηφκελσλ κεζφδσλ πνπ δχλαηαη λα αληηγξαθνχλ φπσο κέζσ θνριίσζεο θιεηδηνχ - 

ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο θιπ.   

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.12. Φξεάηηα εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζηνπο 

ζηαζκνχο δηαρείξηζεο πίεζεο.   

Οη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη νη θαηάιιειεο ψζηε λα είλαη λα είλαη δπλαηή ε 

εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ πδξαπιηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε θάζε 

ζέζε εγθαηάζηαζεο.  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηε κειέηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ρψξν πνπ ζα ζπλαπνθαζηζηεί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε φριεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο παξεκβάζεηο ζηε θπθινθνξία.   

Ο αλάδνρνο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα πξνβεί ζηελ επίζθεςε επί ηφπνπ γηα ηε κειέηε ησλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αθξηβή ζεκείσλ  ηνπνζέηεζεο ησλ θξεαηίσλ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.  



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 52 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαηαιακβάλεη ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο, ε 

Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. Ζ ζρεηηθή άδεηα ζα εθδίδεηαη κεηά 

απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ νπνία ζα γλσζηνπνηεί ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο 

έλαξμεο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, πξν ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη 

ζηε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα εθηεινχληαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο, κε ζήκαηα ησλ νπνίσλ 

ην ζρήκα θαη ηνπ πεξηερφκελν ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ Κ.Ο.Κ πνπ ηζρχεη.  

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθξηβή ράξαμε (απφ 

Μεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ) ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. Ζ ράξαμε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο 

απηψλ. Ο Αλάδνρνο είλαη επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ράξαμε εηδηθά κεραλήκαηα 

φπσο δίζθν θνπήο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, δίζθν θνπήο πιαθψλ πεδνδξνκίνπ θ.ι.π. 

αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (πεδνδξφκηα, αζθαιηνηάπεηαο). Έηζη ζα πξνθιεζνχλ 

ιηγφηεξεο θζνξέο θαη ζα είλαη πην εχθνιε ε απνθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

έδαθνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα  θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, πνπ 

ζα ζεσξήζεη ζαλ πξνζθνξφηεξν θαη πιένλ ελαξκνληδφκελν κε ηελ θάζε πεξίπησζε ν 

Αλάδνρνο. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη γηα ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο ιακβάλεηαη 1,00 m 

κεγαιχηεξν απφ θάζε παξεηά ηνπ θξεαηίνπ,  ψζηε λα ππάξρνπλ αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίεο 

ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ. Καηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπνζέηεζεο ν Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο  λα ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο (θξάλε, ηθξηψκαηα 

αληηζηήξημεο πξαλνχο θ.ι.π.). 

Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ή αλψηεξεο θαη ηχπνπ II ή ΗV (Sulfate Resisting), 

Γεληθφηεξα, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 1997 (Πνηνηηθφο Έιεγρνο θπξνδεκάησλ. Δξγαζηήξην Πνηνηηθνχ 

Διέγρνπ θ.ιπ.).Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο νξνθήο θαζψο πξέπεη 

λα έρεη ηελ θαηάιιειε εζνρή γηα λα δερηεί ην ρπηνζηδεξφ θάιπκκα κεηά ηνπ πιαηζίνπ ηνπ. Γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο, ελψ 

απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξεηάο ηεο εθζθαθήο σο μπινηχπνπ. ε φια ηα θξεάηηα 

ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πξηλ απφ ηελ 

ζθπξνδέηεζε ηνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ ζα πξνεγεζεί  ε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξφδεκαηνο 

εμνκάιπλζεο ηεο επηθάλεηαο (C12/15). 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεη ε ρξήζε ράιπβα  θαηεγνξίαο Β500C ή άιιεο  φπνπ 

θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ο ράιπβαο πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζα 

θαζαξίδεηαη απφ ηπρφλ αθαζαξζίεο. Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ειέγρνληαη 

απφ ηελ επίβιεςε ε ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα δηάηαμε θαη νη δηαηνκέο ησλ νπιηζκψλ. Καηά ηεο 

δηάξθεηαο ηεο δηάζηξσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν νπιηζκφο πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζηε ζηαζεξή ηνπ ζέζε θαη λα πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ ηε κάδα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέηεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο 

επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πιηθά επηρψζεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ γηα 

ηελ απαξαίηεηε ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο. 
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Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ νινθιεξψλνληαη κε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο είηε πξφθεηηαη γηα νδφζηξσκα ή πεδνδξφκην θαη κε ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.                  

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ νξνθή ησλ θξεαηίσλ θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ  ΔΝ 124  θιάζεο D400 κφλν ζε φηη 

αθνξά ηελ αληνρή θαη ηηο δνθηκέο αληνρήο. Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αζθάιηζε ησλ θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ, ζα δηαζέηνπλ άξζξσζε γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ 

ηνπο ελψ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθαιίδνπλ ζε αλνηρηή ή θιεηζηή ζέζε.   

Σν θαζαξφ άλνηγκα ησλ πιαηζίσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Φ800mm. Ζ παξαγσγή, ε πνηφηεηα θαη 

νη δνθηκέο ησλ πιαηζίσλ-θαιπκκάησλ απφ Υπηνζίδεξν GGG-40, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε 

ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 124 , ISO 1083, θιάζεο D400 κε ειάρηζηε αληνρή 400 kN (40 ηφλνη αλά 

ηξνρφ νρήκαηνο). Όια ηα ηεκάρηα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν αξίζηεο πνηφηεηαο θαη  θχζεο ψζηε 

ην κέηαιιν λα είλαη αλζεθηηθφ, ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο αξθεηά δε καιαθφ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε δηάηξεζε θαη ηνκή ηνπ. Σα ηεκάρηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα, 

απαιιαγκέλε απφ ειαηηψκαηα φπσο θνηιφηεηεο – ιέπηα  θιπ ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ηεκαρίσλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε 

κεηέπεηηα πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε. Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα 

παξαδίδνληαη βακκέλα  θαη ζα έρνπλ ηέιεην θηλίξηζκα. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ πιαηζίσλ/ θαιπκκάησλ  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πιαηζίσλ/ θαιπκκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ124 ησλ πιαηζίσλ/ θαιπκκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ/ θαιπκκάησλ 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.13. Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα αληρλεπηή, ν νπνίνο επηηεξεί ηηο πφξηεο ησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαη ησλ ρψξσλ, φπνπ απαηηείηαη ε γλψζε απφ ην Κέληξν Διέγρνπ φηη εηζήιζε άλζξσπνο εθεί. 

Απηφο ν αληρλεπηήο ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη έλαληη θηππεκάησλ. 

Ζ επαθή ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν αληρλεπηήο αληηιεθζεί θίλεζε ζην ρψξν. Απηή ε επαθή ζα 

ηνπνζεηεζεί κε θαηάιιεινπ κήθνπο θαιψδην θαη ζα ζπλδεζεί άκεζα κε ηνλ ηνπηθφ 

απηνκαηηζκφ ηνπ θάζε ζηαζκνχ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  
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 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.14. Μεηξεηήο πίεζεο 

Οη κεηξεηέο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ λεξνχ ζηνπο 

ηνπηθνχο ζηαζκνχο πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ, ζα είλαη ζπκπαγψλ δηαζηάζεσλ θαη  

ζχκθσλνη κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία PED. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε πηεδνειεθηξηθή. Σν 

δηάθξαγκα κεηάδνζεο πίεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ Al2O3. Αηζζεηήξην θαη 

κεηαηξνπέαο ζήκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνη εληφο αλνμείδσηνπ πεξηβιήκαηνο ζπκπαγψλ 

δηαζηάζεσλ θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο.  ε θάζε κεηξεηή πίεζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη 

θαηάιιειε βάλα γηα ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ νξγάλνπ.  

Οη κεηξεηέο πίεζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο: 0,25 % full scale 

 Δχξνο κέηξεζεο: 0-25 bar  

 Υξφλνο απφθξηζεο: < 0,1 sec 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20 – 50 º C 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο : 12 – 30 V DC 

 Αλαινγηθή έμνδνο : 4-20 mA  

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP 65 

 Τιηθφ κεκβξάλεο: Al2O3 

 Τιηθφ πεξηβιήκαηνο: αλνμείδσηνο ράιπβαο 

 πείξσκα ζχλδεζεο:G ½ A 

 Ζιεθηξηθή ζχλδεζε: 2 αγσγψλ 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  
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 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.15. Μεηξεηέο ζηάζκεο 

Οη κεηξεηέο ζηάζκεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζε 

δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ, ζα είλαη ζπκπαγψλ δηαζηάζεσλ θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο. Αηζζεηήξην 

θαη κεηαηξνπέαο ζήκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνη εληφο αλνμείδσηνπ πεξηβιήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία 

ησλ αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ζηάζκεο ζα βαζίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Ζ ζηεξέσζή 

ηνπο ζα γίλεη κε αλνμείδσην ζηήξηγκα ζε ζρήκα γσλίαο θαη ζηξηθψληα κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζσιήλα εμηζνξξφπεζεο (δηέιεπζε κε ζηεπηνζιήπηε 

ζπγθξάηεζεο) 

Οη κεηξεηέο ζηάζκεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ρεπζηφ: Νεξφ γεψηξεζεο ή απφ πεγέο 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο: 0,15 % full scale 

 Δχξνο κέηξεζεο: 0-6m 

 Μέγηζηε πίεζε: 1bar 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο : 12 – 30 V DC 

 Τιηθφ πεξηβιήκαηνο: αλνμείδσηνο ράιπβαο 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP 68 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20 – 50 º C 

 Αλαινγηθή έμνδνο : 4-20 mA  

 Πξνζηαζία απφ αληίζηξνθε πνιηθφηεηα θαη βξαρπθχθισκα 

 Τδξαπιηθή ζχλδεζε: εκβαπηηδφκελν  

 Κακία απαίηεζε γηα βαζκνλφκεζε 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE 
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 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.16. ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο/ 

ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 

Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο ρισξίσζεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε επηιεγκέλεο δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηε ζπλερή κέηξεζε ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ απηφκαηε ρισξίσζε ηνπ παξερφκελνπ πξνο θαηαλάισζε 

λεξνχ.  χκθσλα κε ηε κειέηε νη δηαηάμεηο πξέπεη  λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο Υισξίνπ 

– ΡΖ – Αγσγηκφηεηαο  - Θνιφηεηαο κε ρξήζε αλαιπηή κε ηέζζεξα ή θαη παξαπάλσ θαλαιηψλ 

κέηξεζεο, ησλ πξνβιεπφκελσλ αηζζεηεξίσλ θαη παξειθνκέλσλ.  

Αληίζηνηρα ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγφ πεξηιακβάλνπλ δνζνκεηξηθή 

αληιία, θάδν απνζήθεπζεο ρεκηθψλ θαη θαηάιιειν παξειθφκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ Inline 

ρισξίσζε ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ ζην δίθηπν.  

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Φεθηαθόο ειεγθηήο  

Ο ςεθηαθφο ειεγθηήο πνπ είλαη ν εγθέθαινο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεινο, γηα ηελ ζπιινγή, απεηθφληζε θαη απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ. Ο ςεθηαθφο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δέρεηαη φια ηα ζήκαηα απφ ηα αηζζεηήξηα (ριψξην, ΡΖ, αγσγηκφηεηα 

θαη ζνιφηεηα) θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή ηνπ θάζε ζηαζκνχ 

γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν ηειεέιεγρν θαη ηειερεηξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο.  Ο ςεθηαθφο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να είλαη θαηάιιεινο λα δερζεί δεδνκέλα απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα αηζζεηήξηα 

κέηξεζεο, αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε, ηνπ ηδίνπ είδνπο ή θαη δηαθνξεηηθψλ 

παξακέηξσλ.  

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη κε άιιεο φκνηεο κνλάδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

δηθηχσλ κεηξήζεσλ. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο αλαινγηθέο/ςεθηαθέο 

εηζφδνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κειινληηθά θαη άιισλ ππαξρφλησλ αηζζεηεξίσλ ή 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, ηνπ ίδηνπ ή θαη άιισλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηέζζεξηο επαθέο (relays) άλεπ δπλακηθνχ, κε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο γηα ρξήζε σο alarm ή δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη κε άιιεο 

επαθέο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρεηξηζηή. 

 Να δηαζέηεη θάξηα επηθνηλσλίαο Modbus RS485 γηα ηε ζχλδεζή κε ην PLC 
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 Να δηαζέηεη πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ IP65 

 Να δηαζέηεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: -20ν C - +55ν C 

 Σξνθνδνζία/Ηζρχο: 100 - 240V AC, 50/60Hz  / 2.000VA 

Ο ςεθηαθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδεη ηηο κεηξνχκελεο ηηκέο ζε 

νζφλε ελδείμεσλ. Ζ νζφλε ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη απνζπψκελε. Σα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νζνλψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Να ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κνλάδα ηνπνζέηεζεο αηζζεηεξίσλ ζηελ νπνία έρεη 

πξνζαξηεζεί, εκθαλίδνληαο ηηο κεηξήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ζε κηα έγρξσκε 

νζφλε γξαθηθψλ κε ιεηηνπξγία αθήο (touch screen) 

 Να εκθαλίδεη ζηελ νζφλε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο κέρξη θαη 6 παξακέηξσλ ηαπηφρξνλα. 

 Να δηαζέηεη πξνζηαζία θαηά IP65 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) 

γηα αζχξκαηε επηθνηλσλία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ απφ απφζηαζε. 

 Να δηαζέηεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: -20ν C - +55ν C 

 Σξνθνδνζία: απφ ηελ κνλάδα ηνπνζέηεζεο αηζζεηεξίσλ  

Αηζζεηήξην Μέηξεζεο Υισξίνπ θαη ΡΖ 

 Mέζνδνο κέηξεζεο: Ακπεξνκεηξηθή. 

 Δχξνο κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ: 0 – 20mg/L ΖΟCl 

 Διάρηζην φξην αλίρλεπζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ: 5ppb ή 0,005mg/l HOCl. 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο: 2% ή ± 10ppb ΖΟCl. 

 Υξφλνο Απφθξηζεο (Σ90): < 90sec 

 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: 00C έσο +450C 

 Απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

 Να δηαζέηεη ειεθηξφδην pH/ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηνπ pH ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρισξίνπ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο θακπχιεο ηνπ 

ππνρισξηψδνπο  

 Ρνή ιεηηνπξγίαο: 10- 15l/h. 

 Δχξνο πίεζεο ιεηηνπξγίαο: 0,1 – 2bar. 

 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο δείγκαηνο: 2ν – 45ν C. 
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 58 

 Δχξνο pH δείγκαηνο: 4 – 8  

 Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο απηφκαηεο κνλάδαο νμίληζεο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ pH ηνπ 

δείγκαηνο, φηαλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ 8. 

 Παξεκπνδίζεηο: Να κελ πξνθχπηεη παξεκπφδηζε απφ ρισξακίλεο. 

 Να ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή θπςειίδα κέηξεζεο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 

ηνπ δείγκαηνο ζην αηζζεηήξην. 

 To αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ θαιψδην γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ 

ςεθηαθφ ειεγθηή. 

 Πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα ζπλδεζεί κε ηνλ ςεθηαθφ ειεγθηή, κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ησλ κεηξήζεσλ, ε δε εγθαηάζηαζε ηνπ λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε κε 

ηερλνινγία plug‟n‟play. 

Αηζζεηήξην Μέηξεζεο Αγσγηκόηεηαο  

 Μέζνδνο κέηξεζεο: Hιεθηξνρεκηθή  

 Δχξνο κέηξεζεο: 1κS/cm – 2.000κS/cm. 

 Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο: 1bar. 

 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 45ν C 

 Τιηθά θαηαζθεπήο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δείγκα: Τιηθά θαηάιιεια γηα ηέηνηνπ 

είδνπο εθαξκνγέο φπσο Πνιπεζηέξαο θαη Γξαθίηεο   

 To αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδην κήθνπο 2m, κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ ςεθηαθφ 

ειεγθηή. 

 Πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα ζπλδεζεί κε ηνλ ςεθηαθφ ειεγθηή, κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ησλ κεηξήζεσλ, ε δε εγθαηάζηαζε ηνπ λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε κε 

ηερλνινγία plug‟n‟play. 

 Να ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα κηθξνεμαξηήκαηα θαη ρεκηθά γηα ηελ 

βαζκνλφκεζή ηνπ. 

 Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ δηεξγαζία 

κε θπςειίδα flow through θαηάιιειε γηα bypass ηνπνζέηεζε 

Αηζζεηήξην Μέηξεζεο Θνιόηεηαο  

 Αξρή ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο ζνιφηεηαο, κε Νεθεινκεηξία κε ζπιινγή θσηφο 

ζθέδαζεο ππφ γσλία 90-κνηξψλ πξνο ην πξνζπίπηνλ θσο θαη 360 κνίξεο γχξσ απφ ην 

θηαιίδην δείγκαηνο. 

 Κχξηα κέζνδνο ζπκκφξθσζεο : Μέζνδνο 10258 εγθεθξηκέλε απφ ηελ EPA 
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 59 

 Οπηηθή πεγή θσηφο: Πξντφλ ιέηδεξ θαηεγνξίαο 2 ζηα 650 nm, κέγηζην 0,43 mW 

 Όγθνο δείγκαηνο έσο 10ml γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη γξήγνξε αλίρλεπζε ζνινηεηαο 

 Αληηζηάζκηζε θπζαιίδαο αέξα: Φπζηθή, καζεκαηηθή 

 Να έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζνιφηεηαο ζηελ πεξηνρή 0,001 – 600NTU . 

 Υξφλνο απφθξηζεο T90 < 35 δεπηεξφιεπηα ζηα 100 mL/min 

 Όξην αλίρλεπζεο κεζφδνπ : 0,002 NTU ζηνπο 25 °C (77 °F), 

 Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη:  ±2% ηεο έλδεημεο ή ±0,01NTU φπνηα είλαη κεγαιχηεξε, 

ζηελ πεξηνρή 0 – 40ΝΣU. 

 Δπαλαιεςηκφηεηα : ± 1% ή ± 0,002 FNU ζηελ πεξηνρή 0-2 FNU. 

 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: 5 έσο 40°C. 

 Σαρχηεηα ξνήο δείγκαηνο λα είλαη : min. 0,2L/min - max 1,0 L/min. 

 Καζαξηζκφο: Με  απηφκαην ζχζηεκα κεραληθνχ θαζαξηζκνχ κε κάθηξν  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο  max. 6 bar γηα δείγκα ζεξκνθξαζίαο 2..400C 

 Θεξκνθξαζία δείγκαηνο: max. 50 °C. 

 Να είλαη εξγνζηαζηαθά βαζκνλνκεκέλν θαη λα κελ απαηηείηαη άιιε βαζκνλφκεζε 

 Δπαιήζεπζε (RFID ή Link2SC®) Δπαιήζεπζε ηεο ηηκήο κέηξεζεο κέζσ ζχγθξηζεο 

ησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη ζπλερψλ κεηξήζεσλ κε RFID ή Link2SC. 

 To αηζζεηήξην λα ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ θαιψδην κήθνπο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο 

αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρεηξηζηή έσο 50m 

 Πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα ζπλδεζεί κε ηνλ ςεθηαθφ ειεγθηή, κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ησλ κεηξήζεσλ, ε δε εγθαηάζηαζε ηνπ λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε κε 

ηερλνινγία plug‟n‟play. 

Γνζνκεηξηθή αληιία  

 Σχπνο: δηαθξαγκαηηθή κε κεραληθή θίλεζε δηαθξάγκαηνο  

 Τιηθά θαηαζθεπήο: πιαζηηθά αλζεθηηθα ζηε δηάβξσζε  

 Ολνκαζηηθή παξνρή: ηνπιάρηζηνλ 1 l/h   

 Να δηαζέηεη πξνζηαζία θαηά IP65 

 Θα πεξηιακβάλεη ην ζσιελίζθν κεηαθνξάο ρεκηθνχ (κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ), 

πνδνβαιβίδα θαη βαιβίδεο αλαξξφθεζεο θαη έθρπζεο 
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 60 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηνπ πξνγξακκαηηζκνχ βήκαηνο (ηαρχηεηα/ ζπρλφηεηα) θαη κήθνπο 

έθρπζεο απφ ην ρξήζηε 

 Σξνθνδνζία: 100 - 240V AC 

Κάδνο απνζήθεπζεο ρεκηθώλ 

 Υσξεηηθφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 200 ιίηξσλ  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: Λεπθφ γξακκκηθφ ΡΔ 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.17. ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο, φπνπ δελ ππάξρεη παξνρή ΓΔΖ (Γεμακελέο ηνπ δηθηχνπ), 

πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθήο δηάηαμεο ηθαλήο λα ηξνθνδνηεί αδηάιεηπηα επί 

εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεο ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ ζηαζκφ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο κέγηζηεο δεηήζεηο ηζρχνο ησλ επί κέξνπο 

ζπζθεπψλ θαη λα ζπλππνινγίζεη ηηο ψξεο απνπζίαο ειηνθάλεηαο, ψζηε λα επηιέμεη ην ζχζηεκα 

πνπ ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ζπλερψο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ.  

Ζ δηάηαμε απηή ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε:  

 Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο  

 Ρπζκηζηή θφξηηζεο  

 Βάζεηο ζηήξημεο  

 πζζσξεπηή  

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα πιεξνί θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 61 

 Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο: Θα είλαη ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηζρχνο 

170 Wp. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ζα είλαη 35,5V (250C) κε νλνκαζηηθφ ξεχκα θφξηηζεο ζηα 

4,79Α. Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα πξέπεη λα θέξνπλ 25εηή εγγχεζε, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ηζρχο ηνπο δελ ζα κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ 20% γηα ηελ ρξνληθή απηή 

πεξίνδν.  

 Ρπζκηζηήο θφξηηζεο: Θα είλαη ηερλνινγίαο δηακφξθσζεο εχξνπο παικψλ, ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθά ζηεξεάο θαηάζηαζεο MOSFETS θαη δε ζα γίλεηαη απιφο 

βνιηνκεηξηθφο έιεγρνο κε ξειέ.  

 Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ζα είλαη 12-24V DC κε κέγηζηε δηαρεηξηδφκελε έληαζε ξεχκαηνο 

15Α. Θα δηαζέηεη ςεθηαθή LCD νζφλε ελδείμεσλ θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνγξακκαηηδφκελε λπρηεξηλή ιεηηνπξγία. Δπίζεο, ζα δηαζέηεη 

πξνζηαζία βξαρπθπθιψκαηνο θαη αλάζηξνθεο πνιηθφηεηαο θαη ζα θαιχπηεηαη απφ 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο.  

 Βάζεηο ζηήξημεο: Οη βάζεηο ζηήξημεο ζα είλαη αξζξσηέο, γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ κε 

πάρνο θπινδνθνχ ηνπιάρηζηνλ 3mm. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βαζκσηήο αιιαγήο 

θιίζεο 30ν γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο επνρηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

γελλεηξηψλ.  

 πζζσξεπηήο: Ο ζπζζσξεπηήο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ 115Ah αξγήο εθθφξηηζεο θαη 

κεγάιεο βχζηζεο. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ζα είλαη 12V θαη ζα δηαζέηεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 

ελφο έηνπο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζπζζσξεπηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ 

ηελ εμππεξέηεζε ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο γηα 24 ψξεο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 

3.18. Πεξίθξαμε  

Απαηηείηαη πεξίθξαμε αζθαιείαο ζηελ πεξίκεηξν ησλ νηθνπέδσλ ησλ 

ΣΔ. Σνπνζεηείηαη πεξίθξαμε γαιβαληζκέλνπ δηθηπσηνχ πιέγκαηνο 

(d=3,0mm) χςνπο 2,00m κε αγθαζσηφ πιέγκα ζην άλσ άθξν. Ζ 

ζηήξημε ηνπ πιέγκαηνο γίλεηαη κε γαιβαληζκέλεο θνηινδνθνχο αλά 

2.5m, παθησκέλεο ζην έδαθνο κε ηνπηθή ρξήζε ζθπξνδέκαηνο. 

Δπίζεο, ππάξρεη 2-θπιιε πφξηα κήθνπο 4m θαη χςνπο 2.5m.  Γηα ηελ 

πεξίθξαμε ησλ νηθνπέδσλ ησλ ΣΔ πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο 

δηαδηθαζίεο :  

 Δθζθαθέο : 40cm X 40cm 
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 62 

 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα : 20cm X 40 cm  

 σιήλαο γαιβαληδέ 1" ¼ in αλά 2,00m  

 Πφξηα εηζφδνπ ζπξφκελε 2m θαηαζθεπαζκέλε απφ γαιβαληζκέλν ζσιήλα θαη 

επελδπκέλν πιέγκα γαιβαληδέ 

 Γηθηπσηφ ζπξκάηηλν πιέγκα γαιβαληδέ 0,65X0,64 κε πάρνο ζχξκαηνο 2,25mm  

 Αγθαζσηφ Πιέγκα 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 

3.19. Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο παξνρήο θαη πίεζεο κε ινηπό 

ει/θν εμνπιηζκό  

Σα θαηαγξαθηθά ηηκψλ πξννξίδνληαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη ζπλερή θαηαγξαθή ησλ ηηκψλ 

πίεζεο/ πηέζεσλ  θαη παξνρήο/ψλ  ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ΚΔ.  

Σα θαηαγξαθηθά ηηκψλ ζα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κεγάιεο αληνρήο θαη 

κηθξνχ βάξνο, ζα θέξνπλ δε εηδηθή ζχξα επηθνηλσλίαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπο κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή γηα ην επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 

δεδνκέλσλ, αλ απηφ απαηηεζεί.           

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηεο παξνρήο ηα θαηαγξαθηθά ηηκψλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

θαηαγξάθνπλ ηηο κεηξνχκελεο ηηκέο παξνρήο κε ηε βνήζεηα παικνδνηηθνχ θαισδίνπ ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηνπο κεηξεηέο παξνρήο. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

θαηαγξαθηθνχ θαη ησλ παικνδνηψλ (θαισδηψζεηο, βχζκαηα, επηθνηλσληαθή αξηηφηεηα, θιπ). Οη 

ηηκέο κέηξεζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζα θαηαγξάθνληαη ζπλερψο ζηνλ θαηαγξαθέα ηηκψλ 

DATA LOGGER.  

Ζ ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ζα είλαη ζπλερήο κε ηελ έλλνηα φηη ζα 

ζπιιακβάλνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη φινη νη παξαγφκελνη παικνί. Ζ εκθάληζε ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ ζε γξάθεκα ή πίλαθα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 15 ιεπηά 

(παξακεηξνπνηήζηκε απφ ην ρξήζηε). Αλαθνξηθά κε ηελ έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο, ε 

εκθάληζε ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ νκαινπνηεκέλε ηηκή αλάκεζα ζε φιεο ηηο θαηαγξαθείζεο 

ηηκέο. Ζ ζπλνιηθή παξνρή ζα είλαη δηαζέζηκε θαη‟ επηινγή ηνπ ρεηξηζηή. Δπηζπκεηή είλαη ε 

παξακεηξνπνηήζε ηεο ζπρλφηεηαο θαηαγξαθήο απφ ηνλ ρεηξηζηή γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 

15ιέπηνπ.  

Ζ δηάηαμε κέηξεζεο ηεο πίεζεο ζα θέξεη ελζσκαησκέλo (BUILT IN) έλα (1) ή δχν (2) αλά 

πεξίπησζε αηζζεηήξηα πίεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πίεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα 

βαζίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Ζ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ην αηζζεηήξην ζα 
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εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ κπαηαξία ηεο δηάηαμεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εηψλ. 

Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζεηεξίσλ πίεζεο ζα είλαη 20 bar. Ζ θιάζε αθξίβεηαο, ζα 

είλαη 0,1% γηα φιν ην εχξνο ηηκψλ. Ζ δηάηαμε ζα ζπλνδεχεηαη απφ εχθακπην ζσιελίζθν 

αληίζηνηρεο αληνρήο ιεηηνπξγίαο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κέηξσλ. Σν έλα άθξν ηνπ θάζε 

ζσιελίζθνπ ζα ζπλδέεηαη κε εμαξκψζηκν ηξφπν ζην θέιπθνο ηεο δηάηαμεο κέηξεζεο, ην δε 

άιιν άθξν ζα θέξεη δηάηαμε πξνζαξκνγήο ζε πδξαπιηθφ ζπείξσκα ¼‟‟ γηα ηε ζχλδεζε κε ην 

δίθηπν.  

Αλαθνξηθά κε ηελ έλδεημε ηεο πίεζε ε εκθάληζή ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ νκαινπνηεκέλε ηηκή 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο θαηαγξαθείζεο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην ρξήζηε. 

Δπηζπκεηή είλαη ε παξακεηξνπνηήζε ηεο ζπρλφηεηαο θαηαγξαθήο απφ ηνλ ρεηξηζηή γηα 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 15ιεπηνπ. Ζ κέηξεζε ζα θαηαγξάθεηαη ζε αλεμάξηεην πεδίν πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθφ θαλάιη εηζφδνπ. Ο θαηαγξαθέαο ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα ξνιφη 

ηθαλήο αθξίβεηαο κε κέγηζηε επηηξεπφκελε απφθιηζε 10 min/έηνο.        

Σα θαηαγξαθηθά ηηκψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κλήκε κε ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1Gb ηθαλή 

ψζηε λα θαηαγξάθνληαη ηηκέο ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) ρξφληα, γηα ππθλφηεηα ηεζζάξσλ 

νκαινπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ ηελ ψξα γηα θάζε θαλάιη θαηαγξαθήο. Σα θαηαγξαθηθά ηηκψλ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξφζζεηε κλήκε ηχπνπ flash γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη 

ησλ παξακέηξσλ.      

Σν φιν ζχζηεκα ησλ αηζζεηεξίσλ - θειχθνπο - ζσιελψζεσλ - ζπλδέζεσλ ζα είλαη απφ κε 

νμεηδνχκελν πιηθφ (κεηαιιηθφ ή πιαζηηθφ) απαιιαγκέλν απφ θαηλφκελα εξππζκνχ ή 

γήξαλζεο γηα ρξνληθφ νξίδνληα δέθα εηψλ ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Σα δεδνκέλα ηνπ θαηαγξαθέα ηηκψλ ζα ηειεκεηαδίδνληαη ζηνλ ΚΔ θαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο 

πίεζεο θαη παξνρήο ζα κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο GSM, GPRS ή 3G. Καζψο 

νξηζκέλεο απφ ηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ δελ 

ππάξρεη επαξθήο θάιπςε ζήκαηνο, ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ηηο ηξεηο παξαπάλσ 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ν ρξήζεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο λα επηιέγεη ηε 

βέιηηζηε κέζνδν επηθνηλσλίαο.       

Ζ ηειεκεηάδνζε ζα γίλεηαη αλεμάξηεηα θαισδηαθψλ ππνδνκψλ κε ηελ ηερλνινγία GSM, 

GPRS ή 3G. Δπίζεο,   ζα   παξέρεηαη   ε   δπλαηφηεηα   επηθνηλσλίαο   ηεο   δηάηαμεο,   επί   

ηφπνπ   ηεο εγθαηάζηαζεο, κε Ζ/Τ κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο ή ζχξαο USB, γηα ηελ άκεζε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ.  

Ο πξνκεζεπηήο ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ηειεκεηάδνζεο γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

εθαξκνδφκελεο ζήκεξα απφ ηηο ηερλνινγίεο GSM, GPRS θαη 3G ζηελ Διιάδα. Ζ εηαηξεία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη επηινγή ηεο Τπεξεζίαο θαη ην 

θαηαγξαθηθφ ζα έρεη δπλαηφηεηα λα δερζεί θάξηα SIM απφ νπνηνδήπνηε πάξνρν ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα.          

Ζ κεηάδνζε ζα γίλεηαη κε ηελ ινγηθή ηεο απνζηνιήο ρξνλνζεηξάο ηηκψλ κε SMS (short 

message system) ζηελ πεξίπησζε επηθνηλσλίαο κέζσ ηερλνινγίαο GSM ή κέζσ ελαπφζεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο κέζσ GPRS/ 3G ζε ππνινγηζηή (f.t.p.) θαη ηεο ιήςεο ησλ αξρείσλ 

απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο ππεξεζίαο κέζσ internet.      
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Κάζε έλα απφ ηα πεδία ηηκψλ ζα απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ηνπ κε έλα αλεμάξηεην κήλπκα.   

Σν φιν ινγηζκηθφ ηεο απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο φισλ ησλ ηηκψλ ελφο 24ψξνπ γηα ηε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο πνπ έρεη νξηζηεί απφ 

ην ρξήζηε (θαη‟ ειάρηζην 4 ηηκέο αλά ψξα).         

Ζ ζπρλφηεηα απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ ζα πξνθαζνξίδεηαη επηιεγφκελα π.ρ. κία θνξά ηελ 

εκέξα ζηηο 6 π.κ., απφ ηνλ ρεηξηζηή ή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο.         

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη 

επαλαπνζηνιή κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε θάζε πεξίπησζε (επηηπρνχο ή κε 

επηηπρνχο απνζηνιήο κελχκαηνο) ηα δεδνκέλα ζα  παξακέλνπλ δηαζέζηκα ζηνλ θαηαγξαθέα 

ηηκψλ.        

Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηάηαμεο θαη ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή ηεο ππεξεζίαο ζα 

είλαη ακθίδξνκν. Καηά ηε κία θνξά απφ ηε δηάηαμε πξνο ην θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα 

απνζηέιινληαη ηα δεδνκέλα κέζσ κελχκαηνο. Καηά ηελ αληίζεηε, ζα γίλεηαη κεηαβνιή ησλ 

παξακέηξσλ θαηαγξαθήο θαη ηειεκεηάδνζεο, PROGRAMMING (επηινγή ρξφλνπ απνζηνιήο 

δεδνκέλσλ, αιιαγή θηλεηψλ ηειεθψλσλ απνζηνιήο ζπλαγεξκψλ (ALARM), αιιαγή νξίσλ 

ζπλαγεξκψλ (ALARM, θιπ).        

Γηα ηελ νηθνλνκία ελέξγεηαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο απφ ην 

θεληξηθφ ππνινγηζηή πξνο ηε δηάηαμε κέηξεζεο ζα είλαη πξνγξακκαηηδφκελν θαη ζα νξίδεηαη 

θάζε θνξά απφ ην ρεηξηζηή. 

Καη‟ επηινγήλ ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε βάξνο ηνπ ρξφλνπ απηνλνκίαο, ε δηάηαμε ζα 

πξέπεη λα κέλεη αλνηθηή γηα ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία γηα νζνδήπνηε κεγάιν δηάζηεκα 

επηιερζεί. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ρξφλνπ, ε εληνιή ζα αίξεηαη απηφκαηα 

θαη ην θαηαγξαθηθφ ζα κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο (stand by) πξνο εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.  

Όηαλ ην θαηαγξαθηθφ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ζα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο κελχκαηνο πξνο ην θαηαγξαθηθφ απφ νπνηνδήπνηε θηλεηφ ηειέθσλν 

κέζσ νξηζκέλσλ θσδηθψλ γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο, ηεο πίεζεο, θαζψο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο παξνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εγθαηάζηαζεο. Σν θαηαγξαθηθφ κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ζα πξέπεη λα απαληά θαη λα απνζηέιιεη ην πιεξνθνξηαθφ κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν απφ 

ην νπνίν εξσηήζεθε.     

Δπηπιένλ απηνχ, ε δηάηαμε ζα θάλεη απηνκάησο θαη ελδηάκεζε απνζηνιή κελχκαηνο εάλ νη 

ηηκέο κέηξεζεο βξεζνχλ εθηφο πξνθαζνξηζκέλσλ παξακεηξηθά επηιεγφκελσλ νξίσλ ηηκψλ 

(θαηάζηαζε ALARM θαη απνζηνιή κε ινγηθή INTERRUPT). Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ 

ζπλαγεξκψλ, ην θαηαγξαθηθφ ζα κπνξεί λα ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 

αλάινγα κε ην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Δθ‟ φζνλ νη ηηκέο επαλέξζνπλ εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ 

νξίσλ πνπ έρεη νξίζεη ν ρεηξηζηήο, ην θαηαγξαθηθφ ζα απνζηείιεη κήλπκα άξζεο ζπλαγεξκνχ.           

Δληφο ηνπ θειχθνπο ηεο δηάηαμεο ζα ππάξρεη πςειήο επαηζζεζίαο θεξαία γηα ηελ επηθνηλσλία 

κε ην δίθηπν GSM/ GPRS/ 3G.           
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Ζ φιε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο ηεο δηάηαμεο (ππφγεηα εληφο θξεαηίνπ), αθφκε θαη γηα αζζελέο 

ζήκα ηεο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο εμσηεξηθήο θεξαίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη αζζελέο ζήκα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο.     

Ζ δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε κεηξεηή ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο GSM/ GPRS/ 3G, 

ελζσκαησκέλν ή εμσηεξηθφ, έηζη ψζηε λα επηιέγεηαη ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν εγθαηάζηαζεο. 

Σέινο, ε δηάηαμε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί θαη κε ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

(ηνπιάρηζηνλ κε 2 αξηζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο) γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ ζπλαγεξκψλ 

ALARMS.       

Ζ δηάηαμε θαηαγξαθέαο ηηκψλ θαη ηειεκεηάδνζε ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκε κε 

κπαηαξία απαιιαγκέλε ζπληήξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. Σν 

δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εηψλ ζα αληηζηνηρεί ζηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη: 4 

ηηκέο ηελ ψξα γηα θάζε πεδίν θαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ εκεξήζηαο αλαθνξάο ζηνλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο ππεξεζίαο.          

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο επηβάιινπλ κεγαιχηεξε απνξξφθεζε 

ελέξγεηαο, ε ελεξγεηαθή απηνλνκία είλαη απνδεθηφ ρξνληθά λα κεηψλεηαη. Σν ινγηζκηθφ ηεο 

δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηηο επηπηψζεηο ζην ρξφλν απηνλνκίαο 

αληίζηνηρα κε ηηο επηινγέο ηνπ.   

Ζ κπαηαξία ηεο δηάηαμεο ζα είλαη ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ θαη ζα κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηελ ππεξεζία καο επί ηφπνπ ρσξίο ηελ αλάγθε απνζηνιήο ηνπ θαηαγξαθηθνχ, ζην 

πξνκεζεπηή ή ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάξηαο SIM 

εληφο ηνπ θαηαγξαθηθνχ.           

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε δηάηαμε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο: DATA LOGGER, ηειεκεηάδνζε 

ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο βπζηζκέλεο (IP 68).           

Πέξαλ ηεο ζηεγαλφηεηαο, ε φιε θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη εχξσζηε θαη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο 

πξφβιεκα ζηηο αληίμνεο εξγνηαμηαθέο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη.           

Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ζηελ ππεξεζία ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηάηαμεο, φπσο απηή πξναλαθέξζεθε.           

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα εμαζθαιίδεη : 

ζηνλ θαηαγξαθέα : 

 Σνλ αξηζκφ ηνπ θέληξνπ πνπ ζα απνζηέιινληαη ηα κελχκαηα 

 Σνπο αξηζκνχο ησλ θηλεηψλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ηα κελχκαηα ζπλαγεξκψλ (θαη‟ 

ειάρηζηνλ 2 αξηζκνί θηλεηψλ) 

 Σηο ψξεο απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ 

 Σελ πεξίνδν πνπ ην θαηαγξαθηθφ ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε stand-by. 
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 Σελ παξακεηξνπνίεζε θαηαγξαθήο θάζε θαλαιηνχ 

 Σνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ  

 Σνλ νξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζπλαγεξκψλ  

ηε βάζε ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ : 

 Απνζηνιή λέσλ ζηνηρείσλ πξνο ην θαηαγξαθηθφ 

 Δπεμεξγαζία ζε «αλνηθηή» βάζε δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο γξαθεκάησλ, ηζηνγξακκάησλ θιπ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ή απφ άιιεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο 

 Γπλαηφηεηα   ζπγρψλεπζεο  πνιιψλ  βάζεσλ  δεδνκέλσλ  απφ  δηαθνξεηηθνχο 

ππνινγηζηέο ζε κία βάζε 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε θιαζηθέο ζπλήζεηο κνξθέο (π.ρ. EXCEL) 

 Δπεμεξγαζία ηζηνξηθψλ ηηκψλ, κέγηζην, ειάρηζην, κέζε ηηκή 

 Δπηινγή ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζηνξηθψλ ηηκψλ θιπ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.20. Αζύξκαηνο Φεθηαθόο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο νη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηερλνινγίαο κέηξεζεο ρσξίο θηλνχκελα κέξε (Static meters) κε ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ, 
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δηάηαμε κεηάδνζεο ησλ ελδείμεσλ θαη κπαηαξία. Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ηα αθφινπζα:  

 Γηαηνκέο: 1/2' (DN15) & 3/4' (DN20) 

 Διάρηζηε Παξνρή: Q1<4,17 lt/h (1/2‟)  &  <6,67 lt/h (3/4‟)   

 Μεηαβαηηθή Παξνρή: Q2 < 6,67 lt/h (1/2‟)  &  <10,67 lt/h (3/4‟)   

 Μφληκε Παξνρή: Q3=2,5 m3/h (1/2‟)  &  4,0 m3/h (3/4‟)   

 Παξνρή ππεξθφξησζεο: Q4=3,125 m3/h (1/2‟)  &  5,0 m3/h (3/4‟)   

 Παξνρή Έλαξμεο Καηαγξαθήο: Qstart <1 lt/h (1/2‟)  & <3 lt/h (3/4‟)   

 Κιάζε Αθξίβεηαο: R=Q3/Q1>600 ζε θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο 

 πεηξψκαηα: G ¾‟‟B (1/2‟)  & G 1‟‟B(3/4‟)   

 Έγθξηζε: ζχκθσλα κε ηελ MID (2004/22/Δ.Δ. ή 2014/32/E.E.) 

 Κιάζε Πίεζεο: ΜΑΡ16 

 Κιάζε Θεξκνθξαζίαο: minT30 

 Κιάζε Πηψζεο Πίεζεο: ΓΡ63 

 Απαηηνχκελα Δπζχγξακκα Μήθε: U0/D0 

 Πξφηππα Καηαζθεπήο: ISO4064 ή ΔΝ14154. 

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ 

λεξνχ θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ηνπο ζα είλαη ζπλζεηηθφ πιηθφ είηε νξείραιθνο πνπ 

απαξαίηεηα ζα θέξεη ηηο θαηάιιειεο πεξηεθηηθφηεηεο:  

 Πεξηεθηηθφηεηα Υαιθνχ: >58% 

 Πεξηεθηηθφηεηα Μφιπβδνπ: <2%  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ςεθηαθή νζφλε ελδείμεσλ άξηζηεο θαζαξφηεηαο ε νπνία 

ζα θέξεη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά/ ελδείμεηο:  

 Βαζκφ πξνζηαζίαο: IP68 

 Έλδεημε παξνρήο: θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο 

 Έλδεημε δηεχζπλζεο ξνήο 

 Αζξνηζηή: κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κέρξη 999.999,999 m3 

 Έλδεημε κπαηαξίαο  
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 Έλδεημε ιεηηνπξγίαο επηθνηλσληαθήο δηάηαμεο 

 Έλδεημε ζπλαγεξκνχ  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ζε εηδηθή ζέζε ηηο αθφινπζεο αλαγξαθέο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία MID: 

 Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

 Σν κνληέιν ηνπ κεηξεηή, 

 Σνλ αξηζκφ ηεο έγθξηζεο MID, 

 Σελ θιάζε αθξίβεηαο (R), 

 Σε κφληκε παξνρή (Q3), 

 Σν έηνο θαηαζθεπήο ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ ην 2022, 

 Tε ζήκαλζε CE, 

 Σελ Κιάζε πίεζεο (ΜΑΡ), 

 Σελ θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ), 

 Σελ Κιάζε πηψζεο πίεζεο (ΓΡ), 

 Σν έηνο ιήμεο ηεο κπαηαξίαο θαη 

 Σν ζεηξηαθφ αξηζκφ ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη ζε θψδηθα (Barcode ή Qr Code)  

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ πνπ ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε νη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα 

είλαη λέαο γεληάο, κεγάιεο αθξηβείαο θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο 

868MHz θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο W-MBus 868MΖz. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ 

πξσηνθφιινπ W-MBus ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο θνξεηέο δηαηάμεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ρξνληθή ζπρλφηεηα πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 δεπηεξφιεπηα. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κεηξεηή θαη ηεο κπαηαξίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ δψδεθα (12) 

εηψλ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε εηδηθή ζέζε επί ηνπ 

κεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ. 

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα θέξεη θαηαγξαθηθφ ηηκψλ ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηφπηλ εληνιήο απφ ηνλ ρεηξηζηή. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζα θέξεη επίζεο ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ. Ζ 

κεηάδνζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη‟ εληνιή ηνπ ρεηξηζηή, 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Σν θαηαγξαθηθφ δελ ζα απνηειεί επηπιένλ 

εμάξηεκα αιιά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή. 

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ κε ρξνληθή ζήκαλζε απαξαίηεηα θαη 

θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο/ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη 

ηνπηθά κέζσ αλάγλσζεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηνπο:  
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 Αζξνηζηή φγθνπ λεξνχ,  

 Όγθνο λεξνχ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, 

 Αλίρλεπζε δηαξξνήο, 

 Αλίρλεπζε ζξαχζεο, 

 Παξαβίαζε κεηξεηή, 

 Υακειή κπαηαξία θαη 

 Ξεξή ιεηηνπξγία  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ηηκψλ θαη ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ην 

νπνίν ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Οη ςεθηαθνί πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηφζν ζε θαηάζηαζε 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία ν ρξήζεο ζα κπνξεί λα επεκβαίλεη θαη λα 

πξνγξακκαηίδεη ηνλ πδξνκεηξεηή, φζν θαη ζε θαηάζηαζε κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ 

νπνία ν πδξνκεηξεηήο ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ.   

Ζ αθηίλα κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα ζε άκεζε νπηηθή 

ςεθηαθνχ πδξνκεηξεηή θαη δηάηαμεο ιήςεο δεδνκέλσλ. Ζ πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο ιήςεο 

ησλ δεδνκέλσλ  πξέπεη λα είλαη άκεζε έηζη ψζηε  ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο θαηά ηε ζπιινγή  ησλ 

δεδνκέλσλ λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη λα κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη ηα 40km/h (φξην 

ηαρχηεηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ εληφο πφιεο) αθφκε θαη γηα ππθλά εγθαηεζηεκέλνπο κεηξεηέο. 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο νη κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη αθφινπζεο:  

 εηξηαθφ Αξηζκφ, 

 Έλδεημε Παξνρήο, 

 Έλδεημε θαη ηχπνο ζπλαγεξκνχ/ψλ θαη 

 Δπίπεδν ζήκαηνο 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ:: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Έγθξηζε MID, 

 Έγθξηζε MID ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 70 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ17025 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, 

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δεζκεχεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, 

ή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζπκβαηά κε απηφλ πξντφληα. 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.21. Φνξεηό ζύζηεκα κέηξεζεο παξνρήο 

Ο θνξεηφο κεηξεηήο παξνρήο ηξνθνδνζίαο κπαηαξίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κέηξεζε ηεο 

ξνήο λεξνχ ή άιινπ ξεπζηνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη λα δηαθνπεί ή λα δηαηξεζεί ν αγσγφο 

κεηαθνξάο ηνπ. 

Ζ κέηξεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηεξίσλ ηνπ παξνρνκέηξνπ εμσηεξηθά 

ηνπ αγσγνχ (κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αγθίζηξσζεο) έηζη ψζηε ηα θχκαηα ππεξήρσλ λα 

δηαπεξλνχλ ηνλ αγσγφ. 

To παξνρφκεηξν ππεξήρσλ εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο δηαθνξάο ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ εληφο ηνπ ξεπζηνχ, (Transit Time 

Principle), αιιά θαη βάζε ηεο αξρήο ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφπιεξ (Doppler Effect) κε θαηάιιειε 

ελαιιαγή αηζζεηεξίσλ. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ παξνρνκέηξνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη: 

 απφ ηνλ Ζιεθηξνληθφ Μεηαηξνπέα – Μεηαδφηε Παξνρήο (Electronic Transmitter), 

 απφ ηα θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή αηζζεηήξηα (Σransducers) θαη 

 απφ ηα παξειθφκελα ζηήξημεο θαη δηαζχλδεζεο ηνπο (Πιαίζηα θαη ηκάληεο ζηήξημεο). 

Ζ δηαζχλδεζε ηνπ κεηαηξνπέα κε ηα αηζζεηήξηα ζα επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ.  

Σν παξνρφκεηξν ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά : 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη δηαθνπή, δηάηξεζε ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο ηνπ ξεπζηνχ. 

 Να κε δηαζέηεη θηλνχκελα κέξε ζηε ξνή ηνπ λεξνχ 

 Να κελ απαηηεί θαλελφο είδνπο ζπληήξεζε 

 Να κελ πξνθαιεί πηψζε πίεζεο ζην κεηξνχκελν ξεπζηφ αθνχ δελ ζα έξρεηαη ζε 

θακία επαθή κε απηφ 
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 Να δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηαρεία εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ παξειθφκελσλ ζηήξημεο (ηκάληεο ζηήξημεο). 

 Να κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αγσγνχο απφ δηάθνξα πιηθά θαηαζθεπήο 

 Να κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αγσγνχο κε δηαηνκή απφ 25mm έσο 400mm. Με 

αιιαγή αηζζεηεξίσλ ν κεηξεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αγσγνχο 

κέρξη θαη 3.000mm. 

 Να κελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα ε ηνπνζέηεζή ηνπ λα πξνθαιέζεη δηαξξνή ζηνλ 

αγσγφ. 

 Να πξνζθέξεη κέηξεζε ηεο παξνρήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ 

O κεηαηξνπέαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπιιέγεη ηα ζήκαηα απφ ηα αηζζεηήξηα θαη ζα ππνινγίδεη 

ηελ ξνή ηνπ κεηξνχκελνπ ξεπζηνχ. Σα δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο ζα είλαη ε ζηηγκηαία ξνή, ε νιηθή ξνή θαζψο θαη ε θαηαλάισζε (φγθνο 

δηεξρφκελνπ λεξνχ). 

Ο κεηξεηήο παξνρήο ζα πξέπεη λα είλαη θνξεηφο, εληφο βαιίηζαο κεηαθνξάο κηθξνχ κεγέζνπο 

θαη βάξνπο θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ IP67. 

Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αγσγνχο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ κέηαιιν, 

γπαιί ή πνιπκεξή θαη πιαζηηθά πιηθά. 

Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη : 

 Αιθαξηζκεηηθή θσηηδφκελε νζφλε ηνπιάρηζηνλ κεγάιεο αλάιπζεο. 

 Πιήθηξα ρεηξηζκνχ 

 Δζσηεξηθή κπαηαξία επαλαθνξηηδφκελε ε νπνία κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ηε ζπζθεπή γηα 

πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 20 σξψλ (ρσξίο ζπλδέζεηο θαη νπίζζην θσηηζκφ νζφλεο) 

 Δμσηεξηθή κπαηαξία επαλαθνξηηδφκελε εληφο μερσξηζηήο ζήθεο ε νπνία κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεί ηε ζπζθεπή γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξψλ 

 Αθξίβεηα κέηξεζεο ±2% 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ηνπιάρηζηνλ 100.000 ελδείμεσλ 

 Έμνδν επηθνηλσλίαο 0/4 – 20mA 

 Θχξα επηθνηλσλίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ RS232 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -10 oC έσο 50oC 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηαρπηήησλ 0,1 – 25m/ sec 
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 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο κε αθξίβεηα ξεπζηνχ κε ζπγθέληξσζε θεξηψλ κέρξη 5% 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ακθίδξνκεο ξνήο 

Σα αηζζεηήξηα κέηξεζεο (Transducers) ζα δηαζέηνπλ: 

 Μήθνο θαισδίνπ ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ 

 Βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ68 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 oC έσο 80oC 

Ζ ζπζηνηρία ησλ αηζζεηήξησλ κέηξεζεο ππεξήρσλ (Transducers) ζα πξέπεη λα είλαη κνξθήο 

δεχγνπο ελαιιαζζφκελεο εθπνκπήο – δέθηε ππεξερεηηθψλ ζεκάησλ. Σα αηζζεηήξηα ζα 

πξέπεη λα ‟‟αγθηζηξψλνληαη‟‟ ζηα εμσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο κε ηα 

θαηάιιεια παξειθφκελα ζηήξημεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αγσγνχ. (Υαιχβδηλνη ηκάληεο ή 

αιπζίδεο ζηήξημεο). 

Οη αηζζεηήξεο ζα ηνπνζεηνχληαη είηε ζε επζεία δηάηαμε είηε ζε δηάηαμε φπνπ ην πξψην 

αηζζεηήξην ηνπνζεηείηαη ζηελ αληίζεηε δηαγψληα ζέζε απφ ην δεχηεξν αηζζεηήξην αλάινγα κε 

ηε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ ή ηελ επηζπκεηή αλά πεξίπησζε κέζνδν κέηξεζεο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ17025 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, 

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.22. Αθνπζηηθό γαηόθσλν 

Ο αθνπζηηθφο – εληνπηζηηθφο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζεκεηαθφ εληνπηζκφ 

αθαλψλ  δηαξξνψλ. Ο αθνπζηηθφο - εληνπηζηηθφο εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 θεληξηθή κνλάδα 

 αηζζεηήξαο - κηθξφθσλν εδάθνπο (ground microphone) 

 αηζζεηήξαο - αθνπζηηθή ξάβδνο / ηξίπνδν (electronic listening stick) 

 αθνπζηηθά 
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 βαιίηζα κεηαθνξάο 

 θνξηηζηή κπαηαξίαο θαη θαιψδηα 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, θαηάιιειν γηα εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη γηα 

ζεξκνθξαζίεο απφ ηνπιάρηζηνλ απφ -10°C έσο 50°C. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγέο κε 

βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ65 θαη ειαθξνχ βάξνπο γηα εχθνιε ρξήζε θαη κεηαθνξά. 

Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ ζνξχβνπ ηεο δηαξξνήο ν νπνίνο ζα 

ζπιιακβάλεηαη ζηνπο αηζζεηήξεο (αθνπζηηθή ξάβδνο ή/θαη κηθξφθσλν εδάθνπο) θαη ςεθηαθήο 

ή γξαθηθήο έλδεημεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ζε πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε νζφλε LCD αθήο 

(Touch Screen), ε νπνία ζα είλαη θσηηδφκελε θαη θαηάιιειε γηα λπθηεξηλή ρξήζε, έηζη ψζηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε αθνπζηηθψλ λα επηβεβαηψλεηαη ν ζφξπβνο ηεο δηαξξνήο. 

Ζ κνλάδα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ 0-5000Hz θαη λα δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλα θίιηξα γηα ηελ απνκφλσζε άιισλ ζνξχβσλ. Σα θίιηξα απηά ζα πξέπεη λα 

είλαη παξακεηξνπνηήζεκα απφ ηνλ ρεηξηζηή, πξνζαξκφδνληαο ην πιάηνο ησλ ρακειψλ ή ησλ 

πςειψλ ζπρλνηήησλ γηα φιν ην αθνπζηηθφ θάζκα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο βήκαηνο ηεο ηζρχνο ηνπ ήρνπ πνπ ζπιιακβάλεηαη απφ ηνλ αηζζεηήξα.  

Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη εκθάληζεο ζηελ νζφλε κε ηελ κνξθή 

κπάξαο, φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε ηνπιάρηζηνλ δέθα εγγξαθέο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε ηζρχο ηνπ θάζε ήρνπ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα αθφκα θαη 

νπηηθά κέζσ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο. 

Ζ κνλάδα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ ζπιιακβαλνκέλνπ 

ζήκαηνο θαη ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ζηα αθνπζηηθά ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο θάζε ρεηξηζηή αιιά ν έιεγρνο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ 

ςεθηαθή έλδεημε ηεο έληαζεο πνπ θαίλεηαη ζηελ νζφλε. 

Ζ ηξνθνδνζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

24 σξψλ ζε ιεηηνπξγία ρακειήο θαηαλάισζεο θαη 15 ψξεο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, νη νπνίεο 

θνξηίδνληαη απφ ζηαζεξφ δίθηπν ή θνξηηζηή απηνθηλήηνπ κέζσ κεηαζρεκαηηζηή πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη. Ο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

εκθάληζε κελχκαηνο ζηελ νζφλε ή άιιεο θσηεηλήο έλδεημεο. 

Ζ θεληξηθή κνλάδα ζα είλαη θνξεηή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηκάληα κεηαθνξάο ελψ ην βάξνο 

ηεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1Kg.  

Σν γαηφθσλν ζα απνηειείηαη απφ κηθξφθσλν πςειήο επαηζζεζίαο πηεδνειεθηξηθνχ ηχπνπ θαη 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εληνπηζκφ δηαξξνήο. Θα ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο πάλσ απφ ηνλ 

αγσγφ. Σν κηθξφθσλν εδάθνπο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε νπνηαδήπνηε 

επηθάλεηα (πιάθεο πεδνδξνκίνπ, άζθαιηνο θιπ) θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηε θεληξηθή κνλάδα κέζσ 

θαισδίνπ. Σν βάξνο ηνπ γαηνθψλνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3Kg.  

Ζ αθνπζηηθή ξάβδνο / ηξίπνδν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηθξφθσλν κεγάιεο επαηζζεζίαο. Ζ 

αθνπζηηθή ξάβδνο ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα κε εηδηθφ θαιψδην.  

Σα αθνπζηηθά ζα είλαη ζηεξενθσληθά αεξνπνξηθνχ ηχπνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα 

απνθιείνπλ ζνξχβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ζα ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα 
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αζχξκαηα. Σα αθνπζηηθά ζα είλαη ειαθξηά, αλζεθηηθά, πςειήο πηζηφηεηαο γηα ήρν πςειήο 

πνηφηεηαο, κε ξχζκηζε έληαζεο. 

Σν ζχζηεκα αθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ:  

 βαιίηζα κεηαθνξάο, κε εηδηθά ρσξίζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο, γηα λα παξέρεηαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία. Όια ηα επί κέξνπο εμαξηήκαηα ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεο βαιίηζαο.  

 Φνξηηζηή ηνπ αθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα. Ο θνξηηζηήο ζα 

δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε.  

Σν ζχζηεκα αθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ κε ηηο 

αθφινπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη πξφηππα: 

 2014/53/ΔU Radio Equipment Directive (RED) 

 2011/65/ΔU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

 EN300 328 RED Article 3.2 (Radio) 

 EN301 489 RED Article 3.1.b (EMC) 

 EN60950/ EN62311 RED Article 3.1.a (Safety) 

 EN50581 Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.23. Φεθηαθόο ζπζρεηηζηήο  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζρεηηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ αθνπζηηθή ιήςε ηνπ ζνξχβνπ πνπ 

παξάγεηαη απφ κία δηαξξνή απφ δχν ή ηξεηο αηζζεηήξεο. Οη αηζζεηήξεο εγθαζίζηαληαη ζηηο 

άθξεο ηκήκαηνο αγσγνχ πνπ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε γηα δηαξξνή. Ο ήρνο ζπιιακβάλεηαη 

απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη κεηαδίδεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα - ζπζρεηηζηήο. Ο ζπζρεηηζηήο ζα 

επεμεξγάδεηαη ηνλ ήρν θαη βάζε παξακέηξσλ πνπ εηζάγεη ν ρεηξηζηήο ζην ζχζηεκα ηα 
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δεδνκέλα αλαιχνληαη, ζπζρεηίδνληαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Χο απνηέιεζκα εληνπίδεηαη ε 

αθξηβήο ζέζε ηεο δηαξξνήο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απνθάιπςε φινπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ 

γηα ηελ εχξεζε ηεο. Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηνλ εμήο εμνπιηζκφ :  

 Έλα ζπζρεηηζηή ζνξχβνπ δηαξξνψλ Correlator  

 Γχν (2) πνκπνχο γηα ηελ ελίζρπζε θαη κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ  

 Γχν (2) αηζζεηήξεο κε θαιψδηα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ έθαζην  

 Αθνπζηηθά  

 Φνξηηζηή κπαηαξίαο θαη θαιψδηα  

 Δπαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 12 σξψλ ηφζν γηα ηελ θεληξηθή 

κνλάδα φζν θαη γηα ηνπο πνκπνχο/ αηζζεηήξεο.  

 Βαιίηζα κεηαθνξάο βαξέσο ηχπνπ πνπ ζα εζσθιείεη φια ηα παξαπάλσ θαη ζα παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα θφξηηζήο ηνπο ζηε ζήθε (case charging)  

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ ζε αγσγνχο 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ φπσο PVC, πνιπαηζπιελίνπ, ραιχβδηλνπο, ρπηνζηδήξνπο, 

ακηαληνηζηκέληνπ, ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ, ζηδεξνζσιήλα, θαζψο θαη ζε αγσγνχο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ή θαη δηακέηξσλ.  

Ο ζπζρεηηζηήο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δελ 

ζα επεξεάδεηαη απφ βξνρή ή δπλαηφ ήιην. Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

απφ -10°C έσο + 50°C, ελψ ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ αηζζεηήξσλ ΗΡ68 θαη ησλ πνκπψλ θαη 

ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ65..  

Ο ζπζρεηηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ κεραλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

αγσγψλ (κήθνο, δηάκεηξνο, πιηθφ) κε επηινγή απφ ππάξρνληα θαηάινγν πιηθψλ θαη δηακέηξσλ 

αγσγψλ πνπ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζην ινγηζκηθφ ηνπ. Ο ζπζρεηηζηήο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ απφ ηνλ ρξήζηε αλ απηή είλαη γλσζηή γηα κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο.  

Ο ζπζρεηηζηήο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 30 θίιηξα ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. Οη 

θαηάινγνη κε ηα δεδνκέλα ησλ αγσγψλ (δηάκεηξνο, πιηθφ, ηαρχηεηα ήρνπ) θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ ζα έρνπλ απνζεθεπηεί δελ ζα ράλνληαη φηαλ ην ζχζηεκα 

είλαη εθηφο ηξνθνδνζίαο θαη θαηά ηελ αιιαγή ή θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ.  

Ο ζπζρεηηζηήο ζα κπνξεί λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηεο ζπζρέηηζεο θαη κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ππνινγηζκψλ, εθηχπσζεο απηψλ 

θαη πξνζζήθεο ζρνιίσλ κε Ζ/Τ ζην γξαθείν ην νπνίν ζα ηξέρεη ζε πεξηβάιινλ Windows®.  

Ο ζπζρεηηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη ζπζρέηηζεο ηνπιάρηζηνλ 5 δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ ζε έλα ππφ κέηξεζε ηκήκα αγσγνχ. Ο ζπζρεηηζηήο ζα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά 

θαη νη δηάκεηξνη ησλ αγσγψλ είλαη άγλσζηνη.  
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Ο ζπζρεηηζηήο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έγρξσκε νζφλε αθήο (Touch Screen) πςειήο 

αλάιπζεο κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπο νξγάλνπ. Ζ επηινγή ηεο γιψζζαο ησλ 

ελδείμεσλ ζα γίλεηαη απφ ην ρξήζηε επί ηφπνπ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ ζπζρεηηζηή κε ηνπο 

πνκπνχο ζα γίλεηαη αζχξκαηα κέζσ θεξαηψλ, ελψ ε ζχλδεζε ησλ πνκπψλ κε ηνπο 

αηζζεηήξεο ζα γίλεηαη κε θαιψδην θαη ζπλδέζεηο πςειήο πξνζηαζίαο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

Military specification Amphenol)  

Ο ζπζρεηηζηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γξαθηθήο απεηθφληζεο ηνπ ζνξχβνπ ηεο δηαξξνήο ζηελ 

νζφλε θαη επηιεθηηθήο κεγέζπλζεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ηεο δηαξξνήο. Ζ έλδεημε 

ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε.  

Ζ ζπζθεπή φζνλ αθνξά ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειεί ηα αθφινπζα :  

 Απηφκαηε επηινγή θίιηξσλ κε βάζε ην πιηθφ ηελ δηάκεηξν θαη ην κήθνο ηνπ αγσγνχ  

 Γπλαηφηεηα επηινγήο θίιηξσλ απφ ηνλ ρεηξηζηή  

 Απηφκαηε ελίζρπζε ζπρλφηεηαο κε πξνεπηινγή πεδίνπ ζπρλνηήησλ, ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ απφ ηνλ ρεηξηζηή  

 Αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαξξνήο : ±0,1 m ή θαιχηεξε.  

Οη ζπζρεηηζηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αθνπζηηθά.  

Οη ζπζρεηηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη κηθξνχ βάξνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επθνιίαο ζηε κεηαθνξά θαη ηε ρξήζε. Σν βάξνο ηνπ ζπζρεηηζηή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 

2Kg  

Οη πνκπνί ζα είλαη δχν (2) ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ζα αληηζηνηρνχλ έλα ζε θάζε 

αηζζεηήξα. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ πνκπψλ ζα είλαη ε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη ε ελίζρπζε - εθπνκπή ηνπο πξνο ηνλ ζπζρεηηζηή φπνπ ζα αλαιχνληαη. Οη 

πνκπνί ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειε εληζρπηηθή κνλάδα ζήκαηνο θαη απνζπψκελε θεξαία γηα ηελ 

εχθνιε κεηαθνξά ηνπο. Θα δηαζέηνπλ ιπρλίεο δηφδνπ γηα λα δείρλνπλ αθελφο ηελ έληαζε ηνπ 

ζήκαηνο αθεηέξνπ ηνλ έιεγρν ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο  

Σν εχξνο ζπρλνηήησλ ησλ αηζζεηεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0-5000Hz.  

Οη αηζζεηήξεο ζα είλαη κεγάιεο αθξίβεηαο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλζεθηηθά πιηθά, ζα έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή αδξάλεηα έλαληη θξαδαζκψλ, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη λα δηαζέηνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή κφλσζε απφ εμσηεξηθέο παξεκβνιέο. Σν θάζε αηζζεηήξην ζα έρεη θαιψδην 

ζχλδεζεο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ θαη εηδηθφ βχζκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ 

αληίζηνηρν πνκπφ.  

Οη αηζζεηήξεο ζα δηαζέηνπλ ηζρπξφ καγλήηε ζην άθξνο ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζε κεηαιιηθνχο αγσγνχο θαη εηδηθά ηεκάρηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (δηθιείδεο 

θιπ). Δμσηεξηθά λα είλαη θαιπκκέλα κε ειαζηηθφ γηα πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα. Σα αθνπζηηθά 

ζα είλαη ζηεξενθσληθά κε έλδεημε εηηθέηαο ησλ ρξσκάησλ ησλ πνκπψλ θαη ζα ζπλδένληαη κε 

ηνλ ζπζρεηηζηή έηζη ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα αθνχζεη ηνλ ήρν ηεο δηαξξνήο κέζσ ησλ 

πνκπψλ. Σα αθνπζηηθά ζα είλαη ειαθξηά, αλζεθηηθά, πςειήο πηζηφηεηαο γηα ήρν πςειήο 
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πνηφηεηαο, κε άξηζηε απνκφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ ήρσλ. Με ξννζηάηε ή κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζρεηηζηή λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο έληαζεο γηα πξνζηαζία ησλ 

απηηψλ ηνπ ρεηξηζηή. Σν ζχζηεκα ςεθηαθνχ ζπζρεηηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη‟ 

ειάρηζηνλ κε ηηο αθφινπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη πξφηππα: 

 2014/53/ΔU Radio Equipment Directive (RED) 

 2011/65/ΔU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility 

 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 

 EN61000-4-2 Electrostatic Discharge immunity test 

 EN61000-4-3 Radiated radio- frequency electromagnetic dield immunity test 

 EN300220 EMC and Radio Spectrum, Short Range Devices, Radio Equipment to be 

used in the 20MHz to 1.000 MHz frequency range up to 500mW 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.24. Φνξεηό ζύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Ζ θνξεηή δηάηαμε κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λεξνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ηελ ηειεκεηξηθή εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ησλ νξίσλ. Θα πξέπεη λα είλαη θνξεηή, ζα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη εχθνια ρσξίο 

ηελ αλάγθε πδξαπιηθψλ ή ειεθηξηθψλ πξνζαξκνγψλ, απιή ζηε ρξήζε θαη λα κελ απαηηεί ηε 

ρξήζε θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα κηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη 

ζην παξερφκελν λεξφ ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν, ζε θξίζηκα ζεκεία πδξνδφηεζεο φπσο 

ζρνιεία, λνζνθνκεία θιπ. 

Ζ δηάηαμε ζα πξαγκαηνπνηεί απηφκαην έιεγρν ηνπ δείγκαηνο θαη εμαγσγή απνηειέζκαηνο 

δνθηκψλ ζε έληππε κνξθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη κηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη πην 
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ζχληνκα (ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 24 σξψλ) ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο δελ ζα απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή ρξήζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ πέξαλ ησλ δνρείσλ δνζνκέηξεζεο. 

Ζ δηάηαμε παξαθνινχζεζεο κηθξνβηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ αθφινπζσλ ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκψλ ζην λεξφ: 

 Broad Spectrum E. coli (glucuronidase enzyme) 

 Total Coliforms (galactosidase enzyme)  

 Fecal Coliforms (galactosidase enzyme) θαη  

 Enterococcus (glucuronidase enzyme)  

Ζ δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα κεηξά ζε εχξνο απφ <1 κέρξη >100.000 CFU ζε 100ml 

δείγκαηνο ρσξίο ηελ αλάγθε αξαίσζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζα αληρλεχνληαη 

εληφο 12 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε CFU είλαη >1000 θαη εληφο 24 σξψλ φηαλ 

είλαη <1.  

Ζ δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, εθπνκπήο ζπλαγεξκψλ (κέζσ email 

ή κέζσ SMS) θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο βαζκνλφκεζεο, ελψ φια ηα δεδνκέλα θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ζα παξνπζηάδνληαη ζε νζφλε ηχπνπ touch-screen πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη.  

Ζ δηάηαμε ζα πεξηιακβάλεη ζεηξηαθή ζήξα USB γηα ζχλδεζε πιεθηξνινγίνπ.  

Καηά ηελ παξαιαβή ηεο ε δηάηαμε ζα ζπλνδεχεηαη απφ 100 δνρεία δεηγκαηνιεςίαο.  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.25. Φνξεηέο δηαηάμεηο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο 

Οη θνξεηέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα απαξηίδνληαη απφ Φνξεηή ηακπιέηα (Tablet), Γηάηαμε 

ιήςεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαη Λνγηζκηθφ αλάγλσζεο ησλ 

ελδείμεσλ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο θνξεηέο ηακπιέηεο.  

Ζ πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ  πξέπεη λα είλαη άκεζε έηζη ψζηε  ε 

ηαρχηεηα δηέιεπζεο θαηά ηε ζπιινγή  ησλ δεδνκέλσλ λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη λα 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 79 

κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη ηα 50km/h (φξην ηαρχηεηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ εληφο πφιεο) 

αθφκε θαη γηα ππθλά εγθαηεζηεκέλνπο κεηξεηέο.  

Ζ Φνξεηή ηακπιέηα (Tablet) ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 νζφλε αθήο 5‟‟ HD κε ειάρηζηε 1280Υ720, 

 ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1,3 GHz,  

 κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 2GB, 

 ζθιεξφο δίζθνο ηνπιάρηζηνλ 16GB Flash, 

 κπαηαξία ιηζίνπ επαλαθνξηηδφλκελε ηνπιάρηζηνλ 15Wh 

 πξνζηαζία απφ πηψζεηο  

 βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ67  

 ζπλδέζεηο mikro USB, θφξηηζε θαη αθνπζηηθά 

 ελζσκαησκέλν κηθξφθσλν θαη ερείν 

 δπλαηφηεηα ιήςεο θάξηαο SIM 2G/3G/4G/LTE 

 Αζχξκαην δίθηπo WiFi, Bluetooth,  

 Κάκεξα ηνπιάρηζηνλ 10 Megapixels κε flash 

 Απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο,  

 Γέθηε GPS,  

 Λνγηζκηθφ ηχπνπ Android  

 Διιεληθή γιψζζα.  

 Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -20 – 50oC  

Ζ δηάηαμε ιήςεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη 

κέζσ USB ζηελ ηακπιέηα θαη λα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα απφ ηνπο παικνδνηηθέο δηαηάμεηο.  

Σν ινγηζκηθφ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο θνξεηέο 

δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Λεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ Windows  

 Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε 

 Γπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα αληιήζεη κεηξήζεηο θαη απφ άιια 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάγλσζεο. 
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 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζε κνξθέο XML θαη HTML 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο 

 Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη ε αλάγλσζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ θαηαλάισζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα λα γίλεηαη απηφκαηα. 

 Γπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο απεηθφληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ή ζπλαγεξκψλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηηκψλ  

 Μεγάιε αζθάιεηα ζηε ρξήζε θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε απαίηεζε θσδηθνχ 

εηζφδνπ (δηαθνξεηηθφ γηα απινχο ρξήζηεο απφ ην δηαρεηξηζηή).  

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία (αλά ρξήζηε θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε πνιχ-παξακεηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο (αλά 

πειάηε, αλά πεξηνρή, αλά πεξίνδν θιπ) . 

 Γπλαηφηεηα πξνζθπγήο γηα πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ (απνζεθεπκέλεο 

κεηξήζεηο) 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχλζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ αλάγλσζεο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ,  

 Γπλαηφηεηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ θαηαλάισζεο  

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θαη ζε αξρεία Microsoft office (excel θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ, ηηο ελδείμεηο, ηα ζηνηρεία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη φιεο ηηο επί κέξνπο πιεξνθνξίεο φπσο δηαδξνκέο, αιιαγέο ζε κεηξεηέο 

θ.α.. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη θαηαλαισηέο κε ηνπο κεηξεηέο θαη κε αξηζκνχο 

κεηξψνπ θαη γεληθά λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε ε βάζε 

δεδνκέλσλ λα αληηζηνηρεί κε ηα ζηνηρεία ηεο χδξεπζεο. 

Ζ δηάηαμε ιήςεο ελδείμεσλ ζηελ πεξίπησζε ηερλνινγίαο κεηάδνζεο Walk-by/ Drive-by θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη απηφκαηα. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ. Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ζηαηηζηηθά γηα φινπο ηνπ πειάηεο θαη λα εκθαλίδεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ κνξθή πίλαθα αιιά θαη κε ηελ κνξθή γξαθεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνληαη ηπρφλ ηάζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο, αλψκαιε 

ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηθνξά ζε έθηαθηα ζπκβάληα, θιπ. 
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Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κεηξεηηθέο δψλεο θαη λα εκθαλίδεη 

ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή. Ο ρεηξηζηήο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο ζην ζχζηεκα. 

Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη δηαδξνκέο ή λα νξίδεη πεξηνρέο γηα ηνπο 

θαηακεηξεηέο.   

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.26. ύζηεκα εληνπηζκνύ δηαξξνώλ (20 θαηαγξαθηθώλ) 

Σν ζχζηεκα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ απνηειείηαη απφ 20 θαηαγξαθηθά ζνξχβνπ ηα νπνία 

ζπλδπαζηηθά επηηξέπνπλ ηνλ ζεκεηαθφ θαη κε κεγάιε αθξίβεηα εληνπηζκφ ησλ δηαξξνψλ ζηα 

δίθηπα.  Σα θαηαγξαθηθά ζνξχβνπ ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα επξεία ρξήζε 

ζηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ ζε δίθηπα δηαλνκήο χδαηνο. Θα πξέπεη ζηελ πεξηνρή φπνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ λα αληρλεχνπλ απηφκαηα ηελ χπαξμε δηαξξνήο ή φρη, επί ηφπνπ ή κέζσ ηεο 

απνζηνιήο ζπλαγεξκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν GPRS/ 3G θαη κε απνζηνιή ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ web browser. 

Σν θαηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε θξεάηηα πνπ δελ ππάξρεη επάξθεηα ρψξνπ, ελψ 

παξάιιεια ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε πεξίπησζε πιεκκπξηζκνχ ησλ θξεαηίσλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα θαηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ68.  

Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πςειήο επαηζζεζίαο θεξαία έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζηνιή 

ησλ ζπλαγεξκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν GPRS/ 3G αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κε αζζελέο 

ζήκα θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

Σα θαηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζην θάησ ηκήκα ηνπο ηζρπξφ καγλήηε γηα λα κπνξνχλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαξέ ρεηξηζκνχ δηθιείδσλ ή ζε κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αγσγφ, φπνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ δηαξξνέο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη απιφο ελψ ε ηνπνζέηεζή ηνπο επί ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε. 

Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο αλίρλεπζεο ηα θαηαγξαθηθά ζνξχβνπ ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε 

ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φπνπ νη πεξηβάιινληεο ζφξπβνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, λα κπνξνχλ λα 

εληνπίδνπλ θαη λα απνηππψλνπλ ην ζφξπβν πνπ παξάγεη κία δηαξξνή αλά δεπηεξφιεπην γηα 

πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  
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Σα θαηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επαλαιάβνπλ ηελ αλίρλεπζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ψζηε ε δηαξξνή λα αληρλεχεηαη φιεο ηηο θνξέο ψζηε λα 

κελ απνζηέιινληαη ιαλζαζκέλνη ζπλαγεξκνί.  

Όηαλ ζε φιεο ηηο θαηαγξαθέο εληνπίδεηαη δηαξξνή ηφηε ην θαηαγξαθηθφ ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξεί ηελ δηαξξνή θαη λα ζηέιλεη ζρεηηθφ ζπλαγεξκφ κέζσ Web Browser θαζψο θαη ην 

ερεηηθφ αξρείν ηεο δηαξξνήο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απφ ηνπο ρεηξηζηέο ρσξίο ηελ 

αλάγθε κεηάβαζεο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο.  

Σα θαηαγξαθηθά πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζην ζεκείν δηαξξνήο ζα θαηαγξάθνπλ θξίζηκν 

ζφξπβν πςειφηεξεο έληαζεο. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ – θξίζηκνπ ζνξχβνπ πνπ έρεη 

θαηαγξάςεη ην θάζε θαηαγξαθηθφ ζα πξνζδηνξίδεηαη πνην απφ απηά βξηζθφηαλ πην θνληά ζην 

ζεκείν δηαξξνήο. ηε ζπλέρεηα, ζπλήζσο κε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ζπζρεηηζκνχ ζνξχβσλ, ζα 

εληνπίδεηαη επαθξηβψο ην ζεκείν δηαξξνήο.           

Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ θαηαγξαθηθψλ δε ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε επί ηφπνπ ρξήζε εηδηθνχ 

νρήκαηνο αιιά ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο.           

Σα θαηαγξαθηθά δηαξξνψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο λα 

ππνδεηθλχνπλ απηφκαηα ζε επίπεδν Google earth ηε ζέζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ θαη ηελ χπαξμε ή 

κε δηαξξνήο κε θαηάιιειε ζήκαλζε.  

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαγξαθηθψλ ζα απαηηείηαη κφλν ε εγθαηάζηαζε κίαο θάξηαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ηχπνπ SIM εληφο ηνπ θαηαγξαθηθνχ.  

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θάξηαο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπηθά, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε 

απνζηνιή ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Δπίζεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

θάξηαο SIM δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαγξαθηθνχ, ν νπνίνο 

πξέπεη λα είλαη ΗΡ68.    

Ζ ππεξεζία ζα αλαιάβεη λα παξαδψζεη ηελ θάξηα θηλεηήο ηειεθσλίαο SIM θαη ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ην ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ. Σα εηδηθά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα θαηαγξαθηθά ζνξχβνπ είλαη ηα αθφινπζα:           

 Δηδηθά, ζρεδηαζκέλν επηηαρπλζηφκεηξν γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επαηζζεζία ζηελ 

θαηαγξαθή ζνξχβνπ δηαξξνήο. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ/ ζηνηρείσλ. 

 Μεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο κλήκε γηα ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ κεηξήζεηο έσο θαη 

ελφο ρξφλνπ. 

 Μεγάιε απηνλνκία (κεγαιχηεξε ησλ 5 εηψλ) 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ68 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο εμσηεξηθήο θεξαίαο πςειήο επαηζζεζίαο (γηα ππφγεηεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο) 

Σα θαηαγξαθηθά δηαξξνψλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ κε ηηο αθφινπζεο 

Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη πξφηππα: 
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 1995/5/ΔU R&ΣΣΔ Directive 

 2011/65/ΔU Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

 EN62368/ EN62311 R&ΣΣΔ Article 3.1.a (Safety) 

 EN301 489 R&ΣΣΔ Article 3.1.b (EMC) 

 EN301 511/ 301908 R&ΣΣΔ Article 3.2 (Radio) 

 EN50581 Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.27. Αληρλεπηήο αγσγώλ θαη θαιπκκάησλ 

Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλίρλεπζε θεξνκαγλεηηθψλ ζακκέλσλ αγσγψλ θαη 

ινηπψλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεγάιε επαηζζεζία, ζηηβαξή θαηαζθεπή,  ρακειφ βάξνο 

θαη εξγνλνκηθή θαηαζθεπή κε ζθνπφ ηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ θαη ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ. Σα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληρλεπηή ζα πξέπεη θαη' ειάρηζηνλ λα θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ54 

 Βάξνο <1Kg 

 Δλδείμεηο έληαζεο ήρνπ,  επίπεδνπ ζήκαηνο, επηπέδνπ θφξηηζεο θαη πνιηθφηεηαο  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ επαηζζεζίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλίρλεπζεο 

 χλδεζε κέζσ USB γηα εγθαηάζηαζε ελεκεξψζεσλ 

 Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -20 - 50oC 

 Θεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο -30 - 60oC 

Ο αληρλεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κε νμεηδνχκελα πιηθά θαη δελ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη εμσηεξηθά ζπλδεφκελα εμαξηήκαηα φπσο θεξαία θιπ. Ο αληρλεπηήο ζα 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 84 

πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κε δηάξθεηα δσήο κεγαιχηεξε ησλ 

24 σξψλ.  

Οη ελδείμεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε θαηάιιειε νζφλε ηχπνπ LCD κε νπίζζην θσηηζκφ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζε θαηάιιειε ηζάληα κεηαθνξάο εληφο ηεο νπνίαο ζα 

πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη νδεγίεο ρξήζεο (manual). 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.28. ύζηεκα επηζθόπεζεο δηθηύσλ 

Σν χζηεκα επηζθφπεζεο δηθηχσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ζξαχζεσλ εληφο 

αγσγψλ ζε θνκκάηηα ηνπ δηθηχνπ πνπ δελ είλαη εχθνια ζηελ πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη λα είλαη 

εξγνλνκηθφ, ειαθξχ, θαηάιιειν γηα ζθιεξή ρξήζε πεδίνπ θαη ζα πξέπεη λα αληέρεη δπζκελή 

θαηξηθά θαηλφκελα κε Πηζηνπνίεζε IP54.  

Σν χζηεκα επηζθφπεζεο αγσγψλ θαη εληνπηζκνχ δηαξξνψλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη βίληεν 

θαη θσηνγξαθίεο ζε εζσηεξηθφ ζθιεξφ ηνπ δίζθν (HDD) ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 200 GB ή 

απεπζείαο ζε ζηηθάθηα USB ή θάξηεο SD ζε κνξθή αξρείνπ .AVI θαη  ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 πιήξε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε δπλαηφηεηα επηινγήο ρξσκάησλ θεηκέλνπ θαη θφληνπ,  

 βνιβφ εθπνκπήο 512Hz/640Hz,  

 εζσηεξηθή/εμσηεξηθή ερνγξάθεζε,  

 ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο,  

 ζχξα απηνδηάγλσζεο θάκεξαο θαη  

 εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. 

Σν χζηεκα επηζθφπεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα δηαζέζηκνπ σζηεξίνπ 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζε κεγάιν βάζνο αγσγνχ θαη ν ελζσκαησκέλνο βνιβφο 

λα θάλεη ηελ ηρλειάηεζε θαη πξνζδηνξηζκφ βάζνπο, απηφκαηε δηαδηθαζία. 

Ζ θάκεξα ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ αράξαθην θξχζηαιιν δαθεηξηνχ θαη ζα δίλεη επθξηλή εηθφλα 
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κε ελζσκαησκέλν LED θσηηζκφ ηελ έληαζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί απμνκεηψλεη 

εχθνια ν ρξήζηεο απφ ηελ επηθάλεηα. 

Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Πνιχ θσηεηλή, αλαγλψζηκε ζε πιήξεο θσο κέξαο, νζφλε 8” LCD. 

 4 x Φεθηαθφ Zoom - Γηα ηνπηθφ έιεγρν. 

 Wi-Fi - Εσληαλή Μεηάδνζε Δηθφλαο ζε Ζ/Τ θαη εγγξαθή ζην HDD ηνπ H/Y. 

 Θχξα RS232 - Γηα επηθνηλσλία κε ινγηζκηθφ 3σλ θαηαζθεπαζηψλ 

 Δγγξαθή Βίληεν θαη Λήςε Δηθφλαο κε 1 Κίλεζε 

 60 κέηξα δπλαηφηεηα εηζρψξεζεο 

 Δληνπίζεκνο Βνιβφο 

 Κάκεξα αλζεθηηθή ζηα 11 bar πίεζε 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ/Τ Διέγρνπ : 

O Ζ/Τ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή βάζε ζην θαξνχιη ηεο θάκεξαο θαη λα έρεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Καηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε πηζηνπνίεζε αδηαβξνρνπνίεζεο 

ηνπιάρηζηνλ IP54  

 αληηθξαδαζκηθή πηζηνπνίεζε,  

 λα έρεη ελζσκαησκέλν ηνπιάρηζηνλ 200 GB ζθιεξφ δίζθν ν νπνίνο λα επαξθεί γηα 

πάλσ απφ 20 ψξεο ζπλερνχο εγγξαθήο βίληεν θαη  

 λα ππνζηεξίδεη εγγξαθή ζε «ζηηθάθη» USB 2.0 σο 128GB θαη SD θάξηα σο 32GB ζε 

ελζσκαησκέλεο ζην θέιπθνο ζχξεο.  

 λα έρεη ελζσκαησκέλεο κπαηαξίεο πνπ επαξθνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο θαη παξέρεηαη κε θνξηηζηή.  

 Όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ρξήζε ηεο θάκεξαο πιήθηξα φπσο θαη πιήξεο 

πιεθηξνιφγην QWERTY ζα βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζην θέιπθνο. Έρεη δπλαηφηεηα 

απεπζείαο κεηάδνζεο ηεο εηθφλαο ηεο θάκεξαο ζε θηλεηά/tablet/pc κέζσ Ethernet ή 

WiFi (Streaming) 

 Θχξεο Δπηθνηλσλίαο/Ρεχκαηνο: RCA γηα Video In / Video, Audio Out, 3.5mm ζχξα 

κηθξνθψλνπ, Θχξα USB 2.0 θαη SD θάξηαο, Ethernet Θχξα, RS232 ζχξα γηα 

επηθνηλσλία κε ινγηζκηθφ CCTV, ζχξεο ηξνθνδνζίαο AC/DC, Θχξα Διέγρνπ Κεθαιήο 

Κάκεξαο (Self-Test), Θχξα ζχλδεζεο κε Καξνχιη. 
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Καξνπιηνύ : 

Σα θαξνχιηα ζα θηηάρλνληαη αλζεθηηθά κε πξνδηαγξαθέο γηα ζθιεξή θαζεκεξηλή ρξήζε θαη λα 

έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Καηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην αηζάιη γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη ζα έξρνληαη κε 

εληνπίζηκνπο βνιβνχο 

 Σν σζηήξην ζα πξέπεη λα δίλεη ηηο κέγηζηεο απνζηάζεηο ψζεζεο δηαηεξψληαο ηελ 

απαξαίηεηε επειημία γηα θηλήζεηο εληφο ηνπ ζσιήλα. 

 ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά πιαηχ γηα λα θπιάεη κε άλεζε ρσξίο θίλδπλν αλαηξνπήο 

αιιά θαη αξθεηά ζηελφ γηα λα ρσξάεη ζε ζηελέο πφξηεο/δπζπξφζηηα ζεκεία.  

 λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο φδεπζεο ηνπ ππφ επηζεψξεζε αγσγνχ θαη  

 Να έρεη ζπλνιηθφ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα.  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Κεθαιήο Κάκεξαο : 

Ζ θεθαιή ηεο θάκεξαο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα  

 κε θαθνχο απφ αράξαθην δαθείξη πςειήο επθξίλεηαο  

 ζα ελψλεηαη κε ην θαξνχιη κε ειαηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηα νπνία ζα απνζβέλνπλ ηηο 

θξνχζεηο θαη ηε δφλεζε θχιηζεο 

 Οη θεθαιέο ζα πξέπεη λα είλαη ηδαληθέο γηα Υξήζε ζε ζσιήλεο 4 σο 8 ηληζψλ. 

 Έρεη ελζσκαησκέλα  LED ησλ θαη ε θσηεηλφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη δηαρεηξίζηκε απφ 

ζρεηηθφ «ληίκεξ» ζηνλ Ζ/Τ ειέγρνπ. 

 Αλάιπζε: 420TVL, 500x482 pixel, PAL 

 Φσηεηλφο Φαθφο F2.0 κε FOV 75ν  

 Αλζεθηηθή ζε πίεζε λεξνχ κέρξη 11 bar 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ακαμηδίνπ  : 

Σν ακαμίδην ζην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ε θεθαιή ηεο θάκεξαο ζα θάλεη ηθαλή ηελ ρξήζε ηεο ζε 

κεγαιχηεξνπο ζσιήλεο. Δπίζεο ζα πξνζηαηεχεη αηζζεηηθά ηελ θεθαιή ηεο θάκεξαο, θαζψο 

πιένλ θπιάεη ζε πιαζηηθά ξνδάθηα αληί λα έξπεη. Με ην ζπγθεθξηκέλν ακαμίδην ε θάκεξα ζα 

κπνξεί λα επηζεσξήζεη αγσγνχο δηακέηξνπ 20 σο 40cm. Σν ακαμίδην ζα είλαη θηηαγκέλν απφ 

κε νμεηδνχκελα πιηθά θαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν ζε δηάκεηξν. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  
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 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.29. Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο Server κε νζόλε θαη παξειθόκελα 

Ο server ζα έρεη ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο : 

• Σχπνο: Server 

• Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ 4 ππξήλσλ 

• πρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1,70 GHZ 

• Σχπνο κλήκεο: DDR4- 2400MHz 

• Cache Memory: ≥ 16MB 

• Μλήκε: ≥ 16GB 

• θιεξφο Γίζθνο: ≥ 120GB SSD 

• Λεηηνπξγηθφ πξφγξακκα: Windows Server 8 ή λεφηεξν 

• Θχξεο επηθνηλσλίαο :4 X Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Τπνδνρέο δίζθσλ: Μέρξη 10x2.5” hot plug HDD ή κέρξη 8 x 2.5” hot plug SSD ή κέρξη 4 x 

3.5” hot plug HDD ή κέρξη 4 x 3.5” cabled (non-hot plug). 

• Παξειθφκελα: Αζχξκαην πνληίθη θαη πιεθηξνιφγην 

• Δπηπιένλ ινγηζκηθά :Antivirus, Microsoft Office, Λνγηζκηθά εθαξκνγήο 

ην server ζα ηνπνζεηεζεί 1 νζφλε κε ραξαθηεξηζηηθά 

• Σερλνινγία: LED 

• Γηαγψληνο: 27‟‟ 

• Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ FHD 1920X1080 ζηα 60Hz 

• Γπλακηθή αληίζεζε: ηνπιάρηζηνλ 1000:1 

• Υξψκαηα: ηνπιάρηζηνλ 15 εθ ρξψκαηα 

• Υξφλνο απφθξηζεο: ηνπιάρηζηνλ 8ms 
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• πλδέζεηο: HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4) 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ΚΔ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο Rack 19'' χςνπο 42 U ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

θέξεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• Να είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

• Να δηαζέηεη 2 πφξηεο (κία εκπξφο θαη κηα πίζσ) 

• Να δηαζέηεη θιεηδαξηά αζθαιείαο 

• Να δηαζέηεη απνζπψκελα πιατλά θαιχκκαηα 

• Γπλαηφηεηα επηπιένλ ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ Rack 

• Ύςνο 42U 

• Πιάηνο 600mm 

• Βάζνο 900mm 

• Να δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ εμαεξηζκψλ (άλσ - θάησ) 

• Να δηαζέηεη 2 θεληξηθά ζεκεία γεηψζεσλ (κε βίδεο αζθαιείαο) 

• Να δηαζέηεη πιατλέο αλακνλέο γηα ζχλδεζε/ επέθηαζε 2 ή/ θαη πεξηζζνηέξσλ Rack 

Τιηθφ θαηαζθεπήο: Λακαξίλα πάρνπο ~1,5mm κε αληνρή ζε θνξηία ~800Kgr κε 

ειεθηξνζηαηηθή πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE (αθνξά ηα PC θαη ηηο νζφλεο) 
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 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.30. Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο (Client PC) κε νζόλε θαη 

παξειθόκελα 

Ο ππνινγηζηήο ζα έρεη ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο : 

• Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ 4 ππξήλσλ 

• πρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1,70 GHZ 
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• Σχπνο κλήκεο: DDR4- 2400MHz 

• Cache Memory: ≥ 16MB 

• Μλήκε: ≥ 16GB 

• θιεξφο Γίζθνο: ≥ 120GB SSD 

• Λεηηνπξγηθφ πξφγξακκα: Windows 10 ή λεφηεξν 

• Θχξεο επηθνηλσλίαο :2 X Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Οπηηθφο Γίζθνο: DVD-R 

• Τπνδνρέο δίζθσλ: Μέρξη 3x2.5” hot plug HDD ή κέρξη 2 x 2.5” hot plug SSD ή κέρξη 2 x 3.5” 

hot plug HDD ή κέρξη 2 x 3.5” cabled (non-hot plug). 

• Παξειθφκελα: Αζχξκαην πνληίθη θαη πιεθηξνιφγην 

• Δπηπιένλ ινγηζκηθά : Microsoft Office, Λνγηζκηθά εθαξκνγήο 

ε θάζε client PC ζα ηνπνζεηεζεί 1 νζφλε κε ραξαθηεξηζηηθά 

• Σερλνινγία: LED 

• Γηαγψληνο: 27‟‟ 

• Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ FHD 1920X1080 ζηα 60Hz 

• Γπλακηθή αληίζεζε: ηνπιάρηζηνλ 1000:1 

• Υξψκαηα: ηνπιάρηζηνλ 15 εθ ρξψκαηα 

• Υξφλνο απφθξηζεο: ηνπιάρηζηνλ 8ms 

• πλδέζεηο: HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4) 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE (αθνξά ηα PC θαη ηηο νζφλεο) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  
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3.31. Οζόλεο γξαθηθήο απεηθόληζεο 

Ζ νζφλε ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα έρεη ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

• Σχπνο: LED 

• Γηαγψληνο: Tνπιάρηζηνλ 55‟‟ 

• Δπθξίλεηα ηνπιάρηζηνλ 4K Ultra HD 

• Μέγηζην Refresh Rate: 120 Hz 

• Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ 3840 X 2160 

• Διιεληθφ menu 

• πλδεζηκφηεηα: Wifi, RG In (2 RF/ Sat), Optical Dig. Output, HDMI 6G, LAN, RS-232, USB 

2.0, Cl Slot, Headphones, 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE (αθνξά ηα PC θαη ηηο νζφλεο) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.32. Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 

ΗΥΤ  ≥ 3ΚVA  

Σάζε εηζφδνπ  220V+15%-20%  

Σάζε εμφδνπ  220V+/- 3% (+κέγηζηε,-ειάρηζηε)  

Κπκαηνκνξθή εμφδνπ  Ζκηηνληθή  

Μέγηζηε παξακφξθσζε (THD)  5%  

Μέγηζηε ππεξθφξησζε  125% κε ΓΔΖ παξψλ θαη 110% ζε ιεηηνπξγία 

κε κπαηαξίεο γηα 10 ιεπηά  

Υξφλνο απηνλνκίαο ζε πιήξεο θνξηίν  ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά  

Υξφλνο κεηαγσγήο  < 2msec  
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Απφξξηςε ζνξχβνπ  ηνπιάρηζην 120db  

Φίιηξν εηζφδνπ – εμφδνπ  ΝΑΗ  

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία  ΝΑΗ  

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  0-40oC  

Τγξαζία  Σνπιάρηζην 90%(non condensing)  

Σχπνο ζπζζσξεπηψλ θαη ζχζηεκα θφξηηζεο  Κιεηζηνχ ηχπνπ κνιχβδνπ, ρσξίο ζπληήξεζε, 

θνξηηδφκελνη απφ θνξηηζηή ειεγρφκελν απφ 

κηθξνεπεμεξγαζηή  

Γαιβαληθή απνκφλσζε ηνπ θνξηίνπ απφ ηε 

ΓΔΖ  

Απαξαίηεηε  

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΝΓΔΗΞΔΗ  

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο παξνπζίαο ηάζεσο ΓΔΖ  ΝΑΗ  

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ηξνθνδνζίαο UPS απφ 

ηνπο ζπζζσξεπηέο  

ΝΑΗ  

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο εηνηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο 

UPS  

ΝΑΗ  

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο/ερεηηθά ζήκαηα γηά 

θαηάζηαζε Alarm  

ΝΑΗ  

Δλδείμεηο:  Αθνπζηηθέο - νπηηθέο ελδείμεηο θαη ειεθηξηθέο 

επαθέο γηα ζχλδεζε ζην PLC: ππεξθφξησζε, 

battery low, ιεηηνπξγία UPS.  

ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ  

Γπλαηφηεηα ζπλερνχο απηνειέγρνπ θαη 

απηφκαηεο εηδνπνίεζεο κε Alarm γηα ηηο πην 

θάησ πεξηπηψζεηο:  

ΝΑΗ  

- Υακειήο/πςειήο ηάζεο ζπζσξεπηέο  ΝΑΗ  

- Ο ρξφλνο απηνλνκίαο πιεζηάδεη ζην ηέινο  ΝΑΗ  

- Σάζε εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ UPS ρακειή, 

θαηάζηαζε ππεξθφξησζεο.  

ΝΑΗ  

- Οη κπαηαξίεο ζέινπλ αληηθαηάζηαζε  ΝΑΗ  

- Δμάληιεζε ρξφλνπ απηνλνκίαο  ΝΑΗ  
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Τςειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο / 

κεηαζρεκαηηζηή  

ΝΑΗ  

Τςειή ζεξκνθξαζία θπθισκάησλ UPS  ΝΑΗ  

Κάιπςε ησλ πξνδηαγξαθψλ ακθνηέξσλ ησλ 

θαηεγνξηψλ Α θαη Β, ANSI/IEEE C 62.41 θαη 

45.  

Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001  

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE (αθνξά ηα PC θαη ηηο νζφλεο) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.33. Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΚΔ 

Ο απαηηνχκελνο δηθηπαθφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ηνπ ΚΔ ζα πξέπεη λα πιεξνί 

θαη ειάρηζην ηα εμήο: 

 δξνκνινγεηήο ζα έρεη δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 12 αλεμάξηεησλ ζπλδέζεσλ δηθηχνπ 

(LAN 10/100/1000 Ethernet ports) κε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο δηεπζπλζηνδφηεζεο ζε 

θάζε κία απφ ηηο ππάξρνπζεο ζχξεο. 

 Ο δξνκνινγεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζεηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο RS232 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θξππηνγξαθεκέλεο ζχλδεζεο ηδησηηθνχ εηθνληθνχ 

δηθηχνπ κε επηινγή πξσηνθφιινπ ηνπιάρηζηνλ L2TP θαη PPtP Layer 2 over TCP ή 

UDP. 

 Μλήκε ηνπιάρηζηνλ 1GB Ram 

 Ο δξνκνινγεηήο ή ν ζπλδπαζκφο ηνπ κε ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ φπσο 

3G/4G modems ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα ειιεληθά δίθηπα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζε ζπρλφηεηεο : 

 DD800 / 900/1800/2100/2600 

 UMTS: 900/2100 

 GSM: 850/900/1800/1900 

 Πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηαρχηεηεο έσο θαη 4G/LTE cat 4. 
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 Σν παθέην δξνκνινγεηή-modem πξέπεη λα έρεη δηαγλσζηηθέο ιπρλίεο ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπξψλ. 

 Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο θάξηαο κλήκεο microSD 

 Τπνζηήξημε PoE in 

 Τπνζηήξημε PoE out 

Ζ ζχλδεζε κε ηνπο δξνκνινγεηέο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηνπηθή IP ηνπο αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξφβιεκα 

ν webserver ηνπ δξνκνινγεηή. Γη απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεηαη 

θαη κε άιιν ινγηζκηθφ εθηφο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser) θαη κάιηζηα κε ρξήζε κφλν 

ηεο MAC address ηνπ. 

Ζ επηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε ηνπ ΚΔ  κε ηνπο ΣΔ ζα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε 

δηθηχνπ TCP/IP κε ηε κνξθή ηδησηηθνχ εηθνληθνχ δηθηχνπ (VPN), ψζηε λα επηηπγράλνληαη 

πςειά επίπεδα αζθάιεηαο πξφζβαζεο θαη δεδνκέλσλ. 

Σν δίθηπν απηήο ηεο κνξθήο αθελφο εμαζθαιίδεη πςειέο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ησλ ΣΔ κε 

ην SCADA ηνπ ΚΔ, αθεηέξνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηειε – πξνγξακκαηηζκνχ, θη επνκέλσο 

δηάγλσζεο θαη απνζθαικάησζεο, ησλ PLC ησλ ΣΔ κέζσ ηνπ ΚΔ. 

Ζ πξφζβαζε ζην VPN ζα θαζνξίδεηαη κε απζηεξέο δξνκνινγήζεηο IP δηεπζχλζεσλ, ρξήζε 

απζηεξψλ θαλφλσλ routing αιιά θαη firewall. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζχλδεζεο απαηηείηαη ε 

ρξήζε ηνίρνπο πξνζηαζίαο (firewall) θαη ζηα δχν άθξα ηεο ζχλδεζεο ηνπ εηθνληθνχ ηδησηηθνχ 

δηθηχνπ. Σν ηνίρνο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο αλά 

ζχλδεζε, αλά είζνδν θαη έμνδν θαη ζε επίπεδν layer2 θαη layer3. Να έρεη ππνζηήξημε ΝΑΣ θαη 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαλφλσλ αλά ζχλδεζε. 

Ζ δπλαηφηεηα γηα routing πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην DHCP ηνπ δξνκνινγεηή θαη λα 

κπνξεί λα ειέγρεη ζηαηηθέο αιιά θαη νκάδεο δηεπζχλζεσλ IP. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεγθηή επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο ζα 

δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα κε ειεχζεξα παξακεηξνπνηήζηκνπο time triggers, φπσο επίζεο 

θαη on change αιιά θαη on demand ηνπ ρξήζηε. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE (αθνξά ηα PC θαη ηηο νζφλεο) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  
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3.34. Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) κνλάδσλ PLC δηθηύνπ ύδξεπζεο (ΣΔ/ 

ΚΔ) 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί θαη αλαπηπρζεί έλα 

ζχζηεκα SCADA, ην νπνίν ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηα επί κέξνπο ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ (PLC). Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα απηφ ζα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο 

ιεηηνπξγίεο: 

 Κεληξηθφο έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη απεηθφληζεο φισλ ησλ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ, φπσο ησλ 

κεηξήζηκσλ ηηκψλ, κελπκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη κελπκάησλ ζθαικάησλ. 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε αξρεία καθξάο δηάξθεηαο γηα κειινληηθή αλάιπζε ζηε 

κνξθή αλαθνξψλ θαη γξαθεκάησλ. 

 Αλαπαξαγσγή ππνινγηζκψλ κέζσ ηεο αξηζκεηηθήο ή ινγηθήο ζχλδεζεο δεδνκέλσλ 

επεμεξγαζίαο. 

 Απεηθφληζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαδηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δπλακηθή κνξθή κηκηθνχ 

δηαγξάκκαηνο κε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ κεγεζψλ. 

 Απεηθφληζε ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ζηε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. 

 On line παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε θηιηθψλ, εχρξεζησλ 

δηαινγηθψλ κελνχ νζφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλσλ βνήζεηαο. 

 Καηαρψξεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ status ιεηηνπξγίαο. 

Βαζηθέο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηερλνινγίεο αηρκήο φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ έλα ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ. Πξέπεη λα είλαη έλα ζχγρξνλν 

ζχζηεκα πνπ ζα δηαζέηεη ειθπζηηθφ ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε (user interface), 

αλνηρηφ ζε εθαξκνγέο γξαθείνπ, κε ζχλζεηεο αιιά αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίεο, επαξθέο γηα λα 

δηαζηαζηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη βαζκσηφ γηα απινχζηεξεο ή πην ζχλζεηεο 

εθαξκνγέο., ελψ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζέζεηο εξγαζίαο ή θαη ζαλ servers 

ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ηχπνπ Microsoft Windows. Σν ινγηζκηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζα κπνξεί λα πξνζθεξζεί είηε σο νινθιεξσκέλν παθέην ή ζαλ 

εθηειέζηκν παθέην (runtime). 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαιπθζνχλ κειινληηθέο αλάγθεο ην ζχζηεκα ζα 

κπνξεί λα επεθηαζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο αλαβάζκηζεο 

ηεο πνζφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα είλαη 

δπλαηή ε δηαζχλδεζε κε άιιεο ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ κέζσ 

ηππνπνηεκέλσλ ινγηζκηθψλ interface OPC. 

Δπηπξνζζέησο ησλ βαζηθψλ παθέησλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κε ηε ρξήζε πξναηξεηηθψλ παθέησλ. Απηά ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 
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ρξήζηε επαξθψο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε κεηάβαζε κε ρξήζε γηα παξάδεηγκα ζπλδπαζηηθψλ 

πιήθηξσλ (φπσο alt-tab ή ctrl-esc) κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παθέησλ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

Δμππεξεηεηήο (server) 

πζηήκαηα κε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζην κνληέιν client/server. Ο 

server ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ ηχπνπ Microsoft Windows, κε πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, 

κεραληζκνχο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη θεληξηθά 

δεηήκαηα, φπσο ν ζπληνληζκφο ησλ επί κέξνπο δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αξρεηνζέηεζε. Οη clients 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηχπνπ Microsoft Windows ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

server. Δπηθνηλσλνχλ κε ηνλ server κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπο ηεξκαηηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν ηνπο 

επηηξέπεη θαη ηε ζχλδεζε κε ην επίπεδν ηνπ γξαθείνπ.  

Σα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια TCP/IP ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο, κέζσ δηθηχνπ Βηνκεραληθνχ Ethernet ή Profinet. Δπεηδή νη clients 

αλαδεηνχλ απηφκαηα ηνπο servers, νη νπνίνη ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ελεξγνπνηεζνχλ κεηαγελέζηεξα ρσξίο επηπηψζεηο. 

Σν ινγηζκηθφ ηχπνπ Microsoft Windows Server επηιέγεηαη σο ε πιαηθφξκα γηα ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ηνπ server θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζε κέρξη 32 clients. Όια ηα 

δεδνκέλα παξακεηξνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο βξίζθνληαη θεληξηθά ζε έλαλ θάθειν έξγνπ ζε 

δίζθν, ζπλήζσο ηνπ server, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πξνζπειάζηκα εχθνια γηα λα γίλνπλ 

αιιαγέο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζκφ (online configuration). Ο client παξ‟ φι‟ απηά κπνξεί 

λα δηαζέηεη ν ίδηνο ηνπηθά εηθνλίδηα θαη ηνπηθέο ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα 

επηηαρχλεη ηελ επηινγή ησλ εηθνληδίσλ θαη λα απνθνξηηζηεί επηιεθηηθά ν server. Αιιαγέο ζηα 

δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα 

δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο. 

ύλδεζε κέζσ WEB (WEB Navigator) 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ ζχλδεζεο Internet/Intranet. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί ν θάπνηνο λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη ησλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απηνκαηηζκνχ κέζσ intranet ή internet, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζρεδφλ θακία αιιαγή ζην 

configuration. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πθίζηαηαη επηθνηλσληαθή γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο ζα 

είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ αθξηβψο φπσο θαη on site. Κάηη ηέηνην δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε κηαο εγθαηάζηαζεο απφ νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δνκήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο Web Navigator 

Server ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηθαλφ αξηζκφ clients-ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ 

νξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

ηαπηφρξνλε ζχλδεζε 3 (ηξηψλ) ηνπιάρηζηνλ Web clients κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 

(κειινληηθή αλαβάζκηζε) κέρξη 50 Web clients.  

Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ελφο client ζα νξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζην 

server ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Ζ φιε δνκή επηθνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν HTTP 

κε ActiveX θαη ζα δηαζέηεη ζχγρξνλνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο. Μηα ηέηνηα δνκή είλαη ε πιένλ 

εχρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή γηα ζπζηήκαηα κε δηαλεκεκέλν έιεγρν θαη πνιιά ζεκεία επηζηαζίαο, 

φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σππνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή 

 Δθηειέζηκν ζε φια ηα εκπνξηθά PC  

 100% 32 ή 64 bit ινγηζκηθφ, αλαπηπγκέλν γηα ην ηππνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ηχπνπ Microsoft Windows. 

 Κχξηνο ππνινγηζηήο (server) ηχπνπ Microsoft Windows server 

 Θέζε εξγαζίαο (client) ηχπνπ Microsoft Windows 

 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ‟ επζείαο εμαξηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα απφ ηνλ 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο (π.ρ. θάξηεο δηθηχσλ) 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο single-user ή multi-user ζχζηεκα κε ηε δνκή 

client/server 

 Δπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο κέζσ Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, 

FDL, DDE, DCOM, OPC 

 Μνλάδεο ΖΜΗ 

 Γξαθηθφ ζχζηεκα γηα απεηθφληζε θαη επεμεξγαζία νξηζκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, ActiveX 

αληηθείκελα), κε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο δπλακηθέο θαη κε on line 

configuration. Μία βηβιηνζήθε function block ρξεζηκεχεη σο βνήζεκα γηα ηε δεκηνπξγία 

εηθνληδίσλ. 

 χζηεκα ζήκαλζεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αξρεηνζέηεζε γεγνλφησλ κε δπλαηφηεηεο 

απεηθφληζεο θαη ειέγρνπ, ζχκθσλα κε DIN 19235. Καηεγνξίεο κελπκάησλ ειεχζεξεο 

επηινγήο, απεηθφληζε κελχκαηνο θαη θαηαρψξεζε, ηαμηλφκεζε ειεχζεξεο επηινγήο 

φηαλ είλαη θάπνηνο on line. 

 Αξρεηνζέηεζε process data γηα αλίρλεπζε, αξρεηνζέηεζε θαη ζπκπίεζε κεηξνχκελσλ 

ηηκψλ, γηα παξάδεηγκα γηα απεηθφληζε θακπχισλ θαη πηλάθσλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, 

θεληξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε archive server. 

 χζηεκα αλαθνξάο θαη θαηαρψξεζεο γηα ηα ρξνληθά ειεγρφκελα ή νδεγνχκελα απφ ηα 

ζπκβάληα κελχκαηα, θαηαρσξήζεηο ρεηξηζηψλ, πεξηερφκελα αξρείσλ θαη ηξέρνληα 

δεδνκέλα ζηε κνξθή ησλ αλαθνξψλ ρξεζηψλ (process data) ή ηεθκεξίσζε εθαξκνγήο 

ζε επέιηθηε δηάηαμε ειεχζεξεο επηινγήο. 

 Λεηηνπξγίεο δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζρεκαηνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη ηε ζχληαμε θεηκέλσλ 

(script) ρξεζηκνπνηψληαο Visual Basic Script ή ANSI-C. 

 Γηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ (API) είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο κνλάδεο εθαξκνγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ 
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θαη ιεηηνπξγηψλ. Μία βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηψλ επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επεθηαζεί ε βαζηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Αλνηρηέο ζπλδέζεηο δηεπαθήο (interfaces) 

 Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε απεηθφληζε κέρξη 25 παξαζχξσλ γξαθηθψλ αλά image θαη 80 

θακππιψλ αλά παξάζπξν. 

 Μέρξη 50.000 κελχκαηα θαη 10x256 θείκελα κελπκάησλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

 Ζ πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηππνπνηεκέλεο δηαζχλδεζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

 Δλζσκάησζε κπινθ εθαξκνγψλ Windows (ActiveX controls) 

 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ Windows κέζσ δηαζχλδεζεο OPC. 

 Βνεζνί επέθηαζεο εθαξκνγψλ κέζσ βνεζψλ ρξεζηψλ θαη Visual Basic 

 Γηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ API κε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζπζηήκαηνο. 

 χλδεζε κε θάζε είδνπο επξέσο δηαδεδνκέλνπ PLC 

 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 999 νκάδεο εμνπζηνδφηεζεο θαη 128 νκάδεο ρξεζηψλ 

Δληαίν interface πξνζαξκνζκέλν ζηα Windows 

Με ην ζχζηεκα ειέγρνπ, κπνξεί λα γίλεη δηαθαλήο δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε κέζσ αλεμάξηεηα παξακεηξνπνηεκέλσλ interfaces. Γηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαξθή θαη αμηφπηζηε ινγηθή εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 

ζρεδίαζε ηνπ user interface πξέπεη λα πξνζθέξεη επέιηθηε θαη θαηάιιειε απεηθφληζε ηεο 

δηαινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ process. Γηα θαιχηεξε επνπηεία ε απεηθφληζε ζα κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί ζε ηνκέα γεληθήο επνπηείαο, ηνκέα εξγαζίαο θαη ηνκέα πιήθηξσλ. Θα δηαηίζεληαη 

βνεζνί (wizards) γηα λα δεκηνπξγνχλ απηφκαηα έλαλ εξγνλνκηθφ επηκεξηζκφ ησλ νζνλψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο θαη λα δνκνχλ ηεξαξρηθά ηα process images. Πξφηεξα 

ζρεκαηνπνηεκέλα εηθνλίδηα ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζην δηαζέζηκν ρψξν 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή. 

Όιεο νη απεηθνλίζεηο ζα κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απ‟ επζείαο ρξεζηκνπνηψληαο επξέσο 

εθαξκφζηκνπο θαη απνδεθηνχο ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο εθαξκνγέο θαζνξίδνληαο αληίζηνηρεο ζπλεθηηθέο πεξηνρέο OLE. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθείκελα OCX/ActiveX. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε νκνηνγελήο ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο άιισλ 

πξνγξακκάησλ ζην user interface ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα κε γίλεηαη επηθάιπςε ησλ νζνλψλ, δειαδή γηα παξάδεηγκα ηα εηθνλίδηα 

εκθαλίδνληαη ή θξχβνληαη ζχκθσλα κε ην κέγεζφο ηνπο ή ην επίπεδν ηεο παξακεηξνπνηεκέλεο 

νζφλεο. Απηφ δηαζθαιίδεη φηη ν ρεηξηζηήο κπνξεί άκεζα λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

ζεκαληηθά κελχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα πεδία ηηκψλ ή ζπλαγεξκψλ. Σα process images 
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ζα κπνξνχλ λα κεγεζπλζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη (zooming), ελψ ηνκείο ηεο νζφλεο 

ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ (panning). 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γεληθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπο αθφινπζνπο 

πνιχ νηθείνπο ηξφπνπο απφ ην πεξηβάιινλ ησλ Windows: πιεθηξνιφγην, πνληίθη, νζφλε 

επαθήο ή πιεθηξνιφγην νζφλεο. Όηαλ ν θέξζνξαο ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ έλα ειέγμηκν 

αληηθείκελν, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα αιιάδεη εκθάληζε. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ πξφζβαζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηηο κεηαβιεηέο. 

Ζ εκεξνκελία, ε ψξα, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ε παιηά ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θαη ε λέα ηηκή ζα 

πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα ηρλειαηνχληαη εηζαγσγέο 

πνπ θάλνπλ νη ρεηξηζηέο εηδηθά ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο δηαδηθαζηψλ. Να Θα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ νη απεηθνλίζεηο θαη νη ρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο ηεο εθαξκνγήο. Έηζη, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζα νδεγεί ηνλ ρεηξηζηή λα απαιείςεη 

αθξηβψο ην ζθάικα ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ρξφλνη ζηακαηήκαηνο 

κεραλψλ. Με ηελ πξνζπέιαζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαγεξκνχ ν ρεηξηζηήο ζα νδεγείηαη απηφκαηα 

ζηελ νζφλε πνπ απεηθνλίδεηαη ην ζθάικα. 

Δπηινγή online παξακεηξνπνίεζεο 

Έλα απαηηνχκελν είλαη λα ππάξρεη ζχζηεκα παξακεηξνπνίεζεο ελζσκαησκέλν ζην ππφινηπν 

ζχζηεκα, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα πξνζαξκφζεη ην αληηθείκελν ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φπνηεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ επηινγή 

λα γίλεηαη απηή ε παξακεηξνπνίεζε online. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ν αληίζηνηρνο editor 

ζα κπνξεί λα ηξέρεη ζε έλα δεχηεξν παξάζπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ν 

κεραληθφο λα θάλεη ηηο αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή, ρσξίο λα απνζπλδέεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγίαο θαη ρσξίο λα επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηξέρνπλ απφ πίζσ. Δπηπξφζζεηα, 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο δηακφξθσζεο ζηνλ client. 

Σν ζχζηεκα είλαη βαζηζκέλν ζε κνληέιν πξνζαλαηνιηζκέλν ζην αληηθείκελν, πνπ πξνζθέξεη 

ην ζαθέο πιενλέθηεκα ηεο φζν ην δπλαηφ πην ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, δειαδή ησλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Πξνζηαζία έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο παξέκβαζεο 

Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζηαζία θάζε ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο, ησλ αξρείσλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Σέηνηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ 

λα είλαη ε αιιαγή ησλ setpoints, ε επηινγή νζφλεο ή ε αλάθιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηακφξθσζεο 

απφ ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο ηεξαξρίαο ζηελ πξνζηαζία πξφζβαζεο, φπσο είλαη 

ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζηέο. Ο θσδηθφο θαη ην φλνκα ρξήζεο 

θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ρεηξηζηή. Απηά κπνξνχλ, επίζεο, λα 

επαλαθαζνξηζηνχλ θαη φηαλ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ηνπ νλφκαηνο 

ρξήζηε ζα ιήγεη κεηά απφ ηελ πάξνδν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ πξνθχπηεη 

δξαζηεξηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ειέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρεηξηζηέο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θξίζηκεο επεκβάζεηο θαη φηη ε φιε 

δηαδηθαζία ηξέρεη αμηφπηζηα. 
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Αλνηρηή αξρηηεθηνληθή θαη δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο 

Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε standard Windows εθαξκνγψλ, φπσο είλαη ην Ms 

Excel, Ms Word θαη Ms Access κε ρξήζε standard κεραληζκψλ OLE/ActiveX, ODBC/SQL. 

Κάζε πξφγξακκα ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα αλεμάξηεηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε, 

βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ) πξέπεη λα ιεηηνπξγεί καδί κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ interface πξνγξακκαηηζκνχ C θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα OPC, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνληαη νη 

επηθνηλσλίεο κεηαμχ εμνπιηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ. Σα ηξέρνληα process 

data πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε άιινπο ππνινγηζηέο θαη εθαξκνγέο, ψζηε θάζε ππνινγηζηήο 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν λα κπνξεί λα πξνζπειάζεη φια ηα δεδνκέλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε κηαο standard βάζεο δεδνκέλσλ (Microsoft SQL Server 2000) απαηηείηαη 

γηα ηελ απνζήθεπζε (κε πξνζηαζία εγγξαθήο) φισλ ησλ δεδνκέλσλ δηακφξθσζεο, φπσο 

ιίζηεο κεηαβιεηψλ θαη θείκελα κελπκάησλ, θαζψο θαη ηξέρνληα process data φπσο κελχκαηα, 

κεηξήζηκεο ηηκέο θαη δεδνκέλα ρξήζηε, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξνζπέιαζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ κέζσ interface πξνγξακκαηηζκνχ C-API ή OLE-DB. Οη εξγαζίεο αλάπηπμεο ζα 

δηεπθνιχλνληαη απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ βεκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηακφξθσζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ standard εξγαιείνπ Visual Basic for 

Applications. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα νκνηνγελνχο 

ελζσκάησζεο άιισλ εθαξκνγψλ ζην interface ηνπ ρξήζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη εθαξκνγέο Windows καδί κε OLE Custom Controls (32 bit OCX objects) ή ActiveX Controls 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαλ λα ήηαλ αληηθείκελα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ANSI-C script γιψζζαο θαη 

Visual Basic Scripting γηα ηελ ελεξγνπνίεζε γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Αληίδξαζε ζπζηήκαηνο ζε πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ 

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ζθάικαηνο (π.ρ. κε επαλεθθίλεζε PC) ε επηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε ιεηηνπξγία πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ε επέκβαζε 

ηνπ ρεηξηζηή. ε απηή ηε δηάξθεηα ην process image πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, ελψ θελά ζηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη. 

Βάζε δεδνκέλσλ 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα ζηελ απαηηνχκελε απφδνζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κεηαβνιή ή δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγψλ . Ζ 

επηιεγκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεηάδεηαη ν αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα νλνκαζηνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά. 

ύζηεκα γξαθηθώλ (graphics system) 

Σν ζχζηεκα γξαθηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα εηζεξρφκελα 

θαη εμεξρφκελα ζηνηρεία ζηελ νζφλε θαηά ηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία. Οη νζφλεο γηα ηε γξαθηθή 

απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζα απνηεινχληαη απφ απιά αιιά θαη πην 

ζχλζεηα γξαθηθά αληηθείκελα. Απηά βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζηηο νζφλεο θαηά ηε θάζε 
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δηακφξθσζεο κε ηε βνήζεηα graphic editor πνπ είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Πξέπεη 

λα ππάξρεη πνηθηιία αληηθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κηαο ειθπζηηθήο νζφλεο 

δηεπαθήο.  

Ζ εκθάληζε φισλ ησλ γξαθηθψλ εμαξηεκάησλ πξέπεη λα είλαη δπλακηθά ειεγρφκελε. 

Παξάκεηξνη φπσο ε γεσκεηξία, ην ρξψκα, ην ζρέδην θιπ. ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ 

ηηκέο κεηαβιεηψλ ή απφ πξνγξάκκαηα. Απηφ επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα αιιάμεη ην ρξψκα ηεο 

γξακκήο ζε θφθθηλν, πξάζηλν ή κπιε, γηα παξάδεηγκα, ή λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ θχθινπ ή 

λα κεηαθηλήζεη κία νκάδα αληηθεηκέλσλ γχξσ ζηελ νζφλε. Οζφλεο θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ κέζσ ελαιιαζζφκελεο εκθάληζεο θαη απφθξπςεο απηφλνκσλ γξαθηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ππεξηίζεληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαδηθαζία, ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα 

ειέγρνπ, νη ελέξγεηεο θαη standard εθαξκνγέο Windows επεξεάδνπλ ελεξγά ηελ νζφλε.  

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ππάξρνληα γξαθηθά 

θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληδίνπ. Γξαθηθά αξρεία φπσο BMP, WMF, EMF, 

GIF, JPG ή OLE ζα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ. 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Σν ζχζηεκα κελπκάησλ επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγηψλ πνπ ειέγρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηεο δηαδηθαζίαο ζην επίπεδν ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ζην γεληθφηεξν 

ζχζηεκα. Καηαδεηθλχεη ζπλαγεξκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηφζν νπηηθά 

φζν θαη αθνπζηηθά θαη ηα αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά ή θαη ζε ραξηί. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

άκεζε πξνζπέιαζε ησλ κελπκάησλ, ηαμηλφκεζή ηνπο θαη απφθηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα θάζε έλα απφ απηά, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη γξήγνξα. Ζ δνκή ησλ 

κελπκάησλ ζα κπνξεί λα νξηζηεί θαη‟ απαίηεζε θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο 

ηεο εγθαηάζηαζεο. Έλα κήλπκα θηηάρλεηαη απφ νκάδεο κελπκάησλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο ηηκέο. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί 

κελχκαηα απφ: 

Φεθηαθέο κεηαβιεηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ data manager ζηε ιεηηνπξγία κεηαβιεηψλ. 

Απηέο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ειεγρφκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη λα πξνθιεζνχλ κελχκαηα απφ ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ. 

Αλαινγηθέο κεηαβιεηέο:  

Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα ζέζεη θάπνηα φξηα ηα νπνία φηαλ παξαβηαζηνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

παξάγεηαη κήλπκα. 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο 

 Οκάδεο κελπκάησλ 

 Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ 

 Άθημε δνκψλ κελπκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, ελέξγεηα. 

Σν ζχζηεκα κελπκάησλ απνηειείηαη απφ βξαρππξφζεζκε αξρεηνζέηεζε, δειαδή νη 

παιηφηεξεο εγγξαθέο δηαγξάθνληαη. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη επηινγή θάπνησλ 
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κελπκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε καθξνπξφζεζκα βάζε εκεξεζίσο, 

εβδνκαδηαία ή κεληαίσο. Σν κέγεζνο ησλ αξρείσλ πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζθιεξνχ δίζθνπ. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ελεκεξψλεη απηφκαηα ην ρεηξηζηή φηαλ κεησζεί θαηά 

πνιχ ν ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. ε ζπλερέο θφξην εξγαζίαο πξέπεη ην ζχζηεκα 

λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κελχκαηα κε ξπζκφ 100 κελχκαηα/sec. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα αξρεηνζεηεί κεηξήζηκεο ηηκέο απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

Οη κεηξήζηκεο ηηκέο κπνξνχλ λα απνθηνχληαη θπθιηθά ή κε ηξφπν ειεγρφκελν απφ ην γεγνλφο. 

Κάηη ηέηνην θαζηζηά δπλαηή ηελ απφθηεζε ηηκψλ εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ, ηηκψλ απφ 

νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγέο. Ζ επεμεξγαζία ηνπο κπνξεί λα δψζεη 

κέζνπο φξνπο, αζξνίζκαηα, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ή κπνξεί λα εληαρζεί ζε κηα ελέξγεηα. 

Ο θχθινο θαηαγξαθήο κπνξεί λα νξηζηεί ειεχζεξα. Ο θχθινο αξρεηνζέηεζεο κπνξεί λα έρεη 

ηελ ίδηα ηηκή κε ηνλ θχθιν θαηαγξαθήο ή πνιιαπιάζηα ηηκή. Μέζεο ηηκέο, αζξνίζκαηα, 

ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ππνινγίδνληαη απφ ηηο ηηκέο πνπ απνθηήζεθαλ κεηαμχ δχν θχθισλ 

απνζήθεπζεο. 

Γηα γξήγνξε απφθηεζε ηηκψλ, απηέο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε πξνζσξηλφ buffer ζηελ 

θχξηα κλήκε. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη πνηθίιεο κεζφδνπο αξρεηνζέηεζεο. 

Αξρεηνζεηεί κεηξήζηκεο ηηκέο θπθιηθά ή νδεγνχκελα απφ γεγνλφο, αλεμάξηεηα ή ζε νκάδεο. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο ηξφπνη: 

 πλερήο θπθιηθή αξρεηνζέηεζε 

 Κπθιηθή επηιεθηηθή αξρεηνζέηεζε 

 Με θπθιηθή αξρεηνζέηεζε 

 Αξρεηνζέηεζε κφλν κεηά απφ αιιαγή 

Πξέπεη λα είλαη δπλαηφ ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθηεινχλ αιιαγέο ή λα δίλνπλ 

εληνιέο κέζσ κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ή άιιεο νζφλεο ρεηξηζκνχ. Ζ επηηπρήο 

εθηέιεζε κηαο εληνιήο επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζχζηεκα κέζσ κελχκαηνο αλάδξαζεο. Πξέπεη 

λα είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο θπζηθέο ηηκέο κέζσ κηαο νζφλεο 

ρεηξηζκνχ. Με εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε πεξηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα κέζσ πξνζηαζίαο 

θσδηθνχ. 

Έιεγρνο θαη απεηθόληζε δηαδηθαζηώλ 

Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα ειέγμεη ηε δηαδηθαζία, λα επέκβεη ζε απηή θαη λα 

νξίζεη θαη λα αιιάμεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ φιε δηαδηθαζία 

ειέγρεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα: 

 Process images 

 Πιεξνθνξίεο δηαδηθαζίαο 

 Γξαθήκαηα 

 χζηεκα αμηνιφγεζεο κελπκάησλ 
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Γηα λα γίλεη πην εχρξεζην ην ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηνπο ρεηξηζηέο, ηα process images 

νξγαλψλνληαη ζε ηεξαξρηθέο δνκέο: 

 Δπνπηεία εγθαηάζηαζεο 

 Δπνπηεία πεξηνρήο 

 Γηάγξακκα εμαξηήκαηνο εγθαηάζηαζεο 

 Αλαιπηηθή πιεξνθνξία αληηθεηκέλνπ 

Ο editor γξαθηθψλ πξέπεη λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληψληαη ζε γξαθηθά πξνγξάκκαηα 

πςειήο απφδνζεο. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αθξηβή ζέζε, 

επζπγξάκκηζε, πεξηζηξνθή, δεκηνπξγία εηδψινπ θαη αληηγξαθή ηδηνηήησλ γξαθηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα νκαδνπνίεζε, δεκηνπξγία νκάδσλ θαη εηζαγσγή ή ελζσκάησζε 

εμσηεξηθά δηακνξθσκέλσλ θεηκέλσλ θαη γξαθηθψλ (BMP, WMF, EMF, GIF θαη JPG κνξθήο ή 

κέζσ OLE). Ζ δπλαηφηεηα λα είλαη αλνηρηέο δηάθνξεο νζφλεο ηαπηφρξνλα επηηξέπεη θαη ηε 

γξήγνξε αληηγξαθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νζνλψλ, κέζσ πιεθηξνινγίνπ ή drag & drop.  

Γηα νκαδνπνηεκέλα αληηθείκελα ν ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ πξέπεη λα επηηξέπεη ηε κεηαβνιή ησλ 

ηδηνηήησλ αλεμάξηεησλ αληηθεηκέλσλ άκεζα ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ρσξηζηνχλ. Δπίζεο, λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεηαη αλεμάξηεηα ην interface ρξήζηε ηνπ Graphic Designer. Σν 

κέγεζνο θαη ε ζέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παιεηψλ ρξσκάησλ, ε εζηίαζε, ε ζπκκφξθσζε 

ιεηηνπξγηψλ, νη ηχπνη αληηθεηκέλσλ θαη ηα ζηπι κπνξεί λα δηαθέξνπλ.  

Αλ ρξεηάδεηαη, θάπνηεο παιέηεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα κπνξνχλ απιά λα θξπθηνχλ. 

πρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο απεηθνλίδνληαη ζαλ εηθνλίδηα ζηε γξακκή εξγαιείσλ. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αληηθείκελα ππάξρνπλ δηάινγνη δηακφξθσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζα ζε έλα θνπηί δηαιφγνπ.  

Σν θνπηί δηαιφγνπ λα εκθαλίδεηαη κφιηο ην αληίζηνηρν αληηθείκελν ηνπνζεηεζεί ζηελ εηθφλα  

Δπηπξφζζεηα, ν ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί δπλακηθά φιεο ηηο 

ηδηφηεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ. Οη δπλακηθέο ηδηφηεηεο λα είλαη καξθαξηζκέλεο κε έληνλν ρξψκα 

γηα λα μερσξίδνπλ εχθνια κέζα ζην πιαίζην ηδηνηήησλ. 

Ο ρεδηαζηήο γξαθηθψλ λα ππνζηεξίδεη δηακφξθσζε ζε 32 ηνπιάρηζηνλ επίπεδα. Γηα 

ζχλζεηεο εηθφλεο κε πνιιά επηθαιππηφκελα αληηθείκελα, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα λα κπνξνχλ 

λα θξπθηνχλ γηα λα μεθαζαξίδεη ε νζφλε. 

Όηαλ δεκηνπξγνχληαη ηα αληηθείκελα απηά ζα απνζεθεχνληαη ζε βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία ζα 

αλαθαινχληαη. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ αλαγλσξίδεη κία «παγθφζκηα» βηβιηνζήθε θαη κία 

βηβιηνζήθε εθαξκνγήο θαη κία βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηακφξθσζε ελεξγεηψλ. 

Απεηθνλίζεηο θακππιώλ 

Αξρεηνζεηεκέλεο ηηκέο λα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζε θακπχιεο, ζε πίλαθεο θαη ζε 

αλαθνξέο. Όπσο ηα παξάζπξα κελπκάησλ, έηζη θαη ηα παξάζπξα θακππιψλ ζα δηαζέηνπλ 

κπάξα εξγαιείσλ γηα ρεηξηζκνχο. Δμνπζηνδνηεκέλνη ρεηξηζηέο λα κπνξνχλ λα 
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παξακεηξνπνηνχλ on line π.ρ. λα αιιάδνπλ ηα ρξψκαηα ησλ θακππιψλ θαη λα μαλα-

νκαδνπνηνχλ νκάδεο. 

Καηαγξαθή/αμηνιόγεζε/αλαγλώξηζε κελπκάησλ 

Ζ ιίζηα κελπκάησλ ζα κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε παξάζπξν κελπκάησλ θαη ηα ζηάηνπο ησλ 

κελπκάησλ λα δηαρσξηζηνχλ θάζε ζηηγκή κε ρξψκα. Γηαθνξεηηθά παξάζπξα κελπκάησλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα εθαξκνγή ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. Θα είλαη δπλαηνί νη δχν 

αθφινπζνη ηξφπνη απεηθφληζεο ζε έλα παξάζπξν κελπκάησλ: 

 Γπλακηθφ παξάζπξν: Απηή ε φςε πεξηέρεη κελχκαηα πνπ κφιηο εκθαλίζηεθαλ ή πνπ 

εθθξεκνχλ, ελψ κελχκαηα πνπ εθιείπνπλ λα κπνξνχλ λα ζβεζηνχλ απηφκαηα απφ ηελ 

νζφλε. 

 Παξάζπξν κελπκάησλ κε αξρεηνζέηεζε:  Δδψ ζα απεηθνλίδνληαη φια ηα κελχκαηα πνπ 

έρνπλ αξρεηνζεηεζεί βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ πνπ έρνπλ εθιείςεη. 

Μέζσ interface πξνγξακκαηηζκνχ ηα κελχκαηα ζα κπνξνχλ λα επηιέγνληαη θαη λα ζεκαίλνληαη 

αθνπζηηθά ζε κηα θάξηα ήρνπ. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα θηλείηαη κε scroll αλάκεζα ζηα 

κελχκαηα γξακκή γξακκή ή αλά ζειίδα, πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ. Σα νξαηά ζηελ 

νζφλε κελχκαηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά ή ζπλνιηθά, ελψ ην ζχζηεκα 

κελπκάησλ ζα κπνξεί λα πξνσζήζεη ηηο αλαγλσξίζεηο ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, ψζηε ην 

ηειεπηαίν λα αληηδξάζεη. 

Γηαθνξεηηθά κελχκαηα, θιάζεηο κελπκάησλ θαη ηχπνη κελπκάησλ ζα κπνξνχλ λα 

απελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα πξφβιεκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνθαιεί ηε κφληκε παξνπζία κελχκαηνο, ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα 

απελεξγνπνηήζεη ην κήλπκα ψζηε λα κελ θαίλεηαη θαη λα ην ελεξγνπνηήζεη μαλά φηαλ ζα έρεη 

αξζεί ην ζθάικα. 

Γηα θάζε κήλπκα θαη γηα θάζε εκθάληζε κελχκαηνο ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη ην δηθφ 

ηνπ θείκελν, ην νπνίν ζα ζψδεηαη κε ην κήλπκα θαη αξγφηεξα ζα θαιείηαη μαλά. Σν άηνκν ηεο 

επφκελεο βάξδηαο ζα κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηα γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο 

ειεθηξνληθά. 

Να ππάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ζσζνχλ πιεξνθνξίεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

κελχκαηνο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα ππνζηεξίδνπλ ην ρεηξηζηή θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ 

κελχκαηνο, ψζηε λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπκβάλ ή ηνλ ηξφπν άξζεο 

ηνπ ζθάικαηνο. 

ύζηεκα αλαθνξάο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα κπνξεί λα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο, ην νπνίν 

ζα επηηξέπεη ηελ εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπηιέγνληαο ειεχζεξα ηε δηάηαμε ζα είλαη δπλαηή 

ε εθηχπσζε (θαηά ηε ιεηηνπξγία) γηα: 

 Αλαθνξέο ζπρλφηεηαο κελπκάησλ 

 Αλαθνξέο αξρεηνζέηεζεο κελπκάησλ 
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 Αξρεία αλαθνξψλ 

 Αλαθνξέο ελεξγεηψλ ρεηξηζηψλ 

 Καηαγξαθέο κελπκάησλ ζπζηήκαηνο 

 Αλαθνξέο ρξήζηε 

Πξηλ απνζηαινχλ γηα εθηχπσζε νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα δηαζψδνληαη ζε αξρεία θαη λα 

απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε. Καηά ηε δηακφξθσζε ζα κπνξεί λα επηιερζεί πνηα αλαθνξά ζα 

εθηππσζεί θαη λα νξηζηεί σξηαία, εκεξήζηα ή κεληαία βάζε. Ζ έθδνζε ηεο αλαθνξάο λα κπνξεί 

λα νδεγεζεί απφ γεγνλφο, λα ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλε ψξα ή κε ζπγθεθξηκέλε εηζαγσγή απφ 

ηνλ ρεηξηζηή. 

Θα κπνξεί λα γίλεηαη δπλακηθή ξχζκηζε ησλ αλαθνξψλ. Δπίζεο, λα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε κηα αλαθνξά πίλαθεο, εηθνλίδηα θαη γξαθήκαηα, ελψ επηπξφζζεηα ησλ 

process data λα ελζσκαηψλνληαη θαη εμσηεξηθά δεδνκέλα π.ρ. κέζσ ODBC αληηθεηκέλσλ ή 

csv κνξθήο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.35. Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο θαηαγξαθηθώλ (Data loggers) δηθηύνπ ύδξεπζεο  

Όιεο νη κεηξήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο 

χδξεπζεο πνπ θέξνπλ ηειεκεηξηθά θαηαγξαθηθά (Data Logger) θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην 

Κ..Δ. ζα πξέπεη κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ λα επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνληαη θαη 

δηαρεηξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) πνπ ππάξρεη ζην 

Κεληξηθφ Ζ/Τ (Server). Εεηείηαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνζθεξζεί θαη 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη‟ ειάρηζην ηα παξαθάησ:  

 Τπνζηήξημε Stored Procedures θαη Triggers. Απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ 

παξαπάλσ, ε απνζήθεπζε δειαδή ζηνλ DataBase Server έηνηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπλεζηζκέλσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ππφ ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζή ηνπο.  

 Μεραληζκνί Αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδνληαη Rules θαη 

Referential Integrity, λα ππάξρεη δειαδή ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαλφλσλ νη νπνίνη 

ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη εθηεινχλ έλα ζχλνιν 

ελεξγεηψλ.  
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 Μεραληζκνί δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ (Alerters). Απαηηείηαη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεινη 

κεραληζκνί γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο εθαξκνγέο φηαλ εθπιεξσζνχλ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο (π.ρ. φηαλ κία ηηκή μεπεξάζεη θάπνην φξην).  

 Μεραληζκνί αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη πςειή δηαζεζηκφηεηα. Απαηηείηαη λα 

ππνζηεξίδεηαη πιήξσο ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ (Back 

Up) θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο.  

 Σερληθέο κείσζεο ηνπ Input/ Output. Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδνληαη αξθεηέο ηερληθέο γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Input/Output (Fast commit/Write ahead, Group 

commit, Multi Block reads prefetching).  

 Δίλαη επηζπκεηφ λα ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ην SQL3 Standard θαη ηδίσο ηθαλφηεηεο 

recursive SQL γηα επεμεξγαζία δελδξηθψλ δνκψλ.  

 Παξέρεηαη ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο, Multimedia δεδνκέλσλ ζην 

RDBMS κε ρξήζε SQL extensions.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο ππφινηπεο δπλαηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ RDBMS.  

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ ηνπ Κέληξνπ 

Διέγρνπ θαη ζα θαηαρσξείηαη ζηα αξρεία ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ. 

Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα απεηθνλίζεσο ζε νζφλε γξαθηθψλ 

δηαγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα 

ζεκεία ειέγρνπ θαζψο επίζεο θαη φπσο π.ρ.:  

 Ύπαξμε επηθνηλσλίαο κε ην ζηαζκφ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (κεδεληθή θαηαγξαθή) 

 Γηαξξνή ζε ζηαζκφ θαη εηδνπνίεζε κέζσ κελχκαηνο SMS 

 θσδηθέο νλνκαζίεο κνλάδσλ  

 ζηαζεξφ θείκελν (ζρφιηα,).  

 πεδία ζηαζεξψλ ηηκψλ  

 πεδία δπλακηθά κεηαβαιιφκελσλ ηηκψλ (κεηξήζεηο).  

ε εληαία βάζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ινγηθψλ νζφλσλ πξνβιέπεηαη ε έλδεημε ησλ 

ζπλαγεξκψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζε άιιε ζέζε ε έλδεημε ζπλαγεξκψλ απηνειέγρνπ ηνπ 

πζηήκαηνο. Οη ελδείμεηο απηέο παξακέλνπλ ελεξγέο άζρεηα κε ην πεξηερφκελν ηεο ππφινηπεο 

νζφλεο.  

Με ηα παξάζπξα απηά, ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη, απελεξγνπνηνχληαη θαηά βνχιεζε ηνπ 

ρεηξηζηή επηθάζνληαη ηεο ινγηθήο νζφλεο ζε ζεκεία θαζνξίδεη ν ίδηνο, είλαη δπλαηφλ λα 

αλαθιεζνχλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

 Πίλαθαο ησλ ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ θαη ζρεηηθά κελχκαηα.  
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 Πίλαθαο ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ζπλαγεξκψλ κε ρξνληθφ φξην πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα επηιέμεη νπνηνλδήπνηε Σ θαη λα κεηαπεδά ζηελ νζφλε ηνπ.  

ε νπνηαδήπνηε νζφλε θξηζεί απαηηεηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαγξάκκαηα (trend) ηα νπνία 

ζα απεηθνλίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ δηαθφξσλ αλαινγηθψλ κεγεζψλ πνπ ελδηαθέξνπλ. Όια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαγξακκάησλ (θιίκαθεο, ρξψκαηα, ηχπνη απεηθφληζεο) ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο παξακεηξηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε (εθφζνλ 

έρεη εμνπζηνδφηεζε) λα ηα κεηαβάιιεη.  

Θα ππάξρεη, επίζεο θαη εηδηθή νζφλε ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη δηαγξάκκαηα απφ ηα 

κεγέζε πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ κε θαζνξηδφκελν απφ ηνλ ρξήζηε ην 

εχξνο πξνο επεμεξγαζία, ηνλ ηχπν ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα απεηθνληζηνχλ.  

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ έηνηκεο αλαθνξέο απφ ην ζχζηεκα.  

 Αλαθνξά ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ.  

 Αλαθνξά ηζηνξηθνχ ζπλαγεξκψλ. Ο ρξήζηεο νξίδεη ην εκεξνκεληαθφ εχξνο πξνο 

επεμεξγαζία  

 Δθηχπσζε νπνηνπδήπνηε δηαγξάκκαηνο απφ ηα ήδε ππάξρνληα.  

 Αλαινγηθέο ηηκέο νξγάλσλ  

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ, ζπλαγεξκνί, δηαγλσζηηθά 

κελχκαηα θιπ) γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηνλ ρεηξηζηή θαη θαηαρσξνχληαη κεηά ηελ 

πεξηθεξεηαθή κλήκε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία:  

 ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ  

 ηελ Μφληκε Βάζε Γεδνκέλσλ  

ηε Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ θαηαρσξνχληαη απηφκαηα φιεο νη θαηαγξαθέο ηεο εκέξαο κε 

ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά ζπιινγήο ηνπο θαη ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε επεμεξγαζία.  

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ πκβάλησλ πεξηέρεη ζε άκεζε δηαζεζηκφηεηα φια ηα θαηαγεγξακκέλα 

δεδνκέλα. ε εβδνκαδηαία βάζε, θαη κε απιή δηαδηθαζία, κεηαθέξνληαη ζε καγλεηηθή ηαηλία 

φιν ην ινγηζκηθφ θαη ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  
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3.36. Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο ςεθηαθώλ πδξνκεηξεηώλ 

Σν ινγηζκηθφ ιήςεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Λεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ Windows  

 Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε 

 Γπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα αληιήζεη κεηξήζεηο θαη απφ άιια 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάγλσζεο. 

 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζε κνξθέο XML θαη HTML 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο 

 Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη ε αλάγλσζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ θαηαλάισζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα λα γίλεηαη απηφκαηα. 

 Γπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο απεηθφληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ή ζπλαγεξκψλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηηκψλ  

 Μεγάιε αζθάιεηα ζηε ρξήζε θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε απαίηεζε θσδηθνχ 

εηζφδνπ (δηαθνξεηηθφ γηα απινχο ρξήζηεο απφ ην δηαρεηξηζηή).  

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία (αλά ρξήζηε θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε πνιχ-παξακεηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο (αλά 

πειάηε, αλά πεξηνρή, αλά πεξίνδν θιπ) . 

 Γπλαηφηεηα πξνζθπγήο γηα πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ (απνζεθεπκέλεο 

κεηξήζεηο) 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχλζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ αλάγλσζεο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ,  

 Γπλαηφηεηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ θαηαλάισζεο  

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θαη ζε αξρεία Microsoft office (excel θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ 
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Σν ινγηζκηθφ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ, ηηο ελδείμεηο, ηα ζηνηρεία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη φιεο ηηο επί κέξνπο πιεξνθνξίεο φπσο δηαδξνκέο, αιιαγέο ζε 

πδξνκεηξεηέο θ.α.. 

 Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη θαηαλαισηέο κε ηνπο κεηξεηέο θαη κε αξηζκνχο 

κεηξψνπ θαη γεληθά λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε ε βάζε 

δεδνκέλσλ λα αληηζηνηρεί κε ηα ζηνηρεία ηεο χδξεπζεο. 

Ζ δηάηαμε ιήςεο ελδείμεσλ ζηελ πεξίπησζε ηερλνινγίαο κεηάδνζεο Walk-by/ Drive-by θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη απηφκαηα.  

Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

κεηξήζεσλ. Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ζηαηηζηηθά γηα φινπο ηνπ πειάηεο 

θαη λα εκθαλίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ κνξθή πίλαθα αιιά θαη κε ηελ 

κνξθή γξαθεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνληαη ηπρφλ ηάζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, αλψκαιε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηθνξά ζε έθηαθηα ζπκβάληα, θιπ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κεηξεηηθέο δψλεο θαη λα εκθαλίδεη 

ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή. Ο ρεηξηζηήο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο ζην ζχζηεκα. 

Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη δηαδξνκέο ή λα νξίδεη πεξηνρέο γηα ηνπο 

θαηακεηξεηέο.  Σν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη ζηνλ ρεηξηζηή ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ζηηο αθφινπζεο κνξθέο HTML (γηα ρξήζε ζην internet), MS-Excel, 

MS-Word, Text θαη CSV. Δπίζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηππψζεη φια ηα γξαθήκαηα θαη φιεο ηηο 

νξηδφκελεο ηηκέο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.37. Λνγηζκηθό δηαζύλδεζεο θαηαλαισηώλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά/ δπλαηφηεηεο: 

 λα δηεθπεξαηψλεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ηηκνιφγεζε κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

κεηξεηψλ θαηαλάισζεο. Με ηελ απηφκαηε απνζηνιή ησλ ελδείμεσλ ησλ θαηακεηξεηψλ 

ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο ησλ ελδείμεσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ ππάξρνπλ 

πνιιαπιέο ελδείμεηο γηα έλα κεηξεηή, ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ηηκνινγήζεη 

αζξνηζηηθά. ε πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο κεηξεηψλ ιφγσ βιάβεο θαη αιιαγή 

ελδείμεσλ ζα ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε κε ηελ έλδεημε ηνπ παιηνχ κεηξεηή θαη ε 
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ππφινηπε θαηαλάισζε κε ηελ έλδεημε ηνπ λένπ κεηξεηή θαη ζα βγαίλεη ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαλαισηή. 

 λα ππνζηεξίδεη δηάθνξα ζελάξηα ηηκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θνζηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

νξγαληζκνχ πρ. δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ηηο βξαδηλέο θαηαλαιψζεηο, γηα δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο (ζεξηλή, ρεηκεξηλή). Δπίζεο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηκνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα κεηψλνληαη ή λα απμάλνληαη (δίκελν, ηξίκελν, ηεηξάκελν, εμάκελν). 

 λα ππάξρεη δηαζχλδεζε κε ην ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ην ινγηζκηθφ 

Ζιεθηξνληθψλ ελεκέξσζεο ζπκβάλησλ. Σν ζχζηεκα ελεκέξσζεο ζπκβάλησλ, ζα δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα κέζα απφ ην internet θαη ην web site ηνπ Γήκνπ, ηελ δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο ζε έλαλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε λα βιέπεη ην ηζηνξηθφ ησλ θαηαλαιψζεσλ 

ησλ κεηξεηψλ πνπ έρεη, ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, λα βιέπεη ην 

ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, λα κπνξεί λα εθηππψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

κε θσδηθφ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο γηα πιεξσκή κέζσ ΓΗΑ. Κάζε ινγαξηαζκφο πνπ 

ζα εθδίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ απηφκαηα 

παξαγφκελν αξηζκφ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. 

 λα παξέρεη επειημία ζηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπινχο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ 

αμηνπνηνχλ ρξνληθή πεξίνδν θαηαλάισζεο, αθφκε θαη δψλε ρξφλνπ κέζα ζηε κέξα 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο ηηκνινγίσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θξίλνληαη επηζπκεηά. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά/ δπλαηφηεηεο: 

 Έθδνζεο θαη απνζεηεξίνπ ςεθηαθψλ ινγαξηαζκψλ, 

 Απηφκαηεο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, 

 Τπνζηήξημεο ζπλαιιαγψλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, δηαηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή 

πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ 

 Γηαζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα ρξέσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ Γήκνπ. 

 Αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ν πνιίηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηνπο 

ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο γηα ηνπο πδξνκεηξεηέο ηνπ, ην ηζηνξηθφ ησλ ινγαξηαζκψλ καδί κε ηα 

ζηνηρεία πιεξσκήο ηνπο. Δπίζεο ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα  λα δεη ηελ 

θαηαλάισζε αλά παξνρή, γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα πξέπεη λα κπνξεί επίζεο 

λα ειέγμεη ηελ ηξέρνπζα έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπ θαη λα δεηήζεη απφ ην 

ζχζηεκα λα θάλεη κηα εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ, βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ 

θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη ηελ πνξεία θαηαλάισζεο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξάγεη ζε γξαθηθή απεηθφληζε δηαγξάκκαηα 

κε ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ παξνρψλ ηνπ πνιίηε γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Θα κπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ αηηεκάησλ ηνπ κέζσ ελφο εμειηγκέλνπ 

ζπζηήκαηνο Case Μanagement System φπνπ ζα κπνξεί λα ππνβάιιεη δήισζε λέαο βιάβεο, 
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λα ππνβάιιεη αίηεζε λέαο ζχλδεζεο, λα ππνβάιιεη αίηεζε αληηθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηή. Θα 

πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθφ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρεη ππνβάιιεη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ 

θαη ηελ πνξεία. 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα ζέηεη πνιιαπιά 

φξηα εηδνπνηήζεσλ θαη ζπλαγεξκψλ (ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε απηφκαηε απνζηνιή 

e-mail ή SMS) αλά ρξνληθή πεξίνδν, ρξνληθή δψλε θιπ. 

Δλδεηθηηθά ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα βάδεη πνιχ ρακειά φξηα γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ θαηνηθεί 

ζε θάπνην εμνρηθφ ζπίηη ή αθφκε θαη λα ην δηαθνξνπνηεί γηα λα επηηξέπεη πςειφηεξε 

θαηαλάισζε ηηο ψξεο πνηίζκαηνο. Έηζη ζα κπνξεί λα έρεη γξήγνξε εηδνπνίεζε ζε 

πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.38. Λνγηζκηθό πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ 

Σν ππνζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

• Πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξνρήο λεξνχ 

 Αλά πεξίνδν 

 Αλά πεξηνρή 

 Αλά δψλε 

• χγθξηζε ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε ηηκνινγεκέλν φγθν 

 Αλά πεξίνδν 

 Αλά δψλε 

• Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ δηθηχνπ θαη πδξνκέηξσλ 

• χλδεζε ζηνηρείσλ παξνρήο θαη θαηαλάισζεο. 

Μέζα απφ ην ζχζηεκα, ε ππεξεζία ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

παξνρήο λεξνχ (Ηζνδχγην Νεξνχ – παξαγφκελε & πξνο θαηαλάισζε πνζφηεηα) θαη δχλαηαη λα 

αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία βάζεη θξηηεξίσλ φπσο: 
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• ρξνληθή πεξίνδνο 

• δψλε 

• πεξηνρή. 

Με ηε ρξήζε ςεθηαθνχ ράξηε, ε πξνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ κπνξεί ζα πεξηιακβάλεη θαη 

ηε γεσγξαθηθή ηνπο δηάζηαζε. 

Δθφζνλ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα φια ηα ζεκεία δηαλνκήο λεξνχ πξνο θαηαλάισζε ην ζχζηεκα 

ιακβάλνληαο ηηκέο γηα ηελ ηηκνινγήζηκε θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην αξκφδην ηκήκα (π.ρ. 

νηθνλνκηθή ππεξεζία) κπνξεί λα θάλεη ηηο αλάινγεο ζπγθξίζεηο (ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ 

παξερφκελνπ λεξνχ κε ηηκνινγεκέλν φγθν) θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία αλά πεξίνδν 

θαη αλά δψλε, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ αληίζηνηρε αλαδήηεζε. ην ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ ζα εηζέξρνληαη θαη νη ηηκέο θαηαλάισζεο απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο θαη ζα 

ππνινγίδεηαη ην ηζνδχγην αλά πεξηνρή, αλά θιάδν θιπ. Δπίζεο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα 

θαηάιιεια γεσγξαθηθά, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα φισλ ησλ 

επηπιένλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ πδξνκέηξσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

απεηθφληζε ηνπο ζε ςεθηαθφ ράξηε θαη ηελ εχθνιε αλαδήηεζε ηνπο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.39. Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ δηαξξνώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο  

Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα ζπλνδεχεη ηηο ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ 

δηαξξνψλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θάζε θαηαγξαθηθφ θαη λα απινπζηεχεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάγλσζε ζηνηρείσλ απφ πεξηζζφηεξα θαηαγξαθηθά ηαπηφρξνλα. 

Σα θαηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κέζσ Web Browser κε ην ινγηζκηθφ φπνπ ζα 

θαηαγξάθεηαη ε ζέζε ηνπ θάζε θαηαγξαθηθνχ ζε επίπεδν Google Earth. 

Δπηπιένλ ηα θαηαγξαθηθά ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε επί ηνπ ράξηε κε ηελ θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγία ηνπο (χπαξμε δηαξξνήο ή κε). 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ιάβεη ζπλαγεξκνχο γηα ηελ χπαξμε δηαξξνήο 

δηαβάδνληαο ην δηάγξακκα ζνξχβνπ ησλ θαηαγξαθψλ, ην δείθηε βεβαηφηεηαο δηαξξνήο ν 

νπνίνο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιιαπιψλ θαηαγξαθψλ 

θαζψο θαη ην ερεηηθφ αξρείν ηεο δηαξξνήο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ε ππεξεζία λα 

επηιεθζεί άκεζα ηεο θαηάζηαζεο ρσξίο λα είλαη αλάγθε λα κεηαβεί ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Σν ινγηζκηθφ ζα δηαηεξεί ηζηνξηθφ αξρείν γηα φινπο ηνπο ζπλαγεξκνχο απφ ηνπο θνξεηνχο 

ζηαζκνχο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπλάγεηαη ζαθέο ζπκπέξαζκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ εκθαληδφκελσλ δηαξξνψλ. Όινη νη ζπλαγεξκνί ζα 

θαηαγξάθνληαη απφ ην ινγηζκηθφ θαη ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΔ. 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ λα κπνξεί λα επέκβεη θαη λα 

κειεηήζεη μερσξηζηά ην θάζε γξάθεκα θαη ηα ερεηηθά αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ θάζε 

θαηαγξαθηθνχ, θαζψο θαη λα ηα ζπλδπάζεη, έηζη ψζηε λα βγάιεη ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ζέζε ηεο δηαξξνήο, ην κέγεζνο ηεο θαη ην επίπεδν ηεο έλδεημεο. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί επίζεο 

λα πξνγξακκαηίδεη ηα θαηαγξαθηθά απνκαθξπζκέλα θαη λα ηξνπνπνηεί ηηο ψξεο ησλ 

εθπνκπψλ, ηηο αιιαγέο ησλ ζέζεσλ θιπ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.40. Δληαίν πιεξνθνξηαθό  ζύζηεκα  ζπιινγήο  θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηθηύσλ 

ύδξεπζεο 

Σν ινγηζκηθφ ζα απνηειέζεη γηα ηελ ππεξεζία κηα πιαηθφξκα ελνπνίεζεο φισλ ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ινγηζκηθψλ ηνπ ΚΔ κέζσ ηεο νπνίαο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 ιακβάλεη ζηαηηζηηθά γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ, 

 πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

 παξαθνινπζεί ζε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζηαζκψλ 

ειέγρνπ 

 πξαγκαηνπνηεί έιεγρν δηαθχκαλζεο κεηξήζεσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη 

πηζαλή κειινληηθή αζηνρία 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, δελ ζα πξέπεη λα απαηηεί παξεκβάζεηο ζην 

δίθηπν, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη απηφκαηα δεδνκέλα απφ ην ζχζηεκα ηειεειέγρνπ, ζα πξέπεη 

λα κπνξεί κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο λα δίλεη πξφζβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε (κέζσ θσδηθψλ πξφζβαζεο) θαη λα εμάγεη ζηαηηζηηθά θαη αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ε ππεξεζία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

γηα ηα αθφινπζα ζπκβάληα: 
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 Απψιεηεο λεξνχ (εκθαλείο δηαξξνέο, ζξαχζεηο, αθαλείο δηαξξνέο, ηζνδχγην) 

 θάικαηα ιεηηνπξγίαο (ζε PRV, πδξνκεηξεηέο, αθξίβεηα κεηξήζεσλ θιπ) 

 Λεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη (δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ δσλψλ πδξνδφηεζεο, πηέζεηο/ 

ζηάζκεο/ παξνρέο εθηφο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θιπ) 

 Γεδνκέλα ιεηηνπξγίαο (πξνβιήκαηα κεηάδνζεο/ επηθνηλσλίαο θιπ) 

 Τπεξβάζεηο ηηκψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Cl, PH, Αγσγηκφηεηα, ζνιφηεηα) 

Σν θάζε ζπκβάλ ζα πξέπεη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ λα παξαθνινπζείηε ελ ηε γελέζεη ηνπ θαη λα 

θαηαγξάθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε. Σα δεδνκέλα πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ην ζχζηεκα γηα θάζε ζπκβάλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Υξφλνο έλαξμεο 

 Σχπνο ζπκβάληνο 

 Μέγεζνο ζπκβάληνο 

 Σνπνζεζία 

 Ηεξάξρεζε ζπνπδαηφηεηαο (ζχκθσλα κε δεδνκέλα πνπ ζα δνζνχλ απφ ην ρξήζηε θαηά 

ηελ παξακεηξνπνίεζε) 

 Δκπιεθφκελν 

 Σάζε/ παξαθνινχζεζε ζε βάζνο ρξφλνπ (π.ρ. ζηαδηαθή αχμεζε πίεζεο) 

 Δλέξγεηεο πνπ έγηλαλ 

 Γηαπηζησκέλε αηηία ζπκβάληνο 

 Δπηβεβαίσζε απνθαηάζηαζεο 

 Υξφλνο ιήμεο 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα απμήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ, δηαξξνψλ θιπ 

θαη λα ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλα ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ 

κέζσ ηεο εμειηγκέλεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ζα 

είλαη δηαζέζηκεο απφ ην ινγηζκηθφ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν απφ ην ρξήζηε ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεξάξρεζεο, ηε δνκή ηεο ππεξεζίαο, ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ηελ νξγαλσηηθή 

ηεο δνκή θιπ έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη 100% ζηηο πξαγκαηηθέο ηηο αλάγθεο θαη ην πιήζνο 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ. 
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Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα 

ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ λα επεμεξγάδνληαη, λα αλαιχνληαη θαη λα κεηαθξάδνληαη ζε 

πηζαλά ζπκβάληα κέζσ ηεο ρξήζεο καζεκαηηθψλ αιγνξίζκσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ή επηκέξνπο δσλψλ 

πδξνδφηεζεο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηελ απνθπγή 

νπνηνλδήπνηε ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ θαη ζπκβάλησλ ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεί δηαινγή ησλ ιακβαλφκελσλ ηηκψλ θαη λα κε ιακβάλεη ππφςε θαηά ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε αθξαίεο ηηκέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηηκψλ πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά παξφκνησλ δηθηχσλ θαη ν 

ζπλππνινγηζκφο ηνπο δχλαηαη λα επηθέξεη ιαλζαζκέλε εθηίκεζε κηαο θαηάζηαζεο. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη ζηνπο ρξήζηεο αλαθνξά ζπκβάλησλ, αλάινγα κε ηε 

δηαβάζκηζή ηνπο, κέζσ email ή κέζσ SMS. Οη αλαθνξέο ζα έρνπλ φιεο ηηο θαηαγεγξακκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

εμάγεη εμειηγκέλα ζηαηηζηηθά κε φιεο ηηο δπλαηέο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.41. Λνγηζκηθό γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

To δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ ρσξηθήο απνηχπσζεο θαη αλάιπζεο ζα δηαιεηηνπξγεί πιήξσο κε ηα 

ππφινηπα ινγηζκηθά ηνπ ΚΔ θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα. Θα πξέπεη λα είλαη 

θηιηθφ θαη εχρξεζην πξνο ην ρξήζηε, λα είλαη εμ΄νινθιήξνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(πεξηβάιινλ, εξγαιεία) θαη λα είλαη πιήξσο δηαδηθηπαθή εθαξκνγή έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο (ηερληθφ θαη δηνίθεζε). 

Ζ γεληθή θηινζνθία ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππνζπζηεκάησλ/εθαξκνγψλ αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο γηα «Αλνηθηή Αξρηηεθηνληθή» (Open Architecture) θαη «Αλνηθηά πζηήκαηα» (Open 

Systems). 

Σν ζχζηεκα ρσξηθήο απνηχπσζεο θαη αλάιπζεο ζα δηαζέηεη φιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 

ινγηζκηθνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη αλάπηπμεο ησλ 

δηθηχσλ, θαζψο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ Γξακκψλ, Ηδηνθηεζηψλ, Ρνφκεηξα Καηαλαισηψλ θαη φια 

ηα ζηνηρεία (ελεξγά θαη παζεηηθά) ησλ δηθηχσλ Ύδξεπζεο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ, 
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φπσο: αγσγνχο, ζεκεία παξνρήο, αληιίεο, βάλεο, κεησηέο πίεζεο (pressure reducing valves), 

δεμακελέο, κεηξεηέο, γεσηξήζεηο, ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί, εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ, παξνρέο 

θαη άιια ζηνηρεία εηδηθήο θαηαζθεπήο. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη γξαθηθά θαη νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο 

λα γίλνληαη κέζα ζε πεξηβάιινλ GIS. Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ έλα ζχλνιν 

απφ ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ην ρξήζηε γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

Αλαθνξηθά ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

 Πινήγεζε ζε δηαδξαζηηθφ ράξηε. 

 Δλαιιαγή ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ (ηνπνγξαθηθνχ, δνξπθνξηθνχ, πςνκεηξηθνχ, 

πξνζαξκνζκέλνπ). 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο ππνβάζξνπ ηφζν απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο (πρ Google maps, 

Bing maps, Τπεξεζία πξνβνιήο Οξζνθσηνραξηψλ θηεκαηνινγίνπ) φζν θαη απφ 

ηνπηθέο πεγέο δεδνκέλσλ (γεσαλαθεξκέλνη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο, ράξηεο ΓΤ θιπ). 

 Δκθάληζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ράξηε κε δπλαηφηεηα 

εκθάληζεο / απφθξπςεο. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (πξνζζήθε, αιιαγή, δηαγξαθή), ηεο δνκήο 

ηνπ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ εθαξκνγή κέζα απφ 

θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Δκθάληζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο (SCADA) κε ηε 

κνξθή πίλαθα κε άκεζε δηαζχλδεζε κε ην ράξηε. 

 Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ θίιηξσλ ζηα δεδνκέλα γηα πξνζαξκνζκέλε εκθάληζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ ράξηε (πρ εκθάληζε ησλ ζέζεσλ κε ππέξβαζε ζηα φξηα κηαο 

παξακέηξνπ). 

 Γπλακηθή δηακφξθσζε / δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηα 

πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ ηηκέο πίεζεο ή ζηάζκεο). 

 Γπλαηφηεηα ζπλάζξνηζεο ησλ νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνληαη 

ρσξίο αιιειεπηθαιχςεηο ζε φιεο ηηο θιίκαθεο. 

 Γπλαηφηεηα γξαθηθήο επηινγέο ησλ αληηθεηκέλσλ (ζε ζεκείν, θαηά κήθνο γξακκήο, 

εληφο πνιπγψλνπ). 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο δηεχζπλζεο. 

 Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζπληεηαγκέλσλ. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηνρψλ άκεζεο εζηίαζεο. 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ θαη επηθαλεηψλ. 
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 Γπλαηφηεηα ζρεδίαζεο ζην ράξηε γηα επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ, έξγσλ ζην δίθηπν 

θιπ. 

 Δκθάληζε ράξηε αλαθνξάο (επξχηεξεο πεξηνρήο) κε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνλ θεληξηθφ ράξηε πινήγεζεο 

 Γηαζχλδεζε κε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα ραξηνγξαθηθήο αλάιπζεο κε βάζε αλνηθηά πξφηππα 

επηθνηλσλίαο (WMS, KML θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εθηππψζεσλ – αλαθνξψλ κε ρξήζε πξνηχπσλ. 

 Να έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε 

άιια ινγηζκηθά, φπσο εμσηεξηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθά παθέηα, ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο εγγξάθσλ, θ.α. Ζ δηαδηθαζία απηή λα αθνινπζεί δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο 

απ‟ επζείαο εηζαγσγή γξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή shapefiles ή άιιν 

αλαγλσξηζκέλν GIS format. 

 Πιήξεο Γηαρείξηζε ηεο γξαθηθήο θαη πεξηγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Παξέρεη δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ δηνξζψζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ 

ζηνηρείσλ θιπ., φζνλ αθνξά ζηε γξαθηθή Βάζε θαζψο θαη ελεκέξσζεο, αλαδήηεζεο 

ζηνηρείσλ θαη πηλάθσλ φζνλ αθνξά ζηελ πεξηγξαθηθή Βάζε. Οη εξγαζίεο ελεκέξσζεο 

θαη εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πξέπεη απζηεξά λα γίλνληαη κέζα απφ παξαζπξηθφ 

πεξηβάιινλ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηνπο πίλαθεο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία Θεκαηηθψλ ραξηψλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ. 

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ πζηήκαηνο 

φηαλ απηή απαηηείηαη. 

 Δμαθξίβσζε ηεο “ζπλδεζηκφηεηαο” ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ – δεκηνπξγία “ζρέζεσλ” 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ αγσγψλ. Σν χζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιχ απζηεξέο 

ηνπνινγίεο θαη ζρέζεηο ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη ζρέζεηο 

ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη πάλσ ζηα πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηχνπ. Σν χζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν κνληέιν δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

πξνζηαηεχεη ηελ αθεξαηφηεηα (integrity) ηνπ δηθηχνπ. 

 Παξαθνινχζεζε (tracing) ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ή απφ θαη πξνο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

(π.ρ. θιεηζηέο βάλεο) θαη ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο απηψλ. 

 Να ηξνθνδνηεί κε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο (Web Mapping 

Services) θαη ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

θαη απφ έλα εμππεξεηεηή γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 Αλάπηπμε κνληέινπ δηθηχνπ χδξεπζεο κέζσ PostGIS Topology 
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 Άκεζε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε δηαδηθηπαθφ Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ (Γηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο Γεσρσξηθήο Βάζεο κέζσ 

ρσξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Geoserver ή παξφκνην). 

 Να δηαζέηεη ηα δεδνκέλα ηνπ κε ηξφπν ζχκκνξθν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο 

INSPIRE θαη λα δχλαηαη λα αλαπηχζζεη ηα κεηαδεδνκέλα βάζεη θνηλά απνδεθηψλ 

θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε γεσρσξηθέο 

πιεξνθνξίεο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν (ππεξεζίεο, θνξείο, άιια θξάηε). 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα επηηξέπεη ηελ «αλνηρηφηεηα» εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

 Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο αξρηηεθηνληθήο PostGIS Geodatabase κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ δηαηήξεζε εληαίνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ 

 Τπνζηήξημε πεξηβαιιφλησλ Script πξνγξακκαηηζκνχ ζε Backend: Geoserver(+Python 

and javascript scripting), GeoWebCache, Postgresql and Postgis extension (Use of 

pgrouting and topology where suitable), Laravel framework, Java Frontend: 

Openlayers, Angular 5 (+Rxjs and Redux state management), Material design, Css 

flexbox, D3js for map and other visualizations (bar and pie charts) 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο: 

 Δίζνδνο ρξεζηψλ κε ηε ρξήζε νλφκαηνο θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο ζην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο (γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο) 

 Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ρξήζηε θαη εθρψξεζε πξνθαζνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ζην λέν 

ρξήζηε. Δλαιιαθηηθά, ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα εγθξίλεη / απνξξίςεη ηελ εγγξαθή 

ηνπ λένπ ρξήζηε. 

 Κξππηνγξάθεζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη γλσζηφο ζε φζνπο έρνπλ απεπζείαο 

πξφζβαζε ζηε βάζε θαη δεκηνπξγία αζθαινχο ζχλδεζεο SSL θαηά ηελ πηζηνπνίεζε 

ρξήζηε θαη ηε κεηαθνξά ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα πξνο έιεγρν. 

Ζ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηθάλεηεο 

αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα εληαίν πξφηππν θαη λα είλαη θηιηθέο πξνο ην 

ρξήζηε. Ζ γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη φισλ ησλ εξγαιείσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  
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 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.42. Λνγηζκηθό πξνζνκνίσζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, ζα είλαη βαζηζκέλν ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο βηβιηνζήθεο 

πδξαπιηθψλ επηιχζεσλ φπσο π.ρ. ηηο βηβιηνζήθεο EPAΝΔΣ θαη SWMM. Ζ ρξήζε ηέηνησλ 

βηβιηνζεθψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε πιεζψξα παξφκνησλ εθαξκνγψλ ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο πιεξφηεηαο ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Σν ινγηζκηθφ καζεκαηηθήο θαη δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη σο 

μερσξηζηφ ινγηζκηθφ ή σο Add-On εθαξκνγή κε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Web-G.I.S.), αλνηρηνχ ηχπνπ ηερλνινγηψλ. Θα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη απεξηφξηζην αξηζκφ δηθηχσλ ζε έλα έξγν (project). Γηα θάζε δίθηπν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο απεξηνξίζηνπ αξηζκνχ θφκβσλ (nodes) θαη αγσγψλ (links). 

 Γπλακηθή πδξαπιηθή πξνζνκνίσζε δηθηχσλ χδξεπζεο κε ρξνληθή νινθιήξσζε (time 

patterns). 

 Γπλακηθή πξνζνκνίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ κε ρξνληθή 

νινθιήξσζε (time patterns) 

 Δηζαγσγή ηππηθήο εκεξήζηαο θακπχιεο θαηαλάισζεο κε βάζε ην είδνο ησλ 

θαηαλαισηψλ (αζηηθνί, εκπνξηθνί, βηνκεραληθνί, κεγάινη θαηαλαισηέο, θιπ). 

 Bαζκνλφκεζε/επαιήζεπζε ηνπ κνληέινπ κε ζχγθξηζε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο 

 Δπίιπζε κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ δηθηχσλ πνπ πεξηέρνπλ έξγα πδξνιεςίαο, 

απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνχ 

 Δηζαγσγή ειεθηξνληθψλ ραξηψλ - ππνβάζξσλ raster (ςεθηνθπςέιε) ή vector 

(δηαλπζκαηηθψλ) ή νξζν-θσηνγξαθίαο (Κηεκαηνινγίνπ) γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ κε 

ςεθηνπνίεζε επί ηεο νζφλεο. 

 Απηφκαηνο ππνινγηζκφο ησλ παξνρψλ ζηνπο αγσγνχο: i) κε ρξήζε ησλ ξπκνηνκηθψλ 

πνιπγψλσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ κεξηζκνχ επηθαλεηψλ θαη ηεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ. 

Γπλαηφηεηα νξηζκνχ πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθέο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ. ii) κε 

ππνινγηζκφ ηεο παξνρήο βάζεη ηνπ κήθνπο ησλ αγσγψλ iii) κε εηζαγσγή 

θαηαλαιψζεσλ ζηηο ζέζεηο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ βάζεη ησλ επνρηαθψλ 

θαηακεηξήζεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ. 

 Γηακφξθσζε δσλψλ πίεζεο θαη έιεγρνο δηαξξνψλ. Απηφκαηνο ππνινγηζκφο „νξηαθψλ‟ 

δηθιείδσλ (boundary isolation valves). Δπηζήκαλζε πιενλαδφλησλ δηθιείδσλ 

ζπζηήκαηνο. ρεδηαζκφο κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ησλ δσλψλ απνκφλσζεο θαη 

επηζήκαλζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ δηθιείδσλ απνκφλσζεο (isolation valves) αλά 

δψλε. 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 119 

 Οξηζκφο πνιιαπιψλ ζελαξίσλ ζρεδηαζκνχ π.ρ ζελάξην κέγηζηεο σξηαίαο αηρκήο, 

ζελάξην κέγηζηεο εκεξήζηαο αηρκήο κε ππξθαγηά θιπ. Πξνζνκνίσζε ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ - έιεγρνο ηθαλφηεηαο ππξφζβεζεο. Γπλαηφηεηα εμέηαζεο 

δηαρείξηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ 

 Απηφκαηνο έιεγρνο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο (connectivity) ηνπ πξνζνκνηψκαηνο κε 

επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ. 

 Πξνζνκνίσζε κφλν ησλ θχξησλ αγσγψλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ 

 Γπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ζπζηήκαηνο 

 Γπλαηφηεηεο ζρεδίαζεο, επεμεξγαζίαο, δηαγξαθήο γεσκεηξηθψλ νληνηήησλ 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κφλν κέζσ 

δηαδξαζηηθνχ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρπξφηαην επηιπηή θαη κία ζεηξά απφ εηδηθά εξγαιεία 

αλάιπζεο φπσο βειηηζηνπνίεζε, ζθειεηνπνίεζε, βαζκνλφκεζε θ.α. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πιεζψξα εξγαιείσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (ςεθηνπνίεζε ή κεηάπησζε), έληαμή 

ηνπο ζε θαηάιιειε βάζε, αλάιπζε, έιεγρν ηνπνινγίαο θαη ζχλδεζή ηνπο, βηβιηνζήθεο 

ζηνηρείσλ δηθηχνπ (βάλεο, αληιίεο, θιπ). 

Μεξηθέο ελδεηθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ινγηζκηθφ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γηαρείξηζε δψλεο πίεζεο. 

 Πιήξεηο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο ππξφζβεζεο: ππνινγηζκφο 

πηψζεσλ δηαζέζηκνπ πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ δηθηχνπ, ππνινγηζκφο κέγηζηεο παξνρήο 

ππξφζβεζεο ππφ πεξηνξηζκφ ηεο απνδεθηήο πηψζεο πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ ζε 

δεδνκέλεο ζέζεηο ή κέγηζησλ ηαρπηήησλ, αμηνιφγεζε ζπκκεηνρήο ζηνηρείσλ δηθηχνπ 

ζηελ ππξφζβεζε, θιπ. 

 Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ (rules) γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληιηψλ, βαιβίδσλ θαη βαιβίδσλ 

κείσζεο ηεο πίεζεο. 

 θειεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ, αθαηξψληαο αγσγνχο δηαλνκήο θαη ηδησηηθέο ζπλδέζεηο θαη 

αλάγνληαο ηηο δεηήζεηο ησλ επί κέξνπο θφκβσλ ζην πξσηεχνλ δίθηπν δηαηεξψληαο ηελ 

πδξαπιηθή ηζνδπλακία. 

 Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εξσηήζεσλ (queries) επί ηνπ πδξαπιηθνχ κνληέινπ θαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ επί γξαθεκάησλ κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε. 

Να γίλεη ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γηα ηελ επθνιία δηαρείξηζεο κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ, γηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ θηιηθψλ ζην ρξήζηε, γηα ηελ απμεκέλε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πξνζβάζεσλ ζηα 

δεδνκέλα. 
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ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

3.43. Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο βιαβώλ θαη ζπληεξήζεσλ 

ηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ βιαβψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο ε Τπεξεζία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη βιάβεο, λα νξγαλψλεη ηηο επηζθεπέο ηνπο, λα 

απνζεθεχεη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη λα εμάγεη ζηαηηζηηθά κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο.  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά / δπλαηφηεηεο: 

 Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηε ρξήζε 

 Λεηηνπξγία ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο android θαη ios 

 Καζεκεξηλή εηζαγσγή δεδνκέσλ (π.ρ. βιάβεο, ελεκέξσζε πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, 

θσηνγξαθίεο θαη έγγξαθα) 

 Καηαλνκή ησλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο ππεξεζίαο ζε ράξηε, ε νπνία ζα 

ζπλνδεχεηαη κε ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηεο βιάβεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί. 

 Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

 Δλεκέξσζε ηνπ είδνπο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο ηεο βιάβεο, έπεηηα απφ επηηφπηα 

επίζθεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο. 

 Δπθνιία ζηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο βιάβεο (ελδείθλπηαη θφξκα ηχπνπ multiple-

choice γηα ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε) 

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (Κ..Δ.) ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ επηηφπνπ θαηαρσξήζεσλ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ιήςε 

απηψλ κέζσ ζπγρξνληζκνχ. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ πνπ απαηηήζεθαλ θαηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

 Πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απφδνζε ζπλεξγείσλ θαη θφζηνο πιηθψλ, ζε 

γξαθήκαηα θαη πίλαθεο. 
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 Υσξηθή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο. 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  

 Βεβαίσζε απνδνρήο πξνκήζεηαο θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

 

4. Δθπαίδεπζε 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εβδνκάδσλ, δειαδή 10 

εξγαζίκσλ εκεξψλ κε 6 ψξεο ην πνιχ εκεξεζίσο, ζε σξάξην ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηεο 

ππεξεζίαο καο (πξσί- απφγεπκα ή άββαην πξσί). Ζ εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ρεηξηζηηθή εθπαίδεπζε, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, 

ζπκπησκαηνινγία θαη άξζε βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο, ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ησλ ζπζθεπψλ ζηηο νπνίεο εθηειείηαη ε εθπαίδεπζε θαη 

ηα ππφ πξνκήζεηα φξγαλα δνθηκψλ/κεηξήζεσλ θαη αληαιιαθηηθά, γηα ην θπξίσο ππφ 

πξνκήζεηα πιηθφ ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο. 

Σν ζχλνιν ηεο παξαπάλσ εθπαίδεπζεο ζα παξαθνινπζήζεη θαη έλαο εθπξφζσπνο κεραληθφο 

ηεο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα αλαιάβεη ζηελ ζπλέρεηα ζαλ ππεχζπλνο επηθεθαιήο ηερληθφο ηεο 

εγθαηαζηάζεσο. 

Ζ δαπάλε ηεο εθπαίδεπζεο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 

Σν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην ην εμήο : 

 Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (2 άηνκα) Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φια ηα 

ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα θαιχπηεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο γηα 

λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη νκαιή ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ηε ρεηξνθίλεηε αξρεηνζέηεζε ησλ αξρείσλ. 

 Γηα ην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο (2 άηνκα) Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηε 

δηάγλσζε, ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηε δηαδηθαζία επηζθεπψλ ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο 

θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 
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 Γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο / κεραληθνύο ζπζηεκάησλ (2 άηνκα) Ζ εθπαίδεπζε ζα 

θαιχπηεη φιεο ηηο επθνιίεο επαλαδηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππνινγηζηψλ (βάζε 

δεδνκέλσλ θαη δφκεζε νζφλεο), πξνσζεκέλα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, γιψζζα 

ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ, εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα πςεινχ επηπέδνπ θαη δηαζχλδεζή 

ηνπο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, ηνπηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο 

θ.ι.π. 

ην ζρέδην εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη : 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο - ρξνληθή δηάξθεηα 

 Αξηζκφο αηφκσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Δξγνδεγνί - Τπνκεραληθνί - Μεραληθνί) 

πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ 

 Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

 Δγρεηξίδηα γεληθήο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή) θαη εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (πξαθηηθή) 

 Άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί επίζεο ζηελ ππεξεζία έθζεζε κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζρεζείζαο εθπαίδεπζεο, ηηο επηδφζεηο ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. 

 

5. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ ππεξεζία κε εγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Όια 

ηα εγρεηξίδηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 6592 πνπ αλαθέξεηαη ζε εγρεηξίδηα πνπ 

έρνπλ σο βάζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν 

(2) πιήξεηο ζεηξέο ζε έληππε κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα 

είλαη θαη‟ ειάρηζην ηα εμήο : 

 Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο ηαζκψλ. Σν εγρεηξίδην απηφ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρεηξηζηή/ρξήζηε θάζε ζηαζκνχ. 

Θα πεξηγξάθεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε ζέζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία θαη ν ηξφπνο λα πξαγκαηνπνηείηαη βνεζεηηθή απνζήθεπζε 

(back up) δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

 Δγρεηξίδηα εμνπιηζκνχ. Σα εγρεηξίδηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πεξηέρνπλ πιήξε έληππα 

φπσο παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, σο εμήο: 

 πζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

 Δμνπιηζκφο ηνπηθψλ ζηαζκψλ 

 πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ 
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Σα εγρεηξίδηα ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπψλ θαη 

ηεο ζεσξίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ, επηζθεπψλ θαη ξπζκίζεσλ 

κέρξη επηπέδνπ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη πιήξε θαηάινγν φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ, ειεθηξηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Δγρεηξίδηα ηνπηθψλ ζηαζκψλ. ε θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ππάξρεη έλα 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεο ζεη ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεσο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

εληνπηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη παξνρήο νδεγηψλ εθηειέζεσο δνθηκψλ θαη 

ξπζκίζεσλ ησλ ζπζθεπψλ ή ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε απηή. 

 Πεξηγξαθηθφ εγρεηξίδην κε ζρέδηα ηνπνζέηεζεο θαη ππνινγηζκνχο γηα θάζε ηνπηθφ 

ζηαζκφ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζρέδηα πθηζηάκελσλ ει/θψλ πηλάθσλ θαζψο θαη 

ει/θψλ πηλάθσλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν πξνκεζεπηήο.  

 

6. ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Ο πξνκεζεπηήο κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εγγχεζε 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ, ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζπληήξεζε φισλ ησλ ζπζθεπψλ (hardware & software), 

κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο, λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ε αμία ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ ζα 

απαηηεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο.  

Ο αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο ήζειε 

παξνπζηαζζεί. ζε νπνηαδήπνηε ππφ πξνκήζεηα ζπζθεπή. αλ βιάβε ζπζθεπήο λνείηαη 

νπνηαδήπνηε βιάβε κπνξεί λα παξνπζηαζζεί απφ αζηνρία ηεο ζπζθεπήο θαη φρη απφ βίαηα 

παξέκβαζε ή ρεηξηζηηθφ ζθάικα. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε, ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ηηο επηκέξνπο κνλάδεο κε θαηλνχξγηεο, νη 

νπνίεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο  εάλ ζπκβεί θαηά ηνλ  

ρξφλν ηεο  εγγχεζεο, ψζηε λα ιήγεη κε ηελ ζπλνιηθή  εγγχεζε.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ην ρξφλν ηεο παξερφκελεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ λα παξέρεη: 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ζηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ηνπιάρηζηνλ αλά 

ηξίκελν (ειάρηζηε δηάξθεηα 6 ψξεο),  

 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ 

απνκαθξπζκέλα εληφο δψδεθα (12) σξψλ απφ ηελ εκθάληζή ηεο, 
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ειίδα 124 

 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

δε κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί απνκαθξπζκέλα εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ 

εκθάληζή ηεο θαη 

 Παξνρή αληαιιαθηηθψλ ζε εμάξηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο εληφο  ζαξάληα νθηψ 

(48) σξψλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθέο απφζεκα ησλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζε νπνηαδήπνηε 

δπζιεηηνπξγία ή απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ. 

ην παξερφκελν πξφγξακκα ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη θαη' ειάρηζηνλ ζα 

αλαθέξεηαη:         

 ηελ πεξηνδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ην σξάξην κέζα ζην 

νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη.  Οη εκεξνκελίεο θαη ψξεο ζα θαζνξίδνληαη κεηά 

απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

 ην κέζν ρξφλν απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο/ απφθξηζε 

κεηαμχ θιήζεο θαη απνκαθξπζκέλεο απνθαηάζηαζεο ή άθημεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ θαη ην πξνβιεπφκελν σξάξην απφθξηζεο 

θαζψο θαη νη φξνη γηα αληηκεηψπηζε βιαβψλ εθηφο ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ. 

 ην κέζν ρξφλν δηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηήκαηνο αληαιιαθηηθψλ. 

ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεί γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά δελ 

ππάξρνπλ ζην απφζεκα, θαζψο θαη ν κέγηζηνο θαη ν ειάρηζηνο πηζαλφο ρξφλνο αλακνλήο 

κέρξη ηελ άθημή ηνπο. 

Διενύζα, Ννέκβξηνο,  2022 
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ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

Δεδνκέλνπ όηη ε ζύκβαζε δύλαηαη λα αλαηεζεί ζε δύν δηαθνξεηηθνύο αλαδόρνπο αλά ηκήκα ή 

ζε έλαλ αλάδνρν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ππέβαιιε ηε βέιηηζηε 

πξνζθνξά θαη γηα ηα 2 ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο, όια ηα αθόινπζα ηζρύνπλ θαη ζηηο δύν απηέο 

πεξηπηώζεηο, ζην πεδίν πνπ αθνξά θάζε ηκήκα απηήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΔΚΣΈΛΔΖ ΈΡΓΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ηηο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα έρεη 

έλαλ ηθαλό επηβιέπνληα πνπ ζα είλαη ζπλερώο ζηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ, ζα έρεη εκπεηξία ζε 

παξόκνηα έξγα θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. Ο επηβιέπσλ 

απηόο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ 

ζα είλαη ππό ηνλ ζπλερή έιεγρν ελόο έκπεηξνπ Μεραληθνύ ηνπ Αλαδόρνπ, ν νπνίνο ζα 

επηζθέπηεηαη ηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ, όπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία 

θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζ’ όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην 

ρώξν ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ην θαηάιιειν εξγαηηθό  δπλακηθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν ηνπ 

έξγνπ, εηδηθεπκέλν θαη αλεηδίθεπην. Ο Αλάδνρνο ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο  ηελ Επηβιέπνπζα 

Τπεξεζία όηαλ ηειεηώλεη θάζε κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη όηαλ ηειεηώζεη όιν ην έξγν. Ο 

Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη  ειέγρνπο παξνπζία ηνπ κεραληθνύ, γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαζώο 

θαη γηα όιν ην έξγν. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Επίζεο  ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθό θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηπρόλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο. Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη κε δηθό ηνπ θόζηνο θάζε ππεξσξία 

πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο 

θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Ο: ΓΖΜΗΑ ΤΓΔΊΑ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη όια ηα κέηξα έηζη ώζηε νη εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη λα κελ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ δεκόζηα πγεία θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξύλεη από ηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο ακέζσο θάζε άηνκν πνπ απαζρνιείηαη από απηόλ άκεζα ή έκκεζα θαη δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέζα πγηεηλήο πνπ δηαηίζεληαη ή πνπ θαηά ηελ γλώκε ηεο 

Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκόζηα πγεία. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη λα πξνκεζεύζεη όινπο ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθό θαη ζα 

πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή απνθνκηδή άρξεζησλ. Απηά ηα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά ώζηε λα εκπνδίδνπλ θάζε πηζαλή κόιπλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζηώλ ή θάζε ρώξνπ πνπ 

αλήθεη ζηελ Τπεξεζία ή ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηώλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΥΡΉΖ ΦΟΡΖΣΝ ΔΡΓΑΛΔΊΧΝ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξεηώλ εξγαιείσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΟΗΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΝ  

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο θαιύηεξεο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο ηερληθήο θαη λα 

εθηεινύληαη από εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνύο. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε 

απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν απηό, ή ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. Σα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο 

πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο αληίζηνηρεο Ειιεληθέο θαη Επξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο εθηόο αλ 

πεξηγξάθεηαη αιιηώο ζην θείκελν απηό ή ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΓΔΊΓΜΑΣΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεύζεη ηνλ Μεραληθό κε δείγκαηα γηα θάζε πιηθό εμνπιηζκό πνπ ζα 

απαηηήζεη ε Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΤΜΒΑΣΗΚΆ ΥΈΓΗΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δώζεη ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία όια ηα ζρέδηα (ειεθηξνινγηθά 

θιπ) γηα  έγθξηζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ .  

Όηαλ ηα ζρέδηα ηνπ Αλαδόρνπ δελ εγθξίλνληαη, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη  λέα  ζρέδηα κέζα 

ζε δύν εβδνκάδεο, δηνξζσκέλα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.  

Επηζεκαίλεηαη όηη θάζε έγθξηζε πνπ δίλεηαη από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία δελ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη σο έθθξαζε γλώκεο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζρεδίαζεο, αληνρήο θ.ι.π. 

ηνπ εμνπιηζκνύ θαη δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζύκβαζε. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ν Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα παξαδώζεη  ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηξία 

αληίηππα ησλ ζρεδίσλ γηα ρξήζε ζαλ ζπκβαηηθά ζρέδηα, κέζα ζε δύν εβδνκάδεο. Όηαλ ην 

έξγν παξαδνζεί ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδώζεη όια ηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

θαηάινγν ρεδίσλ θαη απηά ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΑΡΆΓΟΖ ΤΛΗΚΝ 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα παξαδώζεη πιηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ην πξόγξακκα 

πινπνίεζεο. Κάζε πιηθό πνπ παξαδίδεηαη πξηλ από ηε ζηηγκή πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα, εθηόο 
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αλ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, ζα πξέπεη λα απνζεθεύεηαη εθηόο ησλ ρώξσλ ηνπ έξγνπ 

κέρξη πνπ λα έξζεη ε ώξα ηεο ρξήζεο ηνπο. Σα έμνδα απνζήθεπζεο ζα πιεξώλνληαη από ηνλ 

Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πξόζεζή ηνπ γηα 

παξάδνζε πιηθώλ αξθεηά πξηλ από ηνλ ρξόλν παξάδνζεο. Η θνξηνεθθόξησζε  ησλ πιηθώλ 

γίλεηαη κε είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΡΓΑΊΑ ΣΟΤ ΥΡΟΤ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Η εξγαζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηηο θαζηεξσκέλεο ώξεο εθηόο αλ γίλεη 

δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κε ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. Όια ηα πιηθά εμαξηήκαηα θ.ι.π. πξέπεη 

λα είλαη θαζαξά θαη λα κελ εκπνδίδνπλ θαηά θαλέλα ηξόπν. Σα άρξεζηα πιηθά πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη θάζε κέξα θαη όηαλ ην έξγν ηειεηώζεη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απνκαθξύλεη ηα 

ζθνππίδηα θαη ηα εξγαιεία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 Ο: ΚΧΓΗΚΟΠΟΊΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΌ 

Κάζε παξαιαβή πιηθώλ πξέπεη λα έρεη πάλσ ηνπο (ζε θάζε πιηθό ή ζε θάζε παξηίδα) κηα 

πηλαθίδα αδηάβξνρε πνπ πξέπεη λα αλαγξάθεη ζηα Ειιεληθά ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή. 

 Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ. 

 Κσδηθό πξντόληνο. 

 Κάζε άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. 

Όια ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ελδείμεηο, ζπλαγεξκνύο θαη ειέγρνπο πξέπεη λα 

έρνπλ πηλαθίδα πνπ λα αλαθέξεη ηελ ρξήζε ηνπο. Όιεο νη θαισδηώζεηο θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη 

θαζαξά καξθαξηζκέλεο γηα εύθνιε ζπληήξεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΓΟΚΗΜΈ, ΈΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΥΉ 

Οη γεληθνί όξνη πνπ αθνξνύλ εξγνζηαζηαθέο θαη επί ηόπνπ δνθηκέο ζα ηζρύνπλ, εθηόο  αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζπγθεθξηκέλα όξγαλα ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο δνθηκέο πνπ απαηηνύληαη  θαη ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ 

Επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δύν εβδνκάδεο πξηλ, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ο 

Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ρνξήγεζε όισλ ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ. 

Αλ θάπνην κέξνο ηνπ πιηθνύ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηόηε ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ή ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ Τπεύζπλν Μεραληθό ηεο Τπεξεζίαο.  
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ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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Όπνην αληηθείκελν δελ πεξάζεη ηηο δνθηκέο, ζα επαλειεγρζεί κεηά από ινγηθή ρξνληθή 

πξνζεζκία θαη όηη ηπρόλ έμνδα ζπλεπάγεηαη ε επαλάιεςε απηή ζα αθαηξεζνύλ από ηα 

ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα πιεξσζνύλ ζην ηέινο. 

Αλ ν Μεραληθόο δελ παξίζηαηαη ζε θάπνηα δνθηκή, ν Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα θάλεη έιεγρν ζε 

ζπλζήθεο  ίδηεο κε απηέο πνπ ζα ππήξραλ αλ παξίζηαην. 

Όιεο νη δνθηκέο  ζα γίλνπλ από ηνλ Αλάδνρνο ή ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία κε επζύλε θαη 

έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ. 

Έιεγρνη ζα γίλνπλ ζε όια ηα πιηθά. Όηαλ ν Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Τπεξεζίαο ζέιεη λα 

παξεπξεζεί ζηνπο ειέγρνπο, ζα ζπκθσλεζεί εκεξνκελία θνηλά απνδεθηή. 

Σν πιηθό ζα ζπλδεζεί θαη ζα δνπιέςεη ζε ζπλζήθεο πνπ λα κνηάδνπλ ην δπλαηόλ κε ηηο ηειηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα απνδείμεη ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ 

κεηξήζεσο, ζα πξέπεη λα έρεη απνηειέζκαηα εξγνζηαζηαθήο βαζκνλόκεζεο. 

Όηαλ γίλνληαη νη δνθηκέο  αλ ππάξμεη θάπνηα ακθηβνιία γηα ηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ ζα 

μαλαβαζκνλνκεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν  ή ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εύξνο ζθάικαηνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζηηο κεηξήζεηο. 

Όια ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα εμνπιηζκνύ ζα ειεγρζνύλ ζην 

εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ ρξεηαζηεί ν Αλάδνρνο ζα θνηλνπνηήζεη ζηελ Επηβιέπνπζα 

Τπεξεζία αλάινγα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη εμνπιηζκνύ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ιεπηνκεξή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

ην ρώξν ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ νη δνθηκέο από ηνλ Αλάδνρν ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. Όια ηα πιηθά εξγαιεία θαη ηερληθνί πνπ 

ρξεηάδνληαη ζα παξαζρεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 

Όηαλ νη ζπζθεπέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπλνιηθά θαη δνπιεύνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη πξηλ ηελ 

αξρή ηεο πεξηόδνπ ζπληήξεζεο, θάζε θύξηα ζπζθεπή ζα ειεγρζεί παξνπζία ηεο 

Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο γηα λα απνδερζεί όηη νη επηδόζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ζην εξγνζηάζην 

ηζρύνπλ θαη ζην ρώξν ηνπ έξγνπ. 

Θα θξαηεζνύλ αξρεία γηα όιεο ηηο δνθηκέο. Σν αξρείν ζα πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηα 

απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε απνηπρίαο θαη δηόξζσζήο ηεο. Όηαλ 

νινθιεξώλεηαη θάζε δνθηκή  κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ζα 

ππνγξάθεηαη από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ Αλαδόρνπ  ην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό δνθηκήο. ε δνθηκέο  πνπ δελ παξεπξίζθεηαη ν Μεραληθόο ζα  

ππνγξάθεη ν Τπεύζπλνο Μεραληθόο Δνθηκώλ καδί κε ππεύζπλν εθπξόζσπν ηνπ Αλαδόρνπ. 

Μαδί κε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα δνζνύλ δεκέλα αληίγξαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΆ 

Επαξθή αληαιιαθηηθά ηα νπνία ζα θαιύςνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο γηα ρξήζε έσο ηελ 

Οξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξάμεο. 

Σα αληαιιαθηηθά απηά ζα είλαη θαηλνύξγηα, αρξεζηκνπνίεηα θαη πιήξσο αληαιιάμηκα κε ηα 

ηκήκαηα εθείλα πνπ θαινύληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ. Θα είλαη ραξαθηεξηζκέλα κε ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηνλ ζθνπό ηνπ θαη ζα βξίζθνληαη παθεηαξηζκέλα θαηάιιεια ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα καξθάξνληαη κε ην αθξηβέο πεξηερόκελό ηνπο θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν απνηεινύλ 

αληαιιαθηηθά.  

ηελ πεξίπησζε όπνπ πεξηζζόηεξα από έλα αληαιιαθηηθά βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλα ζηελ 

ίδηα ζπζθεπαζία ηόηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έμσ από ηελ ζπζθεπαζία  θαη κία ιεπηνκεξήο 

ιίζηα απηώλ ζην εμσηεξηθό ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο:  ΑΡΥΗΚΆ ΤΛΗΚΆ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά  ηελ πξνκήζεηα όισλ ησλ 

αλαιώζηκσλ πιηθώλ γηα ην παξερόκελν ρξόλν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα πιηθά απηά ζα πξνζηεζνύλ ζε εθείλα πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ζθνπνύο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΉ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά θάζε επηηάρπλζε εξγαζίαο ή 

εξγαζία θαηά ηα αββαηνθύξηαθα πνπ ηπρόλ απαηηεζεί , ώζηε λα δηαζθαιηζζεί όηη όιν ην 

ζύζηεκα ζα είλαη ηειείσο έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία. 

Ο Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Τπεξεζίαο ζα εθδώζεη έλα πηζηνπνηεηηθό παξαιαβήο γηα θάζε έλα 

από ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία θαη ζα ειεγρζνύλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΑΠΑΗΣΉΔΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΖ 

Οη παξαθάησ όξνη γηα ηνπο Πξνκεζεπηέο είλαη πξόζζεηνη ζηνπο Γεληθνύο όξνπο ηεο ύκβαζεο 

ησλ νπνίσλ ζα απνηεινύλ κέξνο:  

Τπεπγολάβορ Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έθδνζε ελόο αληηγξάθνπ από ηα 

πκβαηηθά Σεύρε γηα θάζε ππεξγνιάβν. Με εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ όξνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο έσο όηνπ γίλεη δεθηόο ζην ρώξν εξγαζηώλ. Ο θύξηνο Αλάδνρνο ζα 

είλαη ππεύζπλνο γηα όινπο ηνπο ππεξγνιάβνπο ζε όια ηα ζέκαηα. 

Σοπικέρ Απσέρ Οη απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθώλ Αξρώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

λεξνύ, ειεθηξηθνύ θαη αεξίνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα όια ηα ζέκαηα θαη νπνηεζδήπνηε 

απαηηνύκελεο ακνηβέο ζα πξέπεη λα πιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 
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ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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Γιαζύνδεζη με ςπάπσοςζερ Τπηπεζίερ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη άδεηα ρξήζεο 

ππαξρνπζώλ ππεξεζηώλ θαη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ  Τπεύζπλν Μεραληθό ην ρξνλνδηάγξακκα 

ρξήζεο. Εθ’ όζνλ ν Τπεύζπλνο Μεραληθόο ζπκθσλήζεη νη εξγαζίεο ζύλδεζεο ζα γίλνπλ από 

ηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα ειέγμεη απηέο ηηο ζπλδέζεηο πξηλ απηέο ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζα 

είλαη ππεύζπλνο γη’ απηέο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε θαισδίσζε κεηαμύ ηνπ 

ζηαζκνύ θαη ελόο ζεκείνπ ηξνθνδνζίαο ζηνλ ίδην ρώξν θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο 

ζπλδέζεηο. Πεγέο πξνκήζεηαο λεξνύ, ειεθηξηθνύ, ζπκπηεζκέλνπ αέξα  θ.ι.π  γηα ρξήζε από 

ηνλ Αλάδνρν ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Αζθάλεια Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. Θα είλαη ππεύζπλνο όηη νη παξαπάλσ ππάιιεινη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα κε έλα ινγηθό θαη επαγγεικαηηθό ηξόπν ν νπνίνο ζα ζπκβαδίδεη κε 

ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο θαη πξόθιεζε ηξαπκαηηζκνύ ζε άηνκα ή δεκία ζε ηδηνθηεζία. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη θώδηθεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζην πξνζσπηθό πνπ ηνπ αλήθεη θαη ζε εθείλν πνπ αλήθεη 

ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην έξγν πνπ θαιύπηεηαη από ην πκβόιαην θαη επηπξόζζεηα λα 

γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν 

Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Τπεξεζίαο. Καηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηεο 

Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ ζα είλαη 

αλαξηεκέλνη ζηελ πεξηνρή. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνδείμεη έλα κέινο από ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία 

ην όλνκά ηνπ. Ο ππεύζπλνο αζθαιείαο  κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ην εξγνηάμην θαηά πεξηόδνπο. 

Ο Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Τπεξεζίαο ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ ππεύζπλν αζθαιείαο γηα 

νπνηνπζδήπνηε εηδηθνύο όξνπο αζθαιείαο  βξίζθνληαη ζε ηζρύ . 

Ο  ππεύζπλνο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη επίζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Αλαδόρνπ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ηνλ Τπεύζπλν Μεραληθό ηεο Τπεξεζίαο ελήκεξν γηα 

νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο ή άιισλ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο. 

Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ  πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο νη 

νπνίνη έρνπλ νξηζζεί από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, έηζη ώζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλν από 

θηλδύλνπο πνπ είλαη πηζαλνί ζην εξγνηάμην ην νπνίν αλήθεη ζηελ Τπεξεζία. 

Δξοπλιζμόρ Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνκεζεύζεη ζθαισζηέο, εξγαιεία αλύςσζεο, 

εμνπιηζκό αζθαιείαο δειαδή δνθηκαζηηθέο ιάκπεο, ζρνηληά αζθαιείαο, ζπζθεπέο αλαπλνήο 

θ.ι.π κε ζθνπό ηελ είζνδν ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο, εξγαιεία θαη άιιν εμνπιηζκό 

αλαγθαίνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εθηόο εάλ γίλνπλ άιιεο εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη ζα είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπο. Όπνπ ν εμνπιηζκόο είλαη αληηθείκελν 

λνκνζεηεκέλσλ ειέγρσλ, ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό 

ειέγρνπ, θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην παξνπζηάζεη εάλ απηό ηνπ δεηεζεί. Κάζε ηέηνηνο 

εμνπιηζκόο κπνξεί λα ειέγρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή από ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο δελ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία ή εμνπιηζκό ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί εηδηθή άδεηα 

από ηνλ Μεραληθό ηεο Τπεξεζίαο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα  ηελ αζθαιή  ρξήζε ηνπ. 
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Σπαςμαηιζμοί Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα όινπο ηνπο 

ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηελ παξακνλή ζηνπο ρώξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηπρόλ απνπζίεο 

πξνζσπηθνύ εμαηηίαο απηώλ. 

Τλικό Αζθαλείαρ Οη ζπλαγεξκνί θσηηάο, ππξνζβεζηήξεο, ππξνζβεζηηθό πιηθό, 

αλαπλεπζηηθό πιηθό, είλαη ζεκεησκέλα κε εηδηθέο επηγξαθέο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα εκπνδίδεη ηελ 

ρξήζε ηνπο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη θάζε δεκηά ζηα πιηθά ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Δύθλεκηα και Πολύ Δύθλεκηα Τγπά Εύθιεθηα θαη πνιύ εύθιεθηα πγξά απαγνξεύνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθηόο θαη αλ ηα δνρεία θαη ε ρξήζε ησλ πγξώλ απηώλ είλαη ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνύο θαη νη πνζόηεηεο λα είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Δμπόδια ζηην Ππόζβαζη Ο Αλάδνρνο  δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ή λα θιείλεη 

δξόκνπο θαη πεδνδξόκηα ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Κύλινδποι Αεπίος Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεί θπιίλδξνπο πεπηεζκέλνπ αέξα 

κέζα ζε θηίξηα ρσξίο άδεηα ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Όπνηε ηέηνηνη θύιηλδξνη 

ρξεζηκνπνηνύληαη πξέπεη λα είλαη αζθαιείο θαη λα ηνπνζεηνύληαη όξζηνη όπνηε απηό είλαη 

δπλαηό. 

Ππόζβαζη από ηον Ανάδοσο. Ο Αλάδνρνο  θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζηνπο ρώξνπο απηνύο από 

δξόκνπο πνπ ππνδείρζεθαλ από ηνπ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Δίζοδορ ζε διάθοποςρ σώποςρ Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ  δελ ζα κπαίλεη ζε 

πιεκκπξηζκέλνπο ρώξνπο, αγσγνύο, containers, θ.ι.π, ρσξίο έγγξαθε  άδεηα ηεο 

Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

Φωηιέρ Ο Αλάδνρνο δελ  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θιόγεο ή νμπγνλνθόιιεζε ρσξίο έγγξαθε 

άδεηα  ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο επίζεο  ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ 

ύπαξμε  ππξνζβεζηήξσλ  θνληά ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ππξθαγηάο. 

Ρύπανζη Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππαθνύεη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ δηάζεζε 

ξππάλζεσο ζην έδαθνο, ππέδαθνο, ή ζηελ αηκόζθαηξα, ηελ δηάζεζε άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ, 

ην ζόξπβν θαη άιιεο ελνριήζεηο. Σίπνηα από όζα αλαθέξνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο 

δελ κεηαβάιιεη ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν απηή. 

Καθαπιόηηηα σώπος Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα θξαηά πάληα ηνλ ρώξν θαζαξό ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Σα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα 

απνκαθξύλνληαη θαζώο εμειίζζεηαη ην έξγν θαη ηα πιηθά γηα απνκάθξπλζε ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνύληαη ζε ρώξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ σο ρώξνη απνξξηκκάησλ από ηελ 

Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Όηαλ ην έξγν νινθιεξσζεί όια ηα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ από ην ρώξν 

κε επηβάξπλζε ηνπ Αλαδόρνπ. 

Τπεπσείλιζη Τγπών Τπεξρείιηζε πγξώλ ζε δξόκνπο ή αγσγνύο όκβξησλ πξέπεη λα 

απνηξέπεηαη θαη γηα λα γίλεη απηό ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ Επηβιέπνπζα 

Τπεξεζία. 
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Λάζπερ ζηοςρ δπόμοςρ Ο Αλάδνρνο  δελ ζα αθήλεη ιάζπε ζηνπο δξόκνπο, κέζα ή έμσ από 

ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ν ρώξνο από ηηο ιάζπεο.   

 

Δλεούζα, Νοέμβπιορ,  2022 
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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού 

Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαη νινθιεξσκέλνπ αζχξκαηνπ ςεθηαθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο & ειέγρνπ θαηαλάισζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

Σο θςζικό ανηικείμενο ηος ημήμαηορ 1 ηηρ ππάξηρ πεπιλαμβάνει ηην: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηπιάνηα οκηώ (38) Σοπικών ηαθμών 

Δλέγσος (ΣΔ) ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ κε ρξήζε πξνγξακκαηηδφκελσλ ινγηθψλ 

ειεγθηψλ, δηαηάμεσλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ λεξνχ, δηαηάμεσλ ξχζκηζεο 

ζηξνθψλ θηλεηήξσλ, ινηπά κεηξεηηθά φξγαλα θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία δέκα ηπιών (13) Σοπικών ηαθμών 

Δλέγσος Πίεζηρ (ΣΔΠ) ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ρξήζε ηειεκεηξηθψλ 

θαηαγξαθηθψλ κε αηζζεηήξηα, επηθνηλσληαθφ θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα Φοπηηών ηαθμών Δλέγσος (ΦΔ) πνπ πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ δηαξξνψλ, 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κενηπικού ηαθμού Δλέγσος (ΚΔ) ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

εμνπιηζκφ, ινγηζκηθά θιπ  

 Παπάδοζη ζε θέζη πλήποςρ και κανονικήρ λειηοςπγίαρ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Γοκιμαζηική λειηοςπγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ ζε 

ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα 

νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

 Δκπαίδεςζη ηος πποζωπικού ηηρ Τπηπεζίαρ θαηά ην δηάζηεκα ηεο 3 κελεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, εγρεηξίδηα, 

θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Σο θςζικό ανηικείμενο ηος ημήμαηορ 2 ηηρ ππάξηρ πεπιλαμβάνει ηην: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηπιών σιλιάδων εννιακοζίων δύο 

(3.902) Σοπικών ηαθμών Δλέγσος Καηανάλωζηρ (ΣΔΚ) ζε πθηζηάκελεο πδαηνπαξνρέο ηνπ 

δηθηχνπ κε ρξήζε αζχξκαησλ ςεθηαθψλ αηζζεηήξσλ θαηαγξαθήο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ 

κέηξεζεο θαηαλαιψζεσλ. 

 Πξνκήζεηα Φοπηηών ηαθμών Δλέγσος (ΦΔ) πνπ πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ έιεγρν 

δηθηχσλ, ηε ιήςε δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ λεξνχ, 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κενηπικού ηαθμού Δλέγσος (ΚΔ) ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

εμνπιηζκφ, ινγηζκηθά θιπ  

 Παπάδοζη ζε θέζη πλήποςρ και κανονικήρ λειηοςπγίαρ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 
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 Γοκιμαζηική λειηοςπγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ ζε 

ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα 

νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

Δκπαίδεςζη ηος πποζωπικού ηηρ Τπηπεζίαρ θαηά ην δηάζηεκα ηεο 3 κελεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, εγρεηξίδηα, 

θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

ελζσκάησζεο ηνπο, πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε δχν δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο αλά ηκήκα ή ζε έλαλ 

αλάδνρν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππέβαιιε ηε βέιηηζηε πξνζθνξά θαη γηα ηα 

2 ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, φια ηα αθφινπζα ηζρχνπλ θαη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ζην πεδίν πνπ 

αθνξά θάζε ηκήκα απηήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ςνεννόηζη - Αλληλογπαθία μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  

Όιεο νη κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζπλελλνήζεηο, είηε αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή αίηεζε 

νδεγηψλ ή πξνβνιή δηαθσληψλ είηε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε γίλνληαη νπσζδήπνηε κε 

έγγξαθν. Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε θαη δελ δηθαηνχληαη 

θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δπεξηγήζειρ 

Όιεο νη εηαηξείεο ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

έρνπλ δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηα πκβαηηθά Σεχρε. Με εμαίξεζε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ γξαπηά 

απφ ηελ Τπεξεζία, νχηε ε Τπεξεζία νχηε θάπνηνο ππάιιεινο ηεο έρεη ηελ εμνπζία λα εμεγήζεη ζε 

πξφζσπα ή εηαηξίεο πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο σο πξνο ηελ ζεκαζία ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, πξνδηαγξαθέο, ηηκέο, ζρέδηα θ.ι.π. ή ηη πξέπεη ή δελ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ ζα θάλεη απνδεθηή ηελ πξνζθνξά ή γηα νηηδήπνηε άιιν ζέκα ην νπνίν ζα 

δεζκεχζεη ηελ Τπεξεζία ή ζα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπ Αξκφδηνπ Μεραληθνχ ηεο σο πξνο ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε. 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο  λα 

επηζθεθζεί ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα παξνπζία ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ψζηε λα 

βεβαησζεί γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξηλ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ θαη λα πξνηείλεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηε βέιηηζηε ηερληθά ιχζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ύμβαζη ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Ζ χκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ απηφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην 
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δηαγσληζκφ. Ο αλάδνρνο θάζε ηκήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηαζηεί ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί εγγξάθσο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ, γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα ηζρχεη γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα επηζηξέθεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ νινθιήξσζε 

θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο-εγθαηάζηαζεο πνπ ζα βεβαηψλεηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο  θαη ην ππφινηπν απηήο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ε 

νπνία νξίδεηαη κεηά θαη ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο ν αλάδνρνο θάζε ηκήκαηνηο δε θέξεη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή, ή δελ ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, ζα θεξπρζεί έθπησηνο νπφηε ν ίδηνο ράλεη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη ην ρξεκαηηθφ πφζν ηεο σθειείηαη ε Τπεξεζία θαη είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ηελ Τπεξεζία γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πάζεη απφ ηε καηαίσζε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη θπξίσο απφ ηελ ελδερφκελε δηαθνξά ηηκήο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη απηήο πνπ ζα ζπκθσλήζεη ε Τπεξεζία γηα ηελ πξνκήζεηα απηνχ ηνπ είδνπο απφ 

άιιν πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ – Δγγύηζη Καλήρ λειηοςπγίαρ 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ αληηθαζίζηαηαη κε άιιε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε θάζε ηκήκαηνο, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

ησλ ζπζηεκάησλ ηεο  ζχκβαζεο, ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Υπόνορ εκηέλεζηρ έπγος-Ποινικέρ πήηπερ 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξαδνζεί φπσο αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο 

πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε 

πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Δγκαηάζηαζη ςζηήμαηορ  

Δληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θάζε 

ηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία α) ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο, 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, β) ππφκλεκα ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηακφξθσζε ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη θάζε 

ελέξγεηαο πνπ ζα ήζειε λα θάλεη ε ππεξεζία πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

νκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη γ) κειέηε εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο.  

Ζ εγθαηάζηαζε θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Ζ 

Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζα 

πξέπεη ηα εγθξίλεη ή λα ελεκεξψζεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
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ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επαλα-ππνβάιεη ην έγγξαθν πνπ ηνπ δεηήζεθε λα ηξνπνπνηήζεη εληφο 

δέθα (10) εκεξψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Παπαλαβή ςζηήμαηορ - Πληπωμέρ 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη θαηά ζηάδηα κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. 

Αληίζηνηρα κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κπνξνχλ λα 

απνδεζκεχνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Σα ζηάδηα παξαιαβήο-

πιεξσκήο είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Δκπαίδεςζη 

Ο αλάδνρνο ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. Ζ εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ.  Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε θιεζεί, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Σεκμηπίωζη και κςπιόηηηα Λογιζμικών  

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ Τπεξεζία κε εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Σα 

εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζηα Αγγιηθά ή ζηα Διιεληθά (αλ απηφ είλαη 

εθηθηφ) θαη ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Ζ Τπεξεζία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα φινπο ηνπο πεγαίνπο (source) θψδηθεο θαη φιν ην ινγηζκηθφ 

πνπ ζα δνζεί, γηα ρξήζε ηεο θαη φρη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ζ ηδηνθηεζία ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

εθαξκνγψλ ζα είλαη θαη ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ε νπνία κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη 

ειεχζεξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Δγγύηζη-ςνηήπηζη -Τποζηήπιξη  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 

(12) κελψλ, ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα φζν θαη γηα 

ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εγγπήζεσο, ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξφηαζε θαη ζρέδηα ζχκβαζεο  γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη άξζεο 

βιαβψλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αληαιιαθηηθά ελδερφκελα απαηηεζνχλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο : Οπιζηική Παπαλαβή 

Κάζε ζηάδην παξαιακβάλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.  Ζ ηειηθή  νξηζηηθή 

παξαιαβή πνπ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη. Με ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηεο ηειηθήο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαηαηίζεηαη ε πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη επηζηξέθεηαη θαη ην ππφινηπν  ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Σόπορ διαμονήρ ηος Αναδόσος 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ επί ηφπνπ κεραληθνχ 

θαη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Γοκιμέρ εγκαηαζηάζεων 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνλνήζεη γηα δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη. Όιεο νη δηαδηθαζίεο 

δνθηκψλ ζα ζπκθσλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο, ψζηε λα 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δνθηκέο ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο θψδηθεο BS 5887 

(δνθηκέο ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ) θαη BS 6238 (απφδνζε θαη έιεγρνο ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ), 

ή νπνηαδήπνηε άιια αλαγλσξηζκέλα επξσπατθά πξφηππα. 

 

Άπθπο 15ο : Δκηέλεζη επγαζιών 

Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα έρεη έλαλ ηθαλφ επηβιέπνληα 

κεραληθφ πνπ ζα είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ, ζα έρεη εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα 

θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Ο επηβιέπσλ απηφο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ ζα 

είλαη ππφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ελφο έκπεηξνπ Μεραληθνχ ηνπ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα επηζθέπηεηαη 

ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ Αξκφδην Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα ζπκκεηέρεη ζ’ φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ησλ 

εξγαζηψλ. Ο Πξνκεζεπηήο ζα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

έιεγρν ησλ εξγαζηψλ, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε. Ο Πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηεί γξαπηψο ηελ 

Τπεξεζία φηαλ ηειεηψλεη θάζε κέξνο ησλ εξγαζηψλ θαη φηαλ ηειεηψζεη φιν ην έξγν. Ο Πξνκεζεπηήο 

ζα εθηειέζεη ειέγρνπο παξνπζία ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη πξνο ηθαλνπνίεζε 

ηνπ, γηα θάζε κέξνο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη γηα φιν ην έξγν θαη ν Πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ην 

πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ο Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα 

θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο 
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ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ην έξγν. 

 

Άπθπο 16ο : Ππόηςπα 

Πξφηππα λννχληαη φζα γεληθά δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (BSI) ή ηελ 

δηεζλή Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή (IEC) ή ην Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (ΗΔΔ) ή ηελ 

Γηεζλή Σειεγξαθηθή θαη Σειεθσληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCITT) ή ηελ Γηεζλή 

Ραδηνειεθηξηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCIR) ή ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (ISO). Αλ ν 

Πξνκεζεπηήο ζέιεη λα πξνκεζεχζεη, πξφζζεηα ησλ ζπκβαηηθψλ, πιηθά ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο 

αθνινπζψληαο θάπνηνο άιινπο θαλνληζκνχο πξέπεη λα δεηείηαη ή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Άπθπο 17ο : Νόμοι και ζσεηικέρ Γιαηάξειρ 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζε φινπο ηνπο λφκνπο θαη λα εηδνπνηεί φινπο ηνπο 

ηδηνθηήηεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη 

πξνβιεθζεί ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεζη ηεο εγθαηάζηαζεο ή ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα 

παξζνχλ φπσο ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

Άπθπο 18ο : Αίηηζη για άδειερ και εγκπίζειρ ζσεδιαζμού 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζρεδίαζεο ψζηε ε Τπεξεζία λα κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 

εγθξίζεηο γηα ηηο εξγαζίεο θαη ην πιηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζρέζε κε ηε εθηεινχκελε πξνκήζεηα/ 

εγθαηάζηαζε. 

 

Άπθπο 19ο : Δκηέλεζη επγαζιών  

Δπεηδή νη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο είλαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, ν πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο επεκβάζεηο ηνπ ζηηο ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ νη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα επηθέξνπλ 

δηαθνπή ιεηηνπξγνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνληαη κέζα ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο κε 

θαηά κέγηζην ρξφλν δηαθνπήο έμη σξψλ θαη κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο κηα εβδνκάδα 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ επέκβαζε. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο νη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ψξεο εθηφο σξαξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα δηαθνπψλ ζα 

ζπλαπνθαζίδεηαη κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο θαη ε ππεξεζία ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηαθνπή, ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

 

Άπθπο 20ο : Αζθάλεια καηά κλοπήρ και ηςσαίαρ επέμβαζηρ  
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Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξν ην έξγν ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζεκαηνθχιαθαο ησλ πιηθψλ πνπ έρεη 

πξνζθνκηζζεί νξίδεηαη ν πξνκεζεπηήο. Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε απνζήθεο ή 

ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ επζχλε φκσο ζα εμαθνινπζήζεη λα 

έρεη ν πξνκεζεπηήο. Όια ηα πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, ππξθατά θ.ι.π.) ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην ζα πξνζθνκηζζεί ζηελ Τπεξεζία θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ 

 

Δλεούζα, Νοέμβπιορ,  2022 
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 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο - ειίδα 2 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΜΖΜΑ 1 

     1ορ ηαθμόρ ΣΔ 1 - Γεώηπηζη 1 (Παλαιά) Κλημαηιά 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN100, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     2ορ ηαθμόρ ΣΔ 2 - Γεξαμενή 1 (Κενηπική) Κλημαηιά 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN40 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1   

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   
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ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

2   

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     3ορ ηαθμόρ ΣΔ 3 - Γεώηπηζη 2 (Νέα) Κλημαηιά 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     4ορ ηαθμόρ ΣΔ 4 - Γεξαμενή Σζακανίκα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN40 

1   

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1   

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 18   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     5ορ ηαθμόρ ΣΔ 5 - Γεώηπηζη 2 Λεςκοθέα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

15 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     6ορ ηαθμόρ ΣΔ 6 - Γεξαμενή 1 (Κενηπική) Λεςκοθέα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN40 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1   

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1   

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

9 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN40 1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 

1   

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1   

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 20   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     7ορ ηαθμόρ ΣΔ 7 - Γεώηπηζη Παλιοςπή 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 15   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     8ορ ηαθμόρ ΣΔ 8 - Τδαηόπςπγορ (Σοπικόρ) Παλιοςπή 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Τδαηόππξγνπ 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

1   

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

8 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 15   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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9ορ ηαθμόρ ΣΔ 9 - Πηγή & Γεξαμενή 1 (με Ανηλιοζηάζιο) Γεζποηικό 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ22kW (ε κία εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο, Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1   

5 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 2   

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1   

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 72 κέηξσλ 

1   

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 21   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     10ορ ηαθμόρ ΣΔ 10 - Γεξαμενή 2 (με Ανηλιοζηάζιο) Γεζποηικό 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ18,5kW (ε κία εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο, Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 18,5kW 2   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1   

10 ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

12 Μεηξεηήο πίεζεο 2   

13 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

14 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

15 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

16 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 36 κέηξσλ 

1   

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 23   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     11ορ ηαθμόρ ΣΔ 11 - Φπεάηιο Πηγήρ & Γεξαμενήρ 1 Αεηόπεηπα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ην πηεζηηθό 1Υ1,75kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

5 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 1,75kW 1   

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

2   

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 2   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

2   

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 24 κέηξσλ 

1   

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

2   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 20   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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12ορ ηαθμόρ ΣΔ 12 - Πηγή & Γεξαμενή 2 Αεηόπεηπα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ11kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

4 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1   

5 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

6 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 11kW 1   

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

2   

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

2   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 21   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     13ορ ηαθμόρ ΣΔ 13 - Γεξαμενή (Σοπική) Αεηόπεηπα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

2   

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

6 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

7 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 2   

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

12 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

2   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     14ορ ηαθμόρ ΣΔ 14 - Πηγή & Γεξαμενή Φυηεινό 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ ΣιμήΜονάδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

1   

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

8 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 56 κέηξσλ 

1   

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

16 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 17   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

   

  

15ορ ηαθμόρ ΣΔ 15 - Πηγή & Ανηλιοζηάζιο 1 Βοςηζαπάρ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ7,5kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 7,5kW 2   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

2   

9 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 2   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 21   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     16ορ ηαθμόρ ΣΔ 16 - Γεξαμενή 1 (Σοπική) Γκπίμποβο 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN40 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

2   

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

7 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

8 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN40 1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 2   

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

3   

13 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 18   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

   

  

17ορ ηαθμόρ ΣΔ 17 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Γκπίμποβο 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN16 

1   

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

7 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

8 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

9 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

14 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

   

  

18ορ ηαθμόρ ΣΔ 18 - Τδαηόπςπγορ (Σοπικόρ) Βοςηζαπάρ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Τδαηόππξγνπ 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1   

6 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

7 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2   

10 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

11 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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13 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1   

14 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

15 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 19   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     19ορ ηαθμόρ ΣΔ 19 - Πηγή & Γεξαμενή 1 (με Ανηλιοζηάζιο) Καζηπί 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο 
2Υ22kW (ε κία εθεδξηθή) κε αληηθεξαπληθή 
πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Πεγήο, Γεμακελήο & Αληιηνζηαζίνπ 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 2   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN50, PN40 

1   

9 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

11 Μεηξεηήο πίεζεο 2   

12 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

13 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN40 1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 19   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     20ορ ηαθμόρ ΣΔ 20 - Γεώηπηζη Βαζιλόποςλο-Ράικο 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ5,5kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 5,5kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     21ορ ηαθμόρ ΣΔ 21 - Γεξαμενή (Σοπική) Βαζιλόποςλο-Ράικο 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1   

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

6 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 32 κέηξσλ 

1   

12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 12   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     22ορ ηαθμόρ ΣΔ 22 - Γεώηπηζη Καλοσώπι 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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εμνπιηζκό 

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     23ορ ηαθμόρ ΣΔ 23 - Γεξαμενή 1 (Σοπική) Καλοσώπι 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1   

5 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

6 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

7 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

8 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

9 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1   

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

12 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 13   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     24ορ ηαθμόρ ΣΔ 24 - Γεξαμενή (με Ανηλιοζηάζιο) & Γεξαμενή (Σοπική) Κούπενηα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ ΣιμήΜονάδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ18,5kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 18,5kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

2   

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN16 

1   

10 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

11 Μεηξεηήο ζηάζκεο 2   

12 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

13 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

14 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

15 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 2   

16 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

3   

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 80 κέηξσλ 

1   

19 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

20 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 25   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     25ορ ηαθμόρ ΣΔ 25 - Γεξαμενή Αγ.Γεώπγιορ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

3 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

4 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

5 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN40 

2   

7 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 2   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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κπαηαξίαο DN100, PN16 

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 2   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 2   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

4   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 44 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 23   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

   

  

26ορ ηαθμόρ ΣΔ 26 - Γεξαμενή (με Ανηλιοζηάζιο) Λςκοζηάνη 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ ΣιμήΜονάδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ22kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN100, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

11 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

12 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

13 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN40 1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 36 κέηξσλ 

1   

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 18   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     27ορ ηαθμόρ ΣΔ 27 - Πηγή & Γεξαμενή (με Ανηλιοζηάζιο) Γισούνι 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο γηα ηελ ππνβξύρηα αληιία 
1Υ22kW κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό 
ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο θαη Αληιηνζηαζίνπ 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 22kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

11 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

12 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

13 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 17   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     28ορ ηαθμόρ ΣΔ 28 - Γεώηπηζη Πολύδυπο 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ ΣιμήΜονάδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ11kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 11kW 1   

8 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

11 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 16 κέηξσλ 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 
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ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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12 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 12   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     29ορ ηαθμόρ ΣΔ 29 - Γεώηπηζη Βποζίνα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ ΣιμήΜονάδαρ ςνολικόΚόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN80, PN40 

1   

9 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN40 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 24 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 16   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     30oρ ηαθμόρ ΣΔ 30 - Γεώηπηζη 1 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ37kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 37kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1   

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 

 

 Σηκνιόγην - Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο - ειίδα 20 

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 14   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     31oρ ηαθμόρ ΣΔ 31 - Γεώηπηζη 2 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ55kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 55kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1   

9 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 14   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     32oρ ηαθμόρ ΣΔ 32 - Γεώηπηζη 3 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ92kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 92kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN150, PN16 

2   

9 Μεηξεηήο πίεζεο 2   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 2   

13 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

2   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 18   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     33oρ ηαθμόρ ΣΔ 33 - Γεώηπηζη 4 Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ55kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 55kW 1   

9 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 14   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     34ορ ηαθμόρ ΣΔ 34 - Γεξαμενή 1 (Σοπική) Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

3 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

4 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
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5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN200, PN16 

1   

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN150, PN16 

1   

7 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1   

8 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

9 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

10 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 1   

14 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

1   

17 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

18 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 52 κέηξσλ 

1   

19 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 19   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     35ορ ηαθμόρ ΣΔ 35 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Δλεούζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

4 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN200, PN16 

1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN150, PN16 

1   

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN125, PN16 

1   

7 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1   

8 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

10 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

11 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 3   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 2   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

3   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

2   

17 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 60 κέηξσλ 

1   

18 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 24   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     36oρ ηαθμόρ ΣΔ 36 - Γεώηπηζη Αγ.Ηυάννηρ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 1Υ110kW κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 110kW 1   

8 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
ξεύκαηνο DN200, PN16 

1   

9 Απηνκαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ρισξίσζεο 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 1   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 15   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     37oρ ηαθμόρ ΣΔ 37 - Γεώηπηζη Κιηζάκαινα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο Γεώηξεζεο 2Υ18,5W κε 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

3 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

4 Μεηξεηήο ελεξγεηαθώλ παξακέηξσλ 1   

5 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεώηξεζεο 

1   

6 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

7 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 18,5kW 2   

8 Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ξεύκαηνο DN50, PN16 

9 ύζηεκα απηόκαηεο ρισξίσζεο ζε αγσγό 1   

10 Μεηξεηήο πίεζεο 2   

11 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

12 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

15 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 28 κέηξσλ 

1   

16 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθεο 
απηνκαηηζκνύ & ηζρύνο, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 18   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  

     38ορ ηαθμόρ ΣΔ 38 - Γεξαμενή 3 (Σοπική) Κάηυ Εάλογγο 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε DC UPS, ηξνθνδνηηθό, 
κπαηαξίεο θαη ινηπό ει/θν εμνπιηζκό 

1   

2 Οζόλε ρεηξηζκώλ θαη ελδείμεσλ 1   

3 
Πιήξεο πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο ειεγθηήο 
(PLC) Γεμακελήο 

1   

4 Δπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ΣΔ 1   

5 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2   

6 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1   

7 
ύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο 

1   

8 Μεηξεηήο ζηάζκεο 1   

9 Έιεγρνο εηζόδνπ ζην ρώξν 1   

10 ΦΒ δηάηαμε παξαγσγήο ελέξγεηαο 1   

11 
Πξνγξακκαηηζκόο, παξακεηξνπνίεζε, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη άδεηα 
ινγηζκηθνύ ηειεειέγρνπ - ηειερεηξηζκνύ ΣΔ 

1   

12 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2   

13 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

14 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

15 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

16 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο 
πεξηκέηξνπ 40 κέηξσλ 

1   

17 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

2   

18 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1   

19 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (πίλαθαο 
απηνκαηηζκνύ, επηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο, 
αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (απιθμηηικά) 23   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔ (ολογπάθυρ)  



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
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ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΣΔ 670    

     1ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 1 - Γεξαμενή (Σοπική) Λύγγορ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1   

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1   

4 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

5 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

7 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

8 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (εξκάξην, 
ηειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, 
θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 8   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     2ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 2 - Γεξαμενή (Σοπική) Γπαμμένο 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (εξκάξην, 
ηειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, 
θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     3ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 3 - Γεξαμενή (Σοπική) Ανάπγςποι 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (εξκάξην, 
ηειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, 
θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     4ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 4 - Γεξαμενή (Σοπική) Βοςνοπλαγιά 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN200, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN200, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN200) 

1   

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 5   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     5ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 5 - Γεξαμενή 1 (Σοπική) Ροδοηόπι 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN80 

1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     6ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 6 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Ροδοηόπι 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN150, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN150, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN150) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN150 

1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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     7ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 7 - Γεξαμενή 1 (Σοπική) Άνυ Λατίζηα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1   

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN50, PN16 

1   

4 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1   

5 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN50, PN16 1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

7 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN50) 

1   

8 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1   

9 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN50 

1   

10 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 10   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     8ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 8 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Άνυ Λατίζηα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

   

  

9ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 9 - Γεξαμενή 1 (Σοπική) Καπςέρ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 8   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     10ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 10 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Καπςέρ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

2   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 2   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

2   

5 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 8   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

   

  

11ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 11 – Γεξαμενή 3 (Σοπική) Καπςέρ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN100, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN100, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN100) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN100 

1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     12ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 12 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Είηζα 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN125, PN16 

1   

3 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN125, PN16 1   

4 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN125) 

1   

5 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε κεηξεηή παξνρήο DN125 

1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 6   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     13ορ ηαθμόρ ΣΔΠ 13 - Γεξαμενή 2 (Σοπική) Είηζα 



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Σειεκεηξηθό θαηαγξαθηθό (DataLogger) κέηξεζεο 
παξνρήο (2) θαη πίεζεο (2) κε ινηπό ει/θν 
εμνπιηζκό 

1   

2 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN80, PN16 

1   

3 
Μεηξεηήο παξνρήο θιαληδσηόο ηξνθνδνζίαο 
κπαηαξίαο DN65, PN16 

1   

4 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN80, PN16 1   

5 Τδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο DN65, PN16 1   

6 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN80) 

1   

7 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ 
(DN65) 

1   

8 
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ηειεκεηξηθό 
θαηαγξαθηθό, αηζζεηήξηα, θαισδηώζεηο) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (απιθμηηικά) 8   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΠ (ολογπάθυρ)  

     ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ 89    

     ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΦΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 Φνξεηό ζύζηεκα κέηξεζεο παξνρήο 1   

2 Αθνπζηηθό γαηόθσλν 1   

3 Φεθηαθόο ζπζρεηηζηήο 1   

4 
ύζηεκα εληνπηζκνύ δηαξξνώλ (20 
θαηαγξαθηθώλ) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (απιθμηηικά) 4   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (ολογπάθυρ)  

     ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο Server κε νζόλε θαη 
παξειθόκελα 

2   

2 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο 
(Client PC) κε νζόλε θαη παξειθόκελα 

1   

3 Δπηθνηλσληαθόο Δμνπιηζκόο ΚΔ 1   

4 Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 1   

5 Οζόλε γξαθηθήο απεηθόληζεο 2   

6 
Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) 
κνλάδσλ PLC δηθηύνπ ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1   

7 
Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο θαηαγξαθηθώλ 
(DataLoggers) δηθηύνπ ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1   

8 
Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ δηαξξνώλ δηθηύνπ 
ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1   

9 
Λνγηζκηθό γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο δηθηύνπ 
ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1   

10 
Λνγηζκηθό πξνζνκνίσζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 
(Άδεηα S/W) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ  (απιθμηηικά) 12   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ (ολογπάθυρ)  

     



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΤΠΖΡΔΗΔ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) κνλάδσλ PLC 
δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1   

2 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ηειεπαξαθνινύζεζεο θαηαγξαθηθώλ 
(DataLoggers) δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1   

3 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ  
εληνπηζκνύ δηαξξνώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο  

1   

4 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1   

5 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
πξνζνκνίσζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

1   

6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 1   

7 
Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - 
πληήξεζε 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (απιθμηηικά) 7   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ολογπάθυρ)  

     

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1   

ΦΠΑ 24% ΣΜΖΜΑΣΟ 1 
  

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1 

  

  

   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΣΜΖΜΑ 2 

     ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (ΣΔΚ) 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 Αζύξκαηνο Φεθηαθόο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 1/2' 3.700   

2 Αζύξκαηνο Φεθηαθόο πδξνκεηξεηήο ΣΔΚ 3/4' 202   

3 
Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε εμνπιηζκνύ, παξάδνζε ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία ςεθηαθνύ πδξνκεηξεηή 

3.902   

4 
Παξακεηξνπνίεζε Φεθηαθνύ πδξνκεηξεηή  γηα  
δηαζύλδεζε  κε  ζύζηεκα AMR 

3.902   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΚ (απιθμηηικά) 11.706   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΣΔΚ (ολογπάθυρ)  

     ΦΟΡΖΣΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΦΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Φνξεηό ζύζηεκα κέηξεζεο πνηνηηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ 

1   

2 
Φνξεηή δηάηαμε ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
θαηαλάισζεο 

4   

3 Αληρλεπηήο αγσγώλ θαη θαιπκκάησλ 1   

4 ύζηεκα επηζθόπεζεο δηθηύσλ 1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (απιθμηηικά) 7   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΦΔ (ολογπάθυρ)  

     ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο 
(Client PC) κε νζόλε θαη παξειθόκελα 

1   

2 Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) 1   

3 Οζόλε γξαθηθήο απεηθόληζεο 2   

4 
Λνγηζκηθό ηειεκαξαθνινύζεζεο ςεθηαθώλ 
πδξνκεηξεηώλ (Άδεηα S/W) 

1   

5 Λνγηζκηθό δηαζύλδεζεο θαηαλαισηώλ (Άδεηα S/W) 1   

6 
Λνγηζκηθό ππνινγηζκνύ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ (Άδεηα 
S/W) 

1   

7 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο βιαβώλ θαη ζπληεξήζεσλ 
(Άδεηα S/W) 

1   

8 
Δληαίν πιεξνθνξηαθό  ζύζηεκα  ζπιινγήο  θαη 
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο (Άδεηα 
S/W) 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ  (απιθμηηικά) 9   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΚΔ (ολογπάθυρ)  

     ΤΠΖΡΔΗΔ 

Α/Α Πεπιγπαθή Πλήθορ Σιμή Μονάδαρ ςνολικό Κόζηορ 

1 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ηειεκαξαθνινύζεζεο ςεθηαθώλ πδξνκεηξεηώλ 

1   

2 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
δηαζύλδεζεο θαηαλαισηώλ 

1   

3 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ππνινγηζκνύ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ 

1   



ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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4 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
δηαρείξηζεο βιαβώλ θαη ζπληεξήζεσλ 

1   

5 
Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εληαίνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο  ζπιινγήο  θαη 
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο  

1   

6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 1   

7 
Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - 
πληήξεζε 

1   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (απιθμηηικά) 7   

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ολογπάθυρ)  

     

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 2   

ΦΠΑ 24% ΣΜΖΜΑΣΟ 2 
  

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 2 
  

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1+2    

ΦΠΑ 24% ΣΜΖΜΑΣΟ 1+2 

  

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1+2 

  

 

 

Δλεούζα, …/…/2022 
Ο οικονομικόρ θοπέαρ 
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