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1. ΑΝΑΘΔΣΧΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα 

 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 099663921 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 

 

Χαλκιοποφλου & Σιςίνθ 

 
Ρόλθ Γαςτοφνθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 273 00 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL633 – EL 639 (ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ) 

Τθλζφωνο 26233 60732 

Φαξ 2623032839 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δζςποινα Τςάφα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://dimos-pineiou.gr/ 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)
1
  

 
 

Είδοσ Ανακζτοντα άορζα 

Ο Ανακζτων φορζασ είναι  ο Διμοσ Ρθνειοφ,  μθ κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι και ανικει ςτθ Γενικι 

Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ. 

 
Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α.2 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντα Φορζα  είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ . 

 
Χτοιχεία Επικοινωνίασ 3 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.4 
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 

και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

                                                           
1
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

2
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) 
Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι 
προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

3
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

4
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 

είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr




Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 5 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 
τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του ν. 4412/16. 
 
έρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ5 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΕΥΛέΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ  «ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 
2014-2020». Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 63.7135.001 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Διμου Ρθνειοφ .  6 
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  8788/28-07-2021  

(ΑΔΑΜ : 21REQ008991753 2021-07-28), ΑΔΑ : ΩΘΕ9ΩΞΑ-9Ο8) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 308 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του Διμου Ρθνειοφ7.  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθ  Ρράξθ: « ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ » θ 

οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα « ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ 

Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1212/10-03-2021 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

και ζχει λάβει κωδικό MIS 5070810 . 8. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ  9με αρικ. 

ενάρικ. ζργου 2021ΕΥ00110022 . 

 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι : 

 θ προμικεια και εγκατάςταςθ τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου ΤΣΕ που κα τοποκετθκοφν ςε εξιντα 

τζςςερισ (64) κζςεισ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Δθμοτικϊν Ενοτιτων του 

Διμου Ρθνειοφ, απ’ όπου κα παρζχεται τοπικόσ ζλεγχοσ, τθλεχειριςμόσ, αυτόνομοσ τοπικόσ 

αυτοματιςμόσ και θ τθλεπαρακολοφκθςθ δεδομζνων του δικτφου. Οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ αφοροφν 

τριάντα δυο (32) Γεωτριςεισ που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Γεωτριςεων (ΤΣΕΓ), δεκαοκτϊ 

(18) Δεξαμενζσ που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Δεξαμενϊν (ΤΣΕΔ), δυο (2) ςτακμοφσ 

                                                           
5
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 53 του 

ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
6
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
7
 
 

Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, οι 
αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρουν 
απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να 
βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου φορζα, κακϊσ και τον αρικμό 
τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά 
ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και 
μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν 
μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ 
που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 

8
 Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  

9
 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νεροφ (υπολειμματικό χλϊριο) που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί 

Υπολειμματικοφ Χλωρίου (ΤΣΥΧ) και δϊδεκα (12) ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ του δικτφου 

φδρευςθσ διάφορων οικιςμϊν του Διμου που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ). 

 θ προμικεια και εγκατάςταςθ Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου (ΚΣΕ) που κα τοποκετθκεί ςτθν ζδρα του 

Διμου ςτθ Γαςτοφνθ.  Επίςθσ θ ςυνολικι εποπτεία των Δικτφων κα είναι εφικτι και μζςω ενόσ 

Φορθτοφ Στακμοφ Ελζγχου και Ρρογραμματιςμοφ (ΦΣΕ) τφπου laptop. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ 

 Τεκμθρίωςθ - δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ (3 μινεσ). 
 

Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι εργαςίεσ 

ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 32441200-8 (Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου) 

 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο εκατομμυρίων πενιντα οκτϊ χιλιάδων 
τετρακοςίων ευρϊ (2.058.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 
1.660.000,00 €,  ΦΡΑ: 398.400,00 €). 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ (12 μινεσ για 

τθν παράδοςθ, τρεισ μινεσ δοκιμαςτικι λειτουργία). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Τεφχοσ Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ τθσ Ρρομικειασ (Ραράρτθμα I). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και για τθν 

οικονομικι προςφορά. 

1.4 Θεζκηθό πιαέζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ10: 
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37 
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 

πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 
324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

                                                           
10

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν 
επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»11, τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των 
υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 
(Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με 
«προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»12. 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 
 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781) 

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

 τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

                                                           
11

 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 
του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ 
(1.000.000,00 €) 

12
  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα», 
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

 Τθν με Α.Ρ. 1212/10-03-2021 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ 

ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ» με Κωδικό ΟΡΣ 5070810 ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα», ΑΞΟΝΑ 

ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 2 «ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΘ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΘ ΣΤΟ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ». 

 Τθν με αρ. απόφαςθ 29/2021 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ρθνειοφ για τθν αποδοχι τθσ 

χρθματοδότθςθσ . 

 Το ςχετικό πρωτογενζσ αίτθμα 8775/28-07-2021 το οποίο καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με αρ. ΑΔΑΜ 

:21REQ008991162 _ 2021-07-28 

 Τθν με αρ. πρωτ.  8788/28-07-2021 ( ΑΔΑ : ΩΘΕ9ΩΞΑ-9Ο8) Α.Α.Υ. του Διμου Ρθνειοφ περί ανάλθψθσ 

δζςμευςθσ ψιφιςθ πίςτωςθσ τθσ εν λόγω προμικειασ και με αρ. 308 καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο εγκρίςεων 

και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Δ.Ο.Υ. 

 Το εγκεκριμζνο αίτθμα 8788/28-07-2021 που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με αρ. ΑΔΑΜ : 

21REQ008991753 _ 2021-07-28 

 τθσ αρικμ. 275/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ με Θζμα: «Ζγκριςθ των 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ τθσ Ρρομικειασ: «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ» με 

ΑΔΑ: (Ψ4Π0ΩΞΑ-Π66). 

 τθσ αρικμ. 276/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ με Θζμα: «Ζγκριςθ των 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ καςι τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν Ρρομικεια: «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 

ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ» με ΑΔΑ:( ΩΝΛΨΩΞΑ-Ξ2Κ). 

 τθσ αρικμ. 1/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ με Θζμα: «Συγκρότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και Ειςιγθςθσ για ανάκεςθ και τον 

Οριςμό τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ  για τθν Ρρομικεια: «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ» με ΑΔΑ: 6Β81ίΑ-5Ρ0 

 τθσ με αρικμ. 3731/12-8-2021 ζγκριςθ διακιρυξθσ τθσ Ρρομικειασ: «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 

ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ»  τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

«Δυτικισ Ελλάδασ» 
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1.5 Υροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/10/2021 θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 14:00 

μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 
 
 
 
 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ13 
Ρροκιρυξθ14 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 16/09/2021 και 
ϊρα :10:46 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Ζχει δθμοςιευκεί ςτισ  21/09/2021 και ϊρα 
00:00 με αρικμό προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ S 2021/S 183-475491 
 
Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 15 
Θ προκιρυξθ16 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  138484  και 
αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο17 18 19, ςφμφωνα με το άρκρο 296 
του Ν. 4412/2016 ςτισ  Εφθμερίδεσ Ρατρίσ,Ρρϊτθ,Ρρωϊνι που εκδίδονται ςτο Νομό Θλείασ. 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντα φορζα https://dimos-pineiou.gr/ 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 
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 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 
άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

14
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

15
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

16
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
17

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 5 
του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και 
άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

18
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ του 

ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 
379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

19
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό 
Υλικό.

20
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Διαγράφηκε: ¶

http://www.promitheus.gov.gr/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 ΑξρΫο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,20 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
20

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,21  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 11365/27-9-2021  Ορκι Επανάλθψθ Ρροκιρυξθσ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ  21PROC009275022 
2021-09-28 ), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 
3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 

τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξόζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)22. 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 

δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 

κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 

αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Κρίνεται ςκόπιμο οι προςφζροντεσ να ζχουν ίδια αντίλθψθ τθσ κατάςταςισ του, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ 

να ςυντάξουν τθν τεχνικι τουσ προςφορά και να αξιολογιςουν τθν κατάςταςθ για τθ ςφνταξθ τθσ οικονομικισ 

τουσ προςφοράσ.  
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 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να  περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του 
άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν 
χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των 
προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ 
προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν 
ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και 
γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ 
ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

22
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ 
άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, 
ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο Ανακζτων φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του ανακζτοντα 
φορζα23. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό»24) και ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ 25. 

2.1.4 Γιώζζα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ 
μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ26 ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ 
τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 27. 
 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ανακζτοντα φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα28. 

2.1.5 Δγγπάζεηο29 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)30, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

                                                           
23

 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
24

  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
0babe74629f4 

25
 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
26

  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
27

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
28

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
29

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
30

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
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Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ31. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τον ανακζτοντα φορζα προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ32. 
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα  IX τθσ παροφςθσ. 

Ο Ανακζτων φορζασ ι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζέα Πξνζσπηθώλ ΓεδνκΫλσλ 
Ο ανακζτων Φορζασ ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά 
μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 
κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται 
ςτθν παροφςα. 
 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                           
31

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό 
και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 
ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

32
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ33, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 734 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων35. 
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ36 
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ο Ανακζτων φορζασ  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
του ανακζτοντα φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον37. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνράο38 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ39, ποςοφ  ηξηΪληα 

ηξηώλ ρηιηΪδσλ δηαθνζέσλ επξώ (33.200,00 €)40.  Υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ παρατίκεται ςτο 
Ραράρτθμα  IX τθσ παροφςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι  29/09/2022, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ο 
Ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 302 , παράγραφοσ 1α του ν. 4412/201641. 

                                                           
33

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
34

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 
5, 6 και 7. 

35
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά 

τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν 
περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

36
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
37

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
38

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
39

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 

40
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
41

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 
2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ 
προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ του ανακζτοντα φορζα να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ 
τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί42, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά 
τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 
 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ43 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ44 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του 
Ροινικοφ Κϊδικα, 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 
τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ 
βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 
υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 
155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα 
εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν 
ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

                                                           
42

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
43

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
44

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και 
τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ 
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

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

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

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι 
β) όταν ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 
ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 
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2.2.3.3 -------------------- 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται45 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ46: 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 του ν. 4412/201647, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ο Ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,48 
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και 
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 280 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων του ανακζτοντα φορζα, 
να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

                                                           
45

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 
4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με 
ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ 
επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

46
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-

95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων 
αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ 
αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

47
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
48

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
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(κ) εάν ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αποδείξει,                                                                                                              
με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 
γεγονόσ.49 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/200550, όπωσ 

ιςχφει [αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ].51 Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου 

νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 

δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 

firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 

κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ 

εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων 

ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ 

κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..52 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία53, προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 
ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και 
μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 
παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

                                                           
49

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) 

ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
50

 Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ 
από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» απαγορεφεται 
επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά 
μερίδια ι να είναι εταίροι των εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ 
απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ εφαρμόΗει τθν υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 
4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ 
που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του 
Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράφει και κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία για τισ Διεκνείσ 
Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ 
περιπτϊςεισ αα), ββ) και γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.» 

51
 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
52

   Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
53

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 
υπόκεςθ C‑ 387/19 
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ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία 
κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ 54. 
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 305 του ν. 
4412/201655. 
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Ξριτιρια Επιλογισ56 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηόηεηαο57 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα 
πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ 58 . 
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 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
55 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
56

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια 
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι 
όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 
(εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα 
πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: 
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και 
ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

57
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

58
  Αναφζροντασ λ.χ. ότι «θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ».   
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2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα59 

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

I. Να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ 3 τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ 

χριςεισ (ζτθ 2018, 2019 και 2020) τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

II. Να μθν ζχουν για τισ 3 τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2018, 2019 και 2020) 

περιςςότερεσ από μία φορά, αρνθτικό αποτζλεςμα του ιςολογιςμοφ (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ 

προ Φόρων). 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ Ι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ ενϊ θ απαίτθςθ ΙΙ από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα60 

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

 να ζχει βεβαιωμζνθ εμπειρία ςε ςχετικά πεδία εφαρμογισ δικτφων τθλεμετρίασ – τθλελζγχου ρευςτϊν. 

Ωσ ςχετικά πεδία εφαρμογισ ορίηονται δίκτυα ι/και αντλιοςτάςια φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ νεροφ ι λυμάτων. Ειδικότερα κα πρζπει: 

α) Να ζχει περαιϊςει ι παραλθφκεί οριςτικά κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ τουλάχιςτον 

μία (1) ςφμβαςθ προμικειασ/ζργου, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία ςυςτιματοσ τθλεελζγχου 

και τθλεχειριςμοφ ςε ςχετικό πεδίο εφαρμογισ. Το ςφςτθμα τθλεελζγχου-τθλεχειριςμοφ κα πρζπει να 

αποτελείται από ζναν (1) τουλάχιςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ) και ςαράντα (40) τουλάχιςτον 

Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου που να βαςίηεται ςε αςφρματεσ επικοινωνίεσ (radiomodem UHF ι 

ETHERNET), προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον 70% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

β) Να ζχει περαιϊςει ι παραλθφκεί οριςτικά κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ 

τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ προμικειασ/ζργου, όπου κα ζχει προμθκεφςει και αναπτφξει ςτον 

Κεντρικό Στακμό Ελζγχου ειδικό λογιςμικό ςυλλογισ, διαχείριςθσ και απεικόνιςθσ δεδομζνων 

ςτακμϊν (SCADA), ειδικό λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριϊν ςε μια ενιαία 

βάςθ κακϊσ και ειδικό λογιςμικό εντοπιςμοφ διαρροϊν και αποδοτικότθτασ ςε ςχετικά πεδία 

εφαρμογισ δικτφων. 

Θ ανωτζρω ηθτοφμενθ εμπειρία κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι βεβαιϊςεων από τον/τουσ 

κυρίουσ του/των ζργων. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ . 
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 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

60
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο61 

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

 το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 
Οι πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν και το αντικείμενο τουσ κα είναι ςυναφζσ με αυτό τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ- 
εγκατάςταςθσ και ςτο ςκοπό τουσ κα πρζπει να αναφζρονται τουλάχιςτον τα  πεδία τθσ εγκατάςταςθσ, 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ. 
Ο Ανακζτων φορζασ αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ διαπιςτευμζνουσ 
από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για 
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει 
ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να καλφπτονται από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8 ηάξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξέησλ – Τπεξγνιαβέα 
2.2.8.1. Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων62 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ63. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
Ο Ανακζτων φορζασ ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  πρόςκλθςθ του ανακζτοντα 
φορζα, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο 
φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 
 
2.2.8.2. Ωπεργολαβία 
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανακζτων φορζασ ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
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 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ 
και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

62
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

63
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 

εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
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παροφςασ64. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν 
ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 
 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 316 & 105 του 
ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ65. 
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ66. 
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με 

το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι 

τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τον ανακζτοντα φορζα67. 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθά απόδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξώλ 
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III, το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ68 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.69 
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ 
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 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

65
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

66
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

67
 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  

68
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια 
Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

69
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει 

τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ 
ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ 
που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν 
ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ του 
ανακζτοντα φορζα. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.70 
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.71 
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 
που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ72. 
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,73 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ 

με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 305 και 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ74 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι 

περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του 

άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν 

περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ 

απάντθςθσ75. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ 

και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ 

του76. 

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα77 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
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 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
71

 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
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 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
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 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019.  
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  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

77
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα 

τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται 
επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 
βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ανακζτων φορζασ που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν78. 
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ 
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.479 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 
ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 
ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων. 
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ 
αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ80. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν81, που κακορίηονται 
κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ 
του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ 
εταιρεία8283 (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω). 
Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) 
τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου. 
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων 
ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ 
αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, 
οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ 
και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι 
υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο 
προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Ειδικότερα: 

                                                           
79

  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
80

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
81

 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
82

  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ 
(L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 

83
   Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 26 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ 
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ. 
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει 
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ 
πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων 
ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 
Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί 
τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, ο ανακζτων φορζασ δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια 
κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. 
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ 
ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 3.1.2 
τθσ παροφςασ. 
Ο ανακζτων φορζασ ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα 
ςτθν περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 
 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
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ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.84 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. 
των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν85    ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων ετϊν και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον 

οποίο κα αναφζρονται το ζτοσ (οικονομικι χριςθ), ο κφκλοσ εργαςιϊν και το κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ 

προ Φόρων. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΕΨΣΧ 
ΞΩΞΟΣΧ 

ΕΦΓΑΧΛίΡ 

ΞΑΚΑΦΣ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑ έΦΘΧΘΧ ΥΦΣ 

άΣΦίΡ 

    

    

 
 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο.86 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: τισ 
βεβαιϊςεισ και τα λοιπά ζγγραφα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο. Συγκεκριμζνα κάκε 
οικονομικόσ φορζασ πρζπει να προςκομίςει Ρίνακα Εμπειρίασ τελευταίασ πενταετίασ ςυνοδευόμενοσ από 
βεβαιϊςεισ εμπειρίασ ι/και πρωτόκολλα παραλαβισ από τον/τουσ κυρίουσ του/των εφαρμογϊν που να 
αποδεικνφουν τθν κάλυψθ των ελαχίςτων απαιτιςεων του άρκρου 2.2.6 τθσ παροφςασ.87 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι 
πιςτοποιθτικά: 88 

 πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ 

ποιότθτασ ι αντίςτοιχο , ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, 
κατά περίπτωςθ . 

85
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα 
(θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα 
κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

86
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
87

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

88
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 
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εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςτο ΓΕΜΘ89, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ90, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ 
ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν 
οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
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    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 

3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) 

και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 

θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και 
ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
90

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και 
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία 
αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ91 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ 
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ 
Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 
(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  
οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι 
προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, 
ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα 
πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 
διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε 
περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα 
δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, 
δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 
 
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
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 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

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

 

2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο 

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο92 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

 

Α/Α 

 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΞΦΛΨΘΦΛΣΩ 

ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΘΧ 

ΧΨΑΚΠΛΧΘΧ (ς) 

Ξ1. Ψεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ 95% 

Ξ.2 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ, Εγγφθςθ - Χυντιρθςθ - Ωποςτιριξθ, 

έρόνοσ Υαράδοςθσ 

5% 

            ΧΩΡΣΟΣ 100% 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με βάςθ τθν τιμι, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν ςτοιχείων τθσ 

προςφοράσ, που κακορίηονται ςτουσ επιμζρουσ Ρίνακεσ, το χρόνο παράδοςθσ των προϊόντων, τθν ποιότθτα 

και αποδοτικότθτά τουσ, τθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ και τθν ιδιαίτερθ τεχνικι ικανότθτα και αξιοπιςτία 

του προμθκευτι. Ειδικότερα θ Τεχνικι Ρροςφορά υποδιαιρείται ςτα ακόλουκα κριτιρια. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα 

Κριτιρια Ανάκεςθσ, εξετάηουν τθ ςυμφωνία των προςφερόμενων υλικϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ 

αυτζσ κακορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και τθν επάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, τθν υποςτιριξθ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και το χρονοδιάγραμμα παραδόςεων και αναλφονται ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία, 

ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑάΘ 
ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΘΧ 

ΒΑΦΩΨΘΨΑΧ (ς) 

Ξ1.1 
Διαμόρφωςθ ςτακμϊν ΤΣΕ Αντλιοςταςίων/Γεωτριςεων & 

Δεξαμενϊν, λογιςμικό ελζγχου, ποιότθτα και λειτουργικότθτα 
10% 

Ξ1.2 
Ρίνακεσ ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ  (ποιότθτα υλικϊν, 

λειτουργικότθτα, πλθρότθτα) 
6% 

Ξ1.3 υκμιςτισ ςτροφϊν (Inverter) 4% 

Ξ1.4 Ελεγκτζσ (RTU) παρακολοφκθςθσ ςτακμοφ ΤΣΕ 10% 
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 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
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Αντλιοςταςίων/Γεωτριςεων & Δεξαμενϊν (ποιότθτα υλικϊν, 

λειτουργικότθτα, πλθρότθτα) 

Ξ1.5 
Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων και χειριςμϊν (ποιότθτα υλικϊν, 

λειτουργικότθτα, πλθρότθτα) 
1% 

Ξ1.6 Διαμόρφωςθ ςτακμϊν ΤΣΥΧ, ποιότθτα και λειτουργικότθτα 9% 

Ξ1.7 
Ελεγκτζσ (RTU) παρακολοφκθςθσ ςτακμοφ ΤΣΥΧ (ποιότθτα υλικϊν, 

λειτουργικότθτα, πλθρότθτα) 
5% 

Ξ1.8 
Ελεγκτζσ (RTU) παρακολοφκθςθσ ςτακμοφ ΤΣΕΡ (ποιότθτα υλικϊν, 

λειτουργικότθτα, πλθρότθτα) 
5% 

Ξ1.9 Μονάδεσ αςφρματθσ επικοινωνίασ (radiomodem, GSM modem) 5% 

Ξ1.10 Αναλυτισ ενζργειασ (ποιότθτα υλικϊν, λειτουργικότθτα, πλθρότθτα) 2% 

Ξ1.11 
Μετρθτζσ Ραροχισ / Ρίεςθσ/ Στάκμθσ/ Φλοτεροδιακόπτθσ/ 

Μετρθτισ Υπολειμματικοφ Χλωρίου 
8% 

Ξ1.12 
Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ (SCADA) Στακμϊν δικτφου 

φδρευςθσ 
6% 

Ξ1.13 
Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ 
6% 

Ξ1.14 Λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ ενζργειασ 6% 

Ξ1.15 

Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριϊν  ωσ 

ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φδρευςθσ 

αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα 

8% 

Ξ1.16 
Υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ (ποιότθτα υλικϊν, λειτουργικότθτα, 

πλθρότθτα) 
2% 

Ξ1.17 Οργανόγραμμα – Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ςφμβαςθ 2% 

 ΧΩΡΣΟΣ 95% 

Ξ2.1 Τεχνικι  Υποςτιριξθ 2% 

Ξ2.2 Εκπαίδευςθ - Τεκμθρίωςθ 2% 

Ξ2.3 Χρόνοσ Ραράδοςθσ 1% 

 ΧΩΡΣΟΣ 5% 

 ΧΩΡΣΟΣ ΑΚΦΣΛΧΠΑΨίΡ 100% 
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Θ επάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα βακμολογθκεί ανάλογα με το προτεινόμενο από τον οικονομικό φορζα 

χρονοπρόγραμμα (πλικοσ ωρϊν), το πλικοσ εκπαιδευομζνων και το περιεχόμενο εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν για λειτουργία και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ από το προςωπικό 

τθσ Υπθρεςίασ, τθν προςφερόμενθ τεκμθρίωςθ και τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι παράγραφο του τεφχουσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του κριτθρίου κακορίηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

Ρρομικειασ. Σθμειϊνεται ότι χρονοπρόγραμμα με υπερβολικό πλικοσ ωρϊν (πζραν του 10% από τα ελάχιςτα 

οριηόμενα)  κα βακμολογθκεί αρνθτικά διότι αφενόσ δεν κα προςφζρει καμία επιπλζον εκμάκθςθ του 

προςωπικοφ και αφετζρου κα απομακρφνει το προςωπικό από τισ κακθμερινζσ του εργαςίεσ με 

ςυνεπακόλουκο τθν υπολειτουργία τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Διμου. 

Θ επάρκεια των υπθρεςιϊν για τθν Υποςτιριξθ λειτουργίασ ςυςτιματοσ κα βακμολογείται ανάλογα με τουσ 

προςφερόμενουσ μζγιςτουσ χρόνουσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ κατά τθν περίοδο 

τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Θ επάρκεια του χρόνου παράδοςθσ κα βακμολογθκεί ωσ εξισ: κατ’ μζγιςτον κα είναι 12 μινεσ πλζον τθσ 3-

μινθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. Επομζνωσ ςτο εν λόγω κριτιριο (Κ.14) οι 12 μινεσ ωσ χρόνοσ παράδοςθσ 

βακμολογοφνται με 100 βακμοφσ, οι 11 μινεσ με 103 βακμοφσ, οι 10 μινεσ με 106 βακμοφσ, οι 9 μινεσ με 

109 βακμοφσ, οι 8 μινεσ με 112 βακμοφσ, οι 7 μινεσ με 115 βακμοφσ και οι 6 μινεσ με 120 βακμοφσ. Ρζραν 

αυτοφ δεν υπάρχει βακμολογικό όφελοσ ςτον προςφζροντα αναφορικά με το ςυγκεκριμζνο κριτιριο (Χρόνοσ 

παράδοςθσ). 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηΪηαμε πξνζθνξώλ93 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν 

υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ94. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα 

των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

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

Τ= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ 
προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι 
ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 

Ο = 
Υροςφερκείςα τιμι 

Χυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 
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 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
94

 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, 
και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
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2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνέ όξνη ππνβνιάο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 
Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ95. 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου του ανακζτοντα 
φορζα, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον ανακζτοντα φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.96 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιάο πξνζθνξώλ 
 
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ 
εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 
09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα 
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ). 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το 
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο 
εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 
910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 
και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, ο ανακζτων φορζασ 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.97 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
97

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 34 

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν. 
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  
εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 
ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται 
ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται 
για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν98. 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 
β) είτε των άρκρων 15 και 2799 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 100 
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 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με 
το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 
2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι 
όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά 
ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

100
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . 

Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ101 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτον ανακζτοντα φορζα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999102, 
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο103. 
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο ανακζτων φορζασ δφναται να 
ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 & 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 
που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και 
εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 
παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια 
ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου του ανακζτοντα φορζα, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 
βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με 
τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά 
περίπτωςθ. 
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 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) 
που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
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   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο του ανακζτοντα φορζα, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τον 
ανακζτοντα φορζα περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

2.4.3.1 ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ104 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει 
με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ. 
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό 
το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 
ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 
υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
[Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.] 
 

2.4.3.2 Σερληθά πξνζθνξΪ 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τον 
ανακζτοντα φορζα με το κεφάλαιο “ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ IV και “Υπόδειγμα Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ” του Ραραρτιματοσ VII, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα105 106. 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν: 
α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και 
τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν107. 
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 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει 
των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 

107
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Πεξηερόκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιάο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά108 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω : 
 
Σιμζσ 
[ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ] 
Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 109 
 
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ Ζντυπο Τιμολογίου Ρροςφοράσ 
(ΕΝΤΥΡΟ Α) του Ραραρτιματοσ VIII, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ   α) θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ΡΔΕ 
(3 %) και β) κρατιςεισ υπζρ ΟΓΑ επί των προθγοφμενων (20%) . 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 
102 & 310 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τον ανακζτοντα φορζα ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ110 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 μθνϊν από 
τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν . 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον ανακζτοντα φορζα, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ του 
ανακζτοντα φορζα για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν 
τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το 
επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο ανακζτων φορζασ κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, ο 
ανακζτων φορζασ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
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 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
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 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
110

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 38 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ111 

Ο Ανακζτων φορζασ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα 
ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 
2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,112 
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 & 310του ν. 
4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον ανακζτοντα φορζα ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 310 & 102  και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. ςτ) θ οποία 
είναι υπό αίρεςθ, 
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του ανακζτοντα φορζα, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 
με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
112

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1  ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξώλ113 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο του ανακζτοντα φορζα, 
ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ114, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 315 & 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά», τθν 04 -11-2021 και ϊρα 10 :00 Ρ.Μ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει ο Ανακζτων φορζασ 

 
Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τον Ανακζτοντα φορζα115. 
 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο Ανακζτων φορζασπροβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ116, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ο Ανακζτων φορζασ, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι 
εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα 
ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο 
προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα 
ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν 
γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα117. 
Ειδικότερα : 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ 
ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 

                                                           
113

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
114

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν 
τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

115
 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

116
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

117
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τον Ανακζτοντα φορζα απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
Ο Ανακζτων φορζασ επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ 
προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με 
τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ 
βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 
και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» επικυρϊνονται 
με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του ανακζτοντα φορζα, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ 
προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα 
θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν 
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν 
και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι 
βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανακζτων 
φορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που 
προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ του Α.Φ. ςχετικά με τισ 
αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ118] 
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ 
δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία 
τεχνικισ προςφοράσ. 
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ119 ο ανακζτων φορζασ επιλζγει 
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ 

                                                           
118

 Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα χαμθλϊν. Ρρβλ και 
απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

119
 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω απόφαςθ+ 
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο του Ανακζτοντα φορζα εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και ο ανακζτων 
φορζασ προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται 
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ120. 
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 316 & 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά 
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ121. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ122 - 
ΓηθαηνινγεηηθΪ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν 
ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτον ανακζτοντα φορζα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό 
φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ 
πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 
2.4.2.5123. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, ο 
ανακζτων φορζασ καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τον ανακζτοντα φορζα, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανακζτων φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 
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απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να 
αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και 
εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα 
ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν ο ανακζτων φορζασ ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι 
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντα φορζα για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 
μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντα 
φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του124. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο του ανακζτοντα 
φορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
 
 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο125 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 
Ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται 
υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του 
ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ 
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αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ». 
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ του ανακζτοντα φορζα126. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.127 
 
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 
372 του ν. 4412/2016, 
και  
γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του 
ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τον ανακζτοντα φορζα και 
μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 
Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 
3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 128. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
του ανακζτοντα φορζα θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για 
τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  ο 
ανακζτων φορζασ μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ 
δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν ο Ανακζτων φορζασ δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
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3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ 
και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του ανακζτοντα φορζα κατά 
παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι 
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντα φορζα, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του129 . 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του ανακζτοντα φορζα, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ 
πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτον ανακζτοντα φορζα, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 
παράλειψθσ130 . 
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59131. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του 
παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) 
όταν ο Ανακζτων φορζασ ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα 
από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ο ανακζτων φορζασ,  μζςω 
τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  : 
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 
το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία 
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 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα 
κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων ο ανακζτων φορζασ μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν κατάκεςι τουσ. 
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων του ανακζτοντα φορζα . 
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων του ανακζτοντα φορζα . 
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 
διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και ο ανακζτων φορζασ αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα 
βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ του ανακζτοντα 
φορζα, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ132 . 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με 
τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ 
Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν 
κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από 
τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ 
αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ. 
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ του ανακζτοντα φορζα οι 
οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ 
ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 
4782/2021133 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ του 
νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά . 
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  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των νζων 
ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ο ανακζτων φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 & 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
Ειδικότερα, ο ανακζτων φορζασ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 
εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ 
εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι 
οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τον ανακζτοντα φορζα ι τον φορζα για τον 
οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) 
ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ 
λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

4.1 Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθαηαβνιάο, θαιάο ιεηηνπξγέαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ: 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ .Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα 
IX τθσ Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Ανακζτοντα φορζα ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντα φορζα ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα 2 μθνϊν  ιτοι  διάρκειασ τουλάχιςτον 17 μθνϊν 
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ, απαιτείται από 
τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ 
(τρόποσ πλθρωμισ). 
Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν. 
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ 
των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

4.2  πκβαηηθό Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα 

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

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον 
του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 
4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τον Ανακζτοντα φορζα μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ 
τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.134. 

 

4.4 Τπεξγνιαβέα 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον ανακζτοντα 
φορζα το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον ανακζτοντα φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ135. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτον ανακζτοντα φορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον ανακζτοντα φορζα 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου 
όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ο αντικαταςτάτθσ του κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ αυτζσ. 
4.4.3. Ο Ανακζτων φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 του ν. 
4412/2016. 

4.5 Σξνπνπνέεζε ζύκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο136 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/137 138 

                                                           
134

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
135

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
136

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ139, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 
παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), Ο Ανακζτων φορζασ δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά 
ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα 
υποκατάςταςθσ)140. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτον ανακζτοντα 
φορζα ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ 
τθσ πρόταςθσ. 
 

4.6 Γηθαέσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο141 

4.6.1. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα 
που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 
βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 
βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ 
τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των 
Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που 
ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) 

138
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ 
τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ 
αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι 
προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι 
προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016). 

139
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

140
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. 
ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

141
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκάο142 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν 

κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302§1 

περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε με τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, είτε με 

πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ αναλογικά με κάκε πρωτόκολλο παραλαβισ 

κατόπιν μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ με τον ςυνολικό ΦΡΑ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ 

τμθματικϊν παραδόςεων. Με τισ επιμζρουσ πλθρωμζσ μπορεί, κατόπιν αίτθςθσ του αναδόχου, να γίνεται 

απόςβεςθ (ολικι ι μερικι) τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν επικυμεί τθ χοριγθςθ προκαταβολισ, θ πλθρωμι γίνεται ςε ποςοςτό 60% με τθν 

παραλαβι του υλικοφ – εξοπλιςμοφ μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο του κάκε υλικοφ και τοποκζτθςι του ςε 

χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ, το 30% με τθν τοποκζτθςθ και κζςθ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ και το 

υπόλοιπο 10% με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ μετά τθ λιξθ και τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 

υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά 

τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα 

παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 143 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

                                                           
142

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του 
άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 
12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν 
αποφάςεων.  
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 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
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κάκε πλθρωμι από τον ανακζτοντα φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016144 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)145 . 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ΡΔΕ 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ . 

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνύ θνξΫα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ146 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 και άρκρου 316 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 , με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, ο 
ανακζτων φορζασ κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 
του ν. 4412/2016147 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με 
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ 
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και 
Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

145
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

146
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ του ανακζτοντα φορζα, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα 
που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανακζτων φορζασ μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε 
με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, 
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το 
διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ του ανακζτοντα φορζα εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα 
με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτον ανακζτοντα φορζα 
από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01 
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ του ανακζτοντα 
φορζα, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν 
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν 
είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ του ανακζτοντα φορζα. 
δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 306 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο148 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 
το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ149 

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

5.4 Γηθαζηηθά επέιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016150. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται 
θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ 
δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα 
υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

150
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 

6.1  Υξόλνο παξΪδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (12 μινεσ για τθν παράδοςθ και 3 μινεσ δοκιμαςτικι 

λειτουργία). 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 337 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του ανακζτοντα φορζα μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του ανακζτοντα φορζα και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από 
ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) 
το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν 
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ151. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ 
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβά πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβάο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των τμθμάτων του ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι 

και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα IΧ τθσ παροφςασ (ςχζδιο 

ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 

επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 

ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν 

από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ 

κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20)  θμερϊν από τθν 

γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν 

παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν το πολφ από τθν θμερομθνία διενζργειασ των προβλεπόμενων ελζγχων. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 

αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 

πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 

μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται 

από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Δηδηθνέ όξνη λαύισζεο – αζθΪιηζεο - αλαθνέλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειΫγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Μζχρι να τεκεί ολόκλθρο το ζργο ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει προςκομιςκεί 

ορίηεται ο προμθκευτισ. Τα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν ςε αποκικεσ ι χϊρουσ τθσ Υπθρεςίασ 

μετά από αίτθμα του προμθκευτι, τθν ευκφνθ όμωσ κα εξακολουκιςει να ζχει ο προμθκευτισ. Πλα τα υλικά 
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και εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από τον προμθκευτι κατά παντόσ κινδφνου 

(κλοπι, πυρκαϊά κ.λπ.) ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία και μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 

παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα προςκομιςκεί ςτθν Υπθρεςία και αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν προϊκθςθ των αντίςτοιχων πλθρωμϊν. 

Ρριν από τθ φόρτωςι του εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνει θ ςφμβαςθ ςτο εργοςτάςιο του οίκου καταςκευισ ι 

κατά το ςτάδιο καταςκευισ τουσ, ο Ανακζτων φορζασ μπορεί να αποςτείλει επιτροπι από εξειδικευμζνουσ 

υπαλλιλουσ ι τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθ διενζργεια του ελζγχου ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 

ΓΑΣΤΟΥΝΘ 27/9/2021 
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 

ΑΝΔΕΑΣ ΣΡ. ΜΑΙΝΟΣ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ ΠΕΟΕΨΘΧ 

 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΑ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ  » 

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ 43/2020 

Α.Π. 9417 / 07-09-2020 

Κ.Α. : 63.7135.001 

Cpv: 32441200-8 (Δξοπλισμόρ Σηλεμετπίαρ και Δλέγσος) 

Π/Τ ΓΑΠΑΝΗ: 2.058.400,00 € ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: 

 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

9. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΥ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Υ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΔΙΜΩΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΙ : ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ) 

12. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΙΙ : ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ) 

13. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΙΙΙ : ΡΗΣΡΑ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 
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Υεριφζρεια Δυτ. Ελλάδοσ 

Διμοσ Υθνειοφ 
Ψεχνικι Ωπθρεςία 

Χαλκιοποφλου & Σιςίνθ, 
273 00, Γαςτοφνθ 

Νομόσ Θλείασ – Δυτικι Ελλάδα 
Τθλ.  26233 60776, Φαξ:  2623032839 

Email: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
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ΜΔΡΟ Α – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

θνπφο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξάμεο είλαη ε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ (φπσο πίεζε, ζηάζκε, παξνρή,  θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα, θιπ.), επνπηηθνχ ειέγρνπ, 

δηαρείξηζεο θαη επεκβάζεσο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ ΣΔ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

εμήληα ηέζζεξηο (64) ζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γεκνηηθψλ 

Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, απ‟ φπνπ ζα παξέρεηαη ηνπηθφο έιεγρνο, ηειερεηξηζκφο, 

απηφλνκνο ηνπηθφο απηνκαηηζκφο θαη ε ηειεπαξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ ηξηάληα δπν (32) Γεσηξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί 

Διέγρνπ Γεσηξήζεσλ (ΣΔΓ), δεθανθηψ (18) Γεμακελέο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί 

Διέγρνπ Γεμακελψλ (ΣΔΓ), δπν (2) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ 

(ππνιεηκκαηηθφ ριψξην) πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ (ΣΤΥ) θαη 

δψδεθα (12) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο δηάθνξσλ νηθηζκψλ 

ηνπ Γήκνπ πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ). 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔ) πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζηε Γαζηνχλε.  Δπίζεο ε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ Γηθηχσλ ζα είλαη εθηθηή 

κέζσ ελφο Φνξεηνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ (ΦΔ) ηχπνπ laptop. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο 

 Σεθκεξίσζε - δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο (3 κήλεο). 

 

Γεληθά, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, φηαλ νινθιεξσζεί ε πξνκήζεηα, είλαη ε  

ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο ζε  Κέληξν Διέγρνπ θαη ε 

ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη λα έρεη πάληα ζαθή γλψζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνβαίλεη ζε επηζπκεηέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ή θαη λα πξν-

ξπζκίδεη παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε απηή λα ιεηηνπξγεί κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλα „‟ζελάξηα‟‟ ιεηηνπξγίαο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή απνηχπσζε ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνχ ζα νδεγήζεη, κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ζηελ άκεζε 

ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ, ηεο θαηαλάισζεο, ηνπ ηζνδπγίνπ λεξνχ ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ζηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Αθνινχζσο θαη κέζα απφ 

ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ζηελ θαηάζηξσζε θαζεκεξηλνχ πιάλνπ νη κεραληθνί ζα επηηχρνπλ ηελ 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ειέγρεη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 
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Ζ Πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα: 

 

I. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ. 

II. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, θιπ.) 

ησλ ΚΔ & ΦΔ. 

III. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζηαζκψλ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνχ (SCADA) γηα ηελ 

επηηήξεζε θαη έιεγρν ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ΣΔ. 

β) Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ 

απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο. 

δ) Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

ε) Λνγηζκηθφ δπλακηθήο ελνπνίεζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ  σο νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο χδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα 

κεηξνπνιηηηθά δίθηπα 

IV. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ παξνρή ηζρχνο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο πίλαθεο 

ηζρχνο πξνο ηνπο πίλαθεο απηνκαηηζκνχ ηεο παξνχζεο πξνκήζεηαο θαη θαισδίσζε 

γηα φια ηα  ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νξγάλσλ. 

V. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ, 

θαζψο θαη ησλ θαισδηψζεσλ (κέρξηο απνζηάζεσο 20 κέηξσλ απφ ηνλ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ), ηεο γείσζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα 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 φζν θαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηα πθηζηάκελα φξγαλα θαη 

εμνπιηζκφ. 

VI. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φζσλ νξγάλσλ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα (κεηξεηέο 

ζηάζκεο, πίεζεο, παξνρήο, κεηξεηέο ελέξγεηαο,  θιπ.). 

VII. Πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ηζρχνο κε ξπζκηζηέο ζηξνθψλ (Inverter). Απνμήισζε 

ησλ παιαηψλ πηλάθσλ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ λέσλ. 

VIII. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αζχξκαηνπ δηθηχνπ κε πξσηφθνιιν Ethernet 

ή/θαη GSM/GPRS/3G γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ ΣΔ κε ηνλ ΚΔ. 

IX. Με εθηεηακέλεο κεηαηξνπέο ζε ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζε έλα 

εληαίν νινθιεξσκέλν ζχλνιν. 

X. Τδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη νπνηεζδήπνηε κεηαηξνπέο ζην πδξαπιηθφ δίθηπν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγθαηάζηαζε θαη δηαζχλδεζε κε ηηο δηαηάμεηο 

απηνκαηηζκνχ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, 

XI. Γνθηκέο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

XII. Παξάδνζε ζρεδίσλ φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο ππφ ηελ κνξθή θαθέινπ θαη ειεθηξνληθά 
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XIII. Παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

εμνπιηζκνχ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

XIV. Παξάδνζε ηεθκεξίσζεο 

XV. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

XVI. 3-κελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή ηνπο ειέγρνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην 

εξγνζηάζην, ειέγρνπο απφ ηξίηνπο, ηελ παξάδνζε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηελ 

εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζην ρψξν απηφ, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλπςψζεηο, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ 

έιεγρν, ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην 

θείκελν θαη ζηα ζρέδηα θαη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο δηαζχλδεζεο κε ηελ πθηζηάκελε 

εγθαηάζηαζε, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

ΜΔΡΟ Β – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ εμήληα 

ρηιηάδσλ επξψ (1.660.000,00 €), ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. 24% (398.400,00 €) ν νπνίνο δελ 

είλαη επηιέμηκνο αιιά ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ, ήηνη ζπλνιηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α. (2.058.400,00 €). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 3-κελεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο). 
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 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: “ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ” 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  «ΓΤΣΗΚΉ 

ΔΛΛΆΓΑ 2014-2020» 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 1.660.000,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 

 Α.Μ. 43/20 

 

 

 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ I 

ΨΕέΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑάΘ 
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ΠεξηθΫξεηα Γπη. ΔιιΪδνο 

Γάκνο Πελεηνύ 

Σερληθά Τπεξεζέα 

Υαιθηνπνχινπ & ηζίλε, 

273 00, Γαζηνχλε 
Ννκφο Ζιείαο – Γπηηθή Διιάδα 

Σει.  26233 60776, Φαμ:  2623032839 
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1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

Στθν παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αναλφουμε τισ λειτουργικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ 

τθλεμετρίασ/ τθλεελζγχου δικτφων φδρευςθσ το οποίο κεωρείται απαραίτθτο να υλοποιθκεί ςτον Διμο 

Ρθνειοφ, ωσ βζλτιςτθ λφςθ για μείωςθ διαρροϊν, και ςυλλογι, κακαριςμό και διανομι φδατοσ, μζςω 

ποςοτικισ/ ποιοτικισ διαχείριςθσ και ελζγχου των υδάτινων πόρων. 

 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του Διμου, είναι να δθμιουργθκεί ζνα Κεντρικό Σφςτθμα Ελζγχου (ΚΣΕ).  Στο ΚΣΕ κα 

γίνεται ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, μζςω θλεκτρονικισ αποτφπωςθσ του δικτφου 

μεταφοράσ/ διανομισ νεροφ. Ζτςι μζςω εγκατάςταςθσ κατάλλθλου Θ/Μ εξοπλιςμοφ και παραμετροποιθμζνου 

λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, κα ςυλλζγονται (και κα επεξεργάηονται) πλθροφορίεσ από όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ 

φδρευςθσ και οι οποίεσ κα ενθμερϊνουν το ςφςτθμα για: 

 Εντοπιςμό Διαρροϊν (και  διακεςιμότθτα ανκρϊπινου δυναμικοφ και εξοπλιςμοφ για άμεςο 

ςυντονιςμό εργαςιϊν και αντιμετϊπιςθ/ ελαχιςτοποίθςθ απωλειϊν) 

 Άμεςθ  παρουςίαςθ των υδατικϊν αποκεμάτων 

 Ιςοηυγίου νεροφ και 

 Κατανάλωςθ νεροφ 

Με τθν δθμιουργία και εγκατάςταςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ/τθλεελζγχου κα δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτον/ςτουσ διαχειριςτι/-ςτεσ του προγράμματοσ, να επιτφχουν τθν βζλτιςτθ λειτουργία του 

υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ –με τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του υδατικοφ δυναμικοφ και μείωςθσ απωλειϊν του, 

ενϊ με τον ςωςτό χειριςμό λειτουργίασ των αντλιϊν κα υπάρχει και ζνα επιπρόςκετο όφελοσ ςτθν δραςτικι 

μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 

Μζςω του προτεινόμενου ζργου, ο Διμοσ, επιδιϊκει να βελτιϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ προσ τουσ 

καταναλωτζσ. Θα γίνει ριηικι αντιμετϊπιςθ των υδρευτικϊν προβλθμάτων που υφίςταται μζχρι ςτιγμισ και 

αφοροφν: 

 Τθν εξαςφάλιςθ των ποςοτιτων εκείνων του νεροφ που είναι ανά πάςα ςτιγµι ικανζσ να καλφπτουν 

ζνα λογικό επίπεδο κατανάλωςθσ 

 Τθν αδιάκοπθ παροχι νεροφ, που ικανοποιεί τισ προβλεπόμενεσ από τον νόμο προδιαγραφζσ 

ποιότθτασ, μζςα από ζνα δίκτυο διανοµισ και υπό τθν απαραίτθτθ πίεςθ που επιτρζπει τθν 

τροφοδοςία και των υψθλότερων διαμεριςμάτων ςτθν περιοχι δραςτθριότθτασ του Διμου. 

 Τθν δυνατότθτα διαςφάλιςθσ μελλοντικά του απαιτοφμενου ζλεγχου ποιότθτασ του παραγόμενου και 

καταναλωμζνου νεροφ. 

 Τθν εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν με άμεςο και αποτελεςματικό τρόπο 

 Με τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ κα δθμιουργθκοφν αυτομάτωσ και επιπρόςκετεσ κετικζσ 

επιδράςεισ, που αφοροφν ςτθν δραςτικι μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, αλλά και τθν εξαςφάλιςθ 

όλων των παραπάνω με τον πλζον οικονομικό τρόπο και τθν ελάχιςτθ επιβάρυνςθ των καταναλωτϊν. 
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Χκοπόσ τθσ παροφςασ τεχνικισ μελζτθσ είναι ο προςδιοριςμόσ των τεχνικϊν απαιτιςεων του Διμου  για τθν 

εγκατάςταςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων ποςοτικισ και  ποιοτικισ διαχείριςθσ και ελζγχου των υδάτινων 

πόρων τα οποία είναι και ο τελικόσ διαχειριςτικόσ ςτόχοσ τθσ Ωπθρεςίασ ςτα πλαίςια τθσ πλιρουσ 

εφαρμογισ των νζων τεχνολογιϊν. 

 

 

1.1 Γεληθά Πεξηγξαθά πζηάκαηνο 

Σ βαςικόσ ςκοπόσ του Διμου είναι θ ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν από όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ Ϊδρευςθσ 

ςε Ξζντρο Ελζγχου και θ ςυνολικι επεξεργαςία τουσ. Χε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα διαχείριςθσ Ωδατικϊν 

Υόρων και τθν θλεκτρονικι αποτφπωςθ του δικτφου μεταφοράσ και διανομισ νεροφ κα οδθγιςει, μζςω 

κατάλλθλου λογιςμικοφ ςτθν άμεςθ ςφαιρικι παρουςίαςθ των αποκεμάτων, τθσ κατανάλωςθσ, του 

ιςοηυγίου νεροφ τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ και ςτθν δραςτικι μείωςθ του λειτουργικοφ 

κόςτουσ. Ακολοφκωσ και μζςα από τθν αποκτθκείςα εμπειρία ςτθν κατάςτρωςθ κακθμερινοφ πλάνου οι 

μθχανικοί , εργοδθγοί και υδρονομείσ κα επιτφχουν τθν βζλτιςτθ λειτουργία του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ 

που ελζγχει ο Διμοσ. 

 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ΥΣΧΣΨΘΨΑΧ του παρεχόμενου νεροφ από πθγζσ και 

γεωτριςεισ με ςυνεχι εποπτεία τθσ ςτάκμθσ των δεξαμενϊν τροφοδοςίασ. 

 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα βειηίσζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ απνηειείηαη απφ: 

Σνπηθνύο ηαζκνύο (Σ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εμήληα ηέζζεξηο (64) ζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, απ‟ φπνπ ζα παξέρεηαη 

ηνπηθφο έιεγρνο, ηειερεηξηζκφο, απηφλνκνο ηνπηθφο απηνκαηηζκφο θαη ε ηειεπαξαθνινχζεζε 

δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ ηξηάληα δπν (32) Γεσηξήζεηο πνπ 

νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεσηξήζεσλ (ΣΔΓ), δεθανθηψ (18) Γεμακελέο πνπ 

νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεμακελψλ (ΣΔΓ), δπν (2) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο λεξνχ (ππνιεηκκαηηθφ ριψξην) πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ 

(ΣΤΥ) θαη δψδεθα (12) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο δηάθνξσλ 

νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ). 

Οη ΣΔΓ θαη ΣΔΓ ζα απνηεινχληαη απφ : 

 Το απαραίτθτο θλεκτρονικό υλικό και λογιςμικό των ΤΣ 

 Διάταξθ τροφοδοτικοφ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ ανωμαλιϊν ςτο δίκτυο τθσ 

κφριασ τροφοδοςίασ και αντικεραυνικι προςταςία. 

 Δίκτυα καλωδιϊςεων και ςωλθνϊςεων προςταςίασ τουσ για τθν ςφνδεςθ με τουσ υφιςταμζνουσ πίνακεσ 

και όργανα και μεταξφ των διαφόρων μερϊν του ςυςτιματοσ. 
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 Αιςκθτιρια όργανα (παροχόμετρα, πιεςόμετρα, ςτακμιμετρα κλπ) που είτε αντικακιςτοφν τον υπάρχοντα 

εξοπλιςμό μθ δυνάμενο να ςυνδεκεί με τισ θλεκτρονικζσ διατάξεισ αυτοματιςμοφ είτε τοποκετοφνται εξ 

αρχισ. 

 

Κεληξηθό ηαζκό ΔιΫγρνπ (ΚΔ) πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ έδξα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

ζηε Γαζηνχλε θαη απ‟ φπνπ ζα εθηειείηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ  ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ζα απνηειείηαη απφ: 

 Το απαραίτθτο υλικό και λογιςμικό για τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, τθλεζλεγχο - τθλεχειριςμό και 

διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. 

 Διάταξθ τροφοδοτικοφ για τθν εξαςφάλιςθ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ. 

 Εξοπλιςμό τθσ αίκουςασ ελζγχου (μιμικό διάγραμμα προβολισ, εξοπλιςμόσ για τθ διαμόρφωςθ των 

κζςεων εργαςίασ κλπ) όπωσ αναφζρεται λεπτομερϊσ παρακάτω. 

 Δίκτυα καλωδιϊςεων και ςωλθνϊςεων προςταςίασ τουσ για τθν ςφνδεςθ με τουσ υφιςταμζνουσ πίνακεσ 

και όργανα και μεταξφ των διαφόρων μερϊν του ςυςτιματοσ. 

 

Δπίζεο ε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ Γηθηχσλ ζα είλαη εθηθηή κέζσ ελφο Φνξεηνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη 

Πξνγξακκαηηζκνχ (ΦΔ) ηχπνπ laptop. 

 

Γέθηπν επηθνηλσληώλ γηα ηελ ηειεπηθνηλσλία ησλ ΣΔ κε ηνλ ΚΔ απνηεινχκελν απφ ην απαξαίηεην 

πιηθφ θαη ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο. 

 

Σν ζύζηεκα ηειεκεηξέαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεέ ζα εθηειεέ ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγέεο: 

1. Γεδνκέλα απφ ηνπο ηαζκνχο Διέγρνπ (ΣΔ) ζα ηειεκεηξνχληαη ζε 24σξε βάζε ζηνλ ΚΔ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο κέζσ αζχξκαηεο δεχμεο. Ο ΚΔ ζα εηδνπνηείηαη γηα 

ζπλζήθεο ρακειήο ή πςειήο πίεζεο θαη ζηάζκεο, αζπλήζηζησλ παξνρψλ, δπζιεηηνπξγίεο εμνπιηζκνχ 

θιπ κε κελχκαηα ζπλαγεξκνχ ζηηο γξαθηθέο νζφλεο,  ζηα κηκηθά δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο εθηππσηέο. 

2. ηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ ΚΔ θαη έλαλ ζηαζκφ ειέγρνπ ή βιάβεο, 

νη δηαδηθαζίεο απηνκαηηζκνχ ζα εθηεινχληαη απηφλνκα ζε θάζε ζηαζκφ. 

3. Σα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔ πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηνλ ΚΔ γηα ηηο ΓΔ ηνπ Γήκνπ, ζα 

ρηίζνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο γηα επηπιένλ 

επεμεξγαζία. 

4. Απφ ην θεληξηθφ ζεκείν ειέγρνπ (ΚΔ) νη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλαγλσξίδνληαη κε εηδηθνχο 

θσδηθνχο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα  πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην 

ζχζηεκα, ελεξγψληαο κέζσ κεραλεκάησλ, κε ρξνληθή αληίδξαζε ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ ζε πεξίπησζε 

επείγνπζαο αλάγθεο. 

5. Πέξαλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νη ππεχζπλνη ζπληήξεζεο  θαη ππνζηήξημεο ηνπ δηθηχνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο,  ζπληήξεζεο θαη ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, 
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ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, γξαθηθψλ εθηππψζεσλ, δηαγξακκάησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ρξφλσλ (real-

time) δεδνκέλσλ ησλ ππφ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Με ηελ ιεηηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 Πςον αφορά ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςυνολικοφ δικτφου, τθν μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν 

(ορκολογικό προγραμματιςμό λειτουργίασ), και των δαπανϊν ςυντιρθςθσ προςωπικοφ, ενζργειασ και 

μεταφορικϊν μζςων 

 Πςον αφορά ςτθ βελτίωςθ λειτουργίασ του υφιςτάμενου δικτφου φδρευςθσ επιδιϊκεται, θ ςυνεχισ 

εποπτεία και άμεςθ επζμβαςθ, θ λιψθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο 

ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό κλπ 

 Θ εφαρμογι των απαραίτθτων προγραμμάτων και μεκόδων ελζγχου 

 Ο αποτελεςματικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ. 

 

 

1.2 Απαηηνύκελεο Δξγαζέεο γηα ηελ Οινθιάξσζε ηεο Πξνκάζεηαο 

Θ αρχικι εγκατάςταςθ, που περιγράφεται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, περιλαμβάνει τισ κάτωκι 

εργαςίεσ / υπθρεςίεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν ςτα επόμενα Κεφάλαια . 

XVII. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου. 

XVIII. Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ υλικοφ (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, κλπ) των ΚΣΕ 

& ΦΣΕ. 

XIX. Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ όλου του λογιςμικοφ των ςτακμϊν ελζγχου και διαχείριςθσ που 

περιλαμβάνει: 

α) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ (SCADA) για τθν επιτιρθςθ 

και ζλεγχο των τοπικϊν ςτακμϊν ΤΣΕ. 

β) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ. 

δ) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ ενζργειασ 

ε) Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριϊν  ωσ ολοκλθρωμζνο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά 

δίκτυα 

XX. Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ για τθν παροχι ιςχφοσ από τουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ ιςχφοσ προσ 

τουσ πίνακεσ αυτοματιςμοφ τθσ παροφςθσ προμικειασ και καλωδίωςθ για όλα τα  τμιματα 

του εξοπλιςμοφ και των οργάνων. 

XXI. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των τοπικϊν ςτακμϊν, κακϊσ 

και των καλωδιϊςεων (μζχρι αποςτάςεωσ 20 μζτρων από τον πίνακα αυτοματιςμοφ), τθσ 

γείωςθσ και τθσ προςταςίασ του εξοπλιςμοφ του πίνακα από υπερφορτίςεισ όπωσ 

περιγράφεται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια για τθν παροφςα φάςθ του ζργου τόςο για τθν 
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ςφνδεςθ μεταξφ των διαφόρων υπό προμικεια υλικϊν οργάνων και εξοπλιςμοφ όςο και για 

τθν ςφνδεςθ με τα υφιςτάμενα όργανα και εξοπλιςμό. 

XXII. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όςων οργάνων αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια (μετρθτζσ ςτάκμθσ, 

πίεςθσ, παροχισ, μετρθτζσ ενζργειασ,  κλπ.). 

XXIII. Ρρομικεια θλεκτρικϊν πινάκων ιςχφοσ με ρυκμιςτζσ ςτροφϊν (Inverter). Αποξιλωςθ των 

παλαιϊν πινάκων, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των νζων. 

XXIV. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αςφρματου δικτφου με πρωτόκολλο Ethernet ι/και 

GSM/GPRS/3G για τθν επικοινωνία μεταξφ των ςτακμϊν ΤΣΕ με τον ΚΣΕ. 

XXV. Μθ εκτεταμζνεσ μετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ όπου 

απαιτείται για τθν  πραγματοποίθςθ του ζργου που αναφζρεται ςτθν ςυνζχεια ςε ζνα ενιαίο 

ολοκλθρωμζνο ςφνολο. 

XXVI. Μθ εκτεταμζνεσ υδραυλικζσ εργαςίεσ και οποιεςδιποτε μετατροπζσ ςτο υδραυλικό δίκτυο 

προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ εγκατάςταςθ και διαςφνδεςθ με τισ διατάξεισ 

αυτοματιςμοφ των οργάνων μζτρθςθσ, 

XXVII. Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ 

XXVIII. Ραράδοςθ ςχεδίων όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ υπό τθν μορφι φακζλου και θλεκτρονικά 

XXIX. Ραράδοςθ εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυνόλου του εγκατεςτθμζνου 

εξοπλιςμοφ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

XXX. Ραράδοςθ τεκμθρίωςθσ 

XXXI. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτισ λειτουργίεσ, τθν υποςτιριξθ και τθ ςυντιρθςθ 

του ςυςτιματοσ 

XXXII. 3-μθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

 

 

1.3 Πξναπαηηνχκελεο εξγαζίεο/ παξνρέο απφ Φνξέα 

I. Ρρομικεια παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΔΕΘ ςε κάκε ςτακμό που δεν ζχει ιδθ 

εγκατεςτθμζνθ τάςθ ΔΕΘ και αυτι απαιτείται. 

II. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ όπωσ αντλιϊν, χλωριωτϊν, και υλικϊν που δεν αναφζρονται ρθτά 

ςτα τεφχθ. 

III. Ρρομικεια καρτϊν SIM και κόςτοσ αςφρματων επικοινωνιϊν. 

IV. Ζργα ςχετικά με τθν καταςκευι ι διαμόρφωςθ κτιριακϊν χϊρων για τον ΚΣΕ. 

V. Εκτεταμζνεσ εργαςίεσ (ΘΜ και ΡΜ) για τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ των παροχομζτρων 

(αν απαιτοφνται) 

VI. Λιψθ αδειϊν από υπθρεςίεσ Διμου (π.χ. Ρολεοδομία) για εγκατάςταςθ ερμαρίων και 

εργαςίεσ ςτισ κζςεισ των τοπικϊν ςτακμϊν (αν απαιτείται). 
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2. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

2.1 ΓεσγξαθηθΪ Όξηα (Πεξηνρά Δθαξκνγάο) ηεο Πξνκάζεηαο 

 

Ο Διμοσ Ρθνειοφ είναι διμοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που 

ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (2011) από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων 

διμων Βαρκολομιοφ, Γαςτοφνθσ και Τραγανοφ και αποτελείται από τρεισ (3) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ (Γαςτοφνθσ, 

Βαρκολομιοφ και Τραγανοφ) και δϊδεκα (12)  Τοπικζσ Κοινότθτεσ: Καβαςίλων, Καρδιακαυτίου, Κοροίβου, 

Λευκοχωρίου, Ραλαιοχωρίου, ουπακίου, Διμθτρασ, Λυγιάσ,  Μάχου, Αγίασ Μαφρασ, Καλυβίων Μυρτουντίων 

και Σίμιηασ.. Θ ζκταςθ του είναι 155,05 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ του ανζρχεται ςε 21.034 κάτοικουσ ςφμφωνα με 

τθν εκνικι απογραφι του 2011. Ζδρα του διμου είναι θ κωμόπολθ τθσ Γαςτοφνθσ. 

 

 

 

Θ πράξθ κα καλφπτει το ςφνολο του Διμου που  θ φδρευςι του είναι ευκφνθ ο Διμοσ Ρθνειοφ. 

 

Ο Γήκνο Πελεηνχ δηαηξείηαη ζε 3 «δεκνηηθέο ελφηεηεο», νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο 3 θαηαξγεζέληεο 

δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Κάζε δεκνηηθή ελφηεηα δηαηξείηαη ζε «θνηλφηεηεο», νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα 

δηακεξίζκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ ΟΣΑ. Οη ζεκεξηλέο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ήηαλ απηφλνκεο 

θνηλφηεηεο θαη δήκνη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηνηθεηηθή Γνκή θαη νη αληίζηνηρνη πιεζπζκνί νιφθιεξνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαηά ην έηνο 2011. 

 

Δπέπεδν 

δηνηθεηηθάο 

δηαέξεζεο 

α/α 

Γεσγξαθηθόο 

θσδηθόο 

ΚαιιηθξΪηε 

Πεξηγξαθά 
Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 

5 12685 3907 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ (Έδξα: 

Γαζηνύλε,ε) 
21.034 

6 12686 390702 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 
5.899 

7 12687 39070201 
Γεκνηηθά Κνηλόηεηα 

Βαξζνινκηνύ 
4.271 

8 12688 3907020102 Άγηνο Παληειεήκνλαο,ν 16 

8 12689 3907020101 Βαξζνινκηφ,ην 3.603 

8 12690 3907020103 Βαηηψλαο,ν 165 

8 12691 3907020104 Βξαλάο,ν 316 

8 12692 3907020105 Θίλεο,νη 27 

8 12693 3907020106 Κνθθάια,ε 20 

8 12694 3907020107 Ρσκέηθα,ηα 103 

8 12695 3907020108 ηξνπκπνχιε,ε 21 

7 12696 39070202 Σνπηθά Κνηλόηεηα Γάκεηξαο 324 

8 12697 3907020201 Γήκεηξα,ε 296 

8 12698 3907020202 Ρεγθιαίηθα,ηα 28 

7 12699 39070203 
Σνπηθά Κνηλόηεηα Καιπβέσλ 

Μπξηνπληέσλ 
139 

8 12700 3907020301 Καιχβηα,ηα 139 

7 12701 39070204 Σνπηθά Κνηλόηεηα ΛπγηΪο 787 

8 12702 3907020402 Αξθνχδη,ην 157 

8 12703 3907020403 Γιχθα,ε 259 

8 12704 3907020404 Ηνληθφλ,ην 0 

8 12705 3907020401 Λπγηά,ε 286 

8 12706 3907020405 Παξαιία,ε 85 
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7 12707 39070205 Σνπηθά Κνηλόηεηα ΜΪρνπ 378 

8 12708 3907020501 Μάρνο,ν 378 

6 12709 390701 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 
11.254 

7 12710 39070101 
Γεκνηηθά Κνηλόηεηα 

Γαζηνύλεο 
7.485 

8 12711 3907010101 Γαζηνχλε,ε 7.485 

7 12712 39070102 Σνπηθά Κνηλόηεηα ΚαβΪζηια 1.252 

8 12713 3907010201 Καβάζηιαο,ν 1.252 

7 12714 39070103 
Σνπηθά Κνηλόηεηα 

Καξδηαθαπηένπ 
651 

8 12715 3907010301 Καξδηαθαχηηνλ,ην 651 

7 12716 39070104 Σνπηθά Κνηλόηεηα Κνξνέβνπ 316 

8 12717 3907010401 Κφξνηβνο,ν 316 

7 12718 39070105 
Σνπηθά Κνηλόηεηα 

Λεπθνρσξένπ 
546 

8 12719 3907010501 Λεπθνρψξηνλ,ην 546 

7 12720 39070106 
Σνπηθά Κνηλόηεηα 

Παιαηνρσξένπ 
461 

8 12721 3907010601 Παιαηνρψξηνλ,ην 461 

7 12722 39070107 Σνπηθά Κνηλόηεηα Ρνππαθένπ 543 

8 12723 3907010701 Ρνππάθηνλ,ην 543 

6 12724 390703 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΣΡΑΓΑΝΟΤ 
3.881 

7 12725 39070301 
Γεκνηηθά Κνηλόηεηα 

Σξαγαλνύ 
3.347 

8 12726 3907030102 Μαξθφπνπινλ,ην 125 

8 12727 3907030103 Όιγα,ε 672 

8 12728 3907030104 Πεγάδηνλ,ην 41 

8 12729 3907030101 Σξαγαλφλ,ην 2.509 

7 12730 39070302 
Σνπηθά Κνηλόηεηα Αγέαο 

Μαύξαο 
468 
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8 12731 3907030201 Αγία Μαχξα,ε 468 

7 12732 39070303 Σνπηθά Κνηλόηεηα ηκέδα 66 

8 12733 3907030301 ηκίδα,ε 66 

 

 

Πεγά ΔΛΣΑΣ 

5 νλνκαζία Γήκνπ 

6 νλνκαζία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

7 νλνκαζία Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

8 νλνκαζία Οηθηζκνχ 

 

Έηζη παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν Γήκνο Πελεηνχ απνηειείηαη: 

 από 3 Δημοηικέρ Ενόηηηερ 

 από 12 Τοπικέρ Κοινόηηηερ 

 από 30 Οικιζμούρ 

 

Ζδρα του Διμου είναι θ Γαςτοφνθ με 7.457 κατοίκουσ. 

Ξυρίαρχθ κζςθ ςτο οικιςτικό πλζγμα τθσ περιοχισ του Διμου καταλαμβάνει ο θμιαςτικόσ πλθκυςμόσ τθσ 

Γαςτοφνθσ , ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει το 37 % του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του Διμου (ακολουκεί θ πόλθ του 

Βαρκολομιοφ με 19% και θ πόλθ του Ψραγανοφ με 14%). 

Θ πόλθ τθσ Γαςτοφνθσ (7.457 κάτοικοι) είναι θ τρίτθ από πλευράσ πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ, πόλθ του Ρομοφ 

Θλείασ μετά τον Υφργο (24.142 κάτοικοι) που είναι και θ ζδρα του Ρομοφ και τθν Αμαλιάδα (16.487 

κάτοικοι), ζδρα του Διμου Ιλιδασ. Αποτελεί ςθμαντικό παραγωγικό, διοικθτικό και κοινωνικό κζντρο και 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο πλζγμα λειτουργιϊν και εξυπθρετιςεων για ολόκλθρθ τθν ευρφτερθ 

περιοχι ο οποίοσ ενιςχφεται από τθν εγγφτθτα των αποςτάςεων από τα θμιαςτικά κζντρα τθσ Γαςτοφνθσ, 

του Βαρκολομιοφ & του Ψραγανοφ. 

 

Οόγω τθσ μορφισ τθσ οικονομίασ του Διμου Υθνειοφ που είναι κφρια γεωργικι, το μεγαλφτερο μζροσ του 

Σ.Ε.Υ. αςχολείται με τθ γεωργία με διαρκι ι εποχιακι απαςχόλθςθ, κακϊσ και με τθν κτθνοτροφία. Ψο 

εργατικό δυναμικό ςυμπλθρϊνεται από εργατοχπαλλιλουσ και εργάτεσ βιοτεχνιϊν και βιομθχανιϊν. 

 

έαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι ότι τα εποχιακά επαγγζλματα και ςε περιόδουσ αιχμισ και ζνταςθσ των 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και κυρίωσ κατά τθ ςυλλογι των αγροτικϊν προϊόντων, παρατθρείται ζλλειψθ 

του εργατικοφ δυναμικοφ λόγω υπερδιπλαςιαςμοφ των αναγκϊν ςε εργάτεσ γθσ, ενϊ αντίκετα κατά τθν 

περίοδο τθσ μείωςθσ των γεωργικϊν εργαςιϊν ιδιαίτερα κατά τθν χειμερινι περίοδο, παρατθρείται 

υποαπαςχόλθςθ των εργατϊν γθσ. 

 

Σι κλάδοι τθσ Βιομθχανίασ και τθσ Βιοτεχνίασ κεωροφνται ότι είναι αρκετά αναπτυγμζνοι ςτο Διμο Υθνειοφ. 
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Σι δραςτθριότθτεσ από πλευράσ Βιομθχανίασ και Βιοτεχνίασ παρατθροφνται κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία και 

τυποποίθςθ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων. 

Σ τομζασ του εμπορίου παρουςιάηεται ιδιαίτερα δυναμικόσ ςτθν πόλθ τθσ Γαςτοφνθσ, όπου παρατθρείται 

και θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων. 

 

Ειδικότερα ωσ προσ τον τουριςμό, ο Διμοσ Υθνειοφ διακζτει ςθμαντικά ιςτορικά μνθμεία, όπωσ θ Υαναγία 

θ Ξακολικι, θ Λερά Πονι Αγίου Ρικολάου ςτα Ξαβάςιλα, θ Λ. Πονι Αγ. Ελεοφςασ ςτθ Ουγιά, τα οποία ζχουν 

αναδειχκεί ϊςτε να αξιοποιθκοφν τουριςτικά με τισ νζεσ μορφζσ τουριςμοφ που ςιμερα ευδοκιμοφν 

(κρθςκευτικόσ, περιπατθτικόσ, αγροτουριςμόσ κ.λπ.). Ψο μεγαλφτερο βζβαια ςυγκριτικό πλεονζκτθμα του 

διμου είναι οι μαγικζσ παραλίεσ του μεταξφ των οποίων αυτζσ τθσ Γλφφασ, του Αρκουδίου, των Κινϊν, των 

Ξαλυβίων τθσ Πποφκασ και του Υαλαιοχωρίου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πλθςίον του Διμου βρίςκονται τα 

λαςπόλουτρα ςτο Οίτηι που δζχονται κάκε χρόνο μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν. 

 

2.2 ΓεληθΪ Αλακελόκελα ΟθΫιε από ηελ ΔγθαηΪζηαζε θαη Λεηηνπξγέα ηεο ΠξΪμεο 

Πζςω του προτεινόμενου ζργου, ο Διμοσ, επιδιϊκει να βελτιϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ προσ τουσ 

καταναλωτζσ. Κα γίνει ριηικι αντιμετϊπιςθ των υδρευτικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηουμε μζχρι 

ςτιγμισ και αφοροφν: 

1. Τθν εξαςφάλιςθ των ποςοτιτων εκείνων του νεροφ που είναι ανά πάςα ςτιγµι ικανζσ να καλφπτουν 

ζνα λογικό επίπεδο κατανάλωςθσ 

2. Τθν αδιάκοπθ παροχι νεροφ, που ικανοποιεί τισ προβλεπόμενεσ από τo νόµο προδιαγραφζσ 

ποιότθτασ, μζςα από ζνα δίκτυο διανοµισ και υπό τθν απαραίτθτθ πίεςθ που επιτρζπει τθν 

τροφοδοςία και των υψθλότερων διαμεριςμάτων ςτθν περιοχι δραςτθριότθτασ  του  Διμου . 

3. Τθν διαςφάλιςθ του απαιτοφμενου ζλεγχου ποιότθτασ του παραγόμενου και καταναλϊμενου νεροφ. 

4. Τθν εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν με άμεςο και αποτελεςματικό τρόπο 

 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δεκηνπξγεζνχλ απηνκάησο θαη επηπξφζζεηεο ζεηηθέο επηδξάζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γηα ηελ χδξεπζε ηνπ Γήκνπ , αιιά θαη 

ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ παξαπάλσ κε ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. 
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2.3 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο Ύδξεπζεο 

Το διαχειριςτικό ςφςτθμα φδρευςθσ του  Διμου  είναι αρκετά πολφπλοκο ωσ προσ το ςφνολό του γιατί 

περικλείει πολλοφσ οικιςμοφσ με ανεξάρτθτα ςυςτιματα. Το κάκε ζνα οδθγεί το νερό ςε διαφορετικζσ 

δεξαμενζσ Αποκικευςθσ (ανάντθ και κατάντθ) -οι οποίεσ λειτουργοφν εξίςου ςε πολφ διαφορετικζσ χρονικζσ 

κλίμακεσ. Θ ανάντθ αποκικευςθ είναι κρίςιμθ ςε πολυετζσ επίπεδο και εξαρτάται από τθν ζνταςθ μίασ 

ξθραςίασ, ενϊ θ αποκικευςθ κατάντθ των γεωτριςεων είναι κρίςιμθ ςε επίπεδο ολίγων ωρϊν, εξαρτϊμενθ 

από το μζγεκοσ τθσ θμεριςιασ αιχμισ κατά τθν διάρκεια ενόσ καφςωνα. 

Κατά ςυνζπεια, υπάρχουν τρεισ διακριτζσ περιοχζσ που ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ διαχείριςθσ και 

ελζγχου και οι οποίεσ αποςυνδζονται θ μία από τθν άλλθ από τθν εκτονωτικι επίδραςθ τθσ αποκικευςθσ, 

αλλά παρόλα αυτά απαιτοφν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ, με εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ μεταξφ τουσ, 

χρθςιμοποιϊντασ προδιαγεγραμμζνουσ τρόπουσ και κανόνεσ λειτουργίασ οι οποίοι είναι απόλυτα ςτακεροί για 

τισ τρεισ διακριτζσ περιοχζσ: 

 

 Αποκικευςθ φδατοσ . Αφορά κυρίωσ τισ Κφριεσ Δεξαμενζσ των Τ.Κ. 

 

 Διανομι φδατοσ. Το ςφςτθμα διανομισ κατευκφνεται από τθν διακφμανςθ τθσ θμεριςιασ ηιτθςθσ 

και τθν εποχι. 

 

 Μεταφορά φδατοσ και επεξεργαςία ποιοτικϊν παραμζτρων. 

Το ςφςτθμα μεταφοράσ και ποιοτικισ  επεξεργαςίασ για να ικανοποιεί το ςφςτθμα διανομισ με 

αποτελεςματικό τρόπο κα πρζπει να ρυκμίηει  τισ ποςότθτεσ άντλθςθσ υπογείων νερϊν, τα υδραγωγεία 

μεταφοράσ και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά νεροφ. Θ ρφκμιςθ αυτι επιτυγχάνεται με τθν εγκατάςταςθ 

αξιόπιςτων μετρθτικϊν ςυςτθμάτων, οι πλθροφορίεσ των οποίων ςυγκεντρϊνονται ςε επιλεκτικά ςθμεία του 

υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ, μαηί με αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ δίαιτα των υδατικϊν πόρων. 

Με τθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ των ςυςτθμάτων τθλε-ελζγχου και τθλεχειριςμοφ, το εντεταλμζνο 

προςωπικό λειτουργίασ διαφόρων επιπζδων, είναι ςε κζςθ να δρομολογεί αποτελεςματικά και αξιόπιςτα τουσ 

κατάλλθλουσ χειριςμοφσ που είναι ενταγμζνοι ςτουσ επί μζρουσ και τουσ γενικοφσ ςτόχουσ τθσ Επιχείρθςθσ 

(αςφάλεια, υδατοποιότθτα, μειωμζνο κόςτοσ κλπ.). Επιπλζον ςτοχεφει ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων 

από τα επί μζρουσ κζντρα εποπτείασ και ςτθ ςυνολικι επεξεργαςία τουσ με ςκοπό τθν άμεςθ και ςφαιρικι 

παρουςίαςθ των ιςοηυγίων νεροφ, τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ υπό κακεςτϊσ λειψυδρίασ, τθν ανάλυςθ 

δεδομζνων για διαχείριςθ των αποκεμάτων, τθ χάραξθ ςτρατθγικισ, τθν πρόγνωςθ τθσ ηιτθςθσ, τθν 

υποςτιριξθ αποφάςεων και κανόνων λειτουργίασ των υδατικϊν πόρων. 

 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα λειτουργικά ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ και τισ επιτόπου αυτοψίεσ ςτο υπό μελζτθ 

Ρρομικεια καταγράφονται οι ωφζλειεσ ςε ςχζςθ με τθν βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Διμου 

φυςικά μετά τθν κζςθ ςε λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ: 
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Άκεζε Οηθνλνκηθή Ωθέιεηα 

 

Με τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ο Διμοσ κα αποκτιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα τθλεμετρίασ 

που κα τθσ επιτρζψει να: 

 ζχει ςυνεχι εποπτεία και εικόνα του υδατικοφ ιςοηυγίου, να επεμβαίνει άμεςα και να λαμβάνει 

ςτατιςτικά ςτοιχεία και υδρολογικά δεδομζνα με ςτόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ςχεδιαςμό 

και προγραμματιςμό και τθν ιεράρχθςθ των μελλοντικϊν επενδφςεων ςτον τομζα τθσ φδρευςθσ, 

 προβλζπει ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ, 

 προλαμβάνει ζκτακτα περιςτατικά και να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και του 

καταναλωτι, 

 διαχειρίηεται με ορκολογικό τρόπο τουσ υδατικοφσ πόρουσ, μειϊνοντασ το αντλοφμενο νερό,  

ελζγχοντασ τθ ςτάκμθ των δεξαμενϊν και περιορίηοντασ τισ διαρροζσ. 

 

Στον Ρίνακα που ακολουκεί ςυνοψίηονται οι βαςικζσ μόνον παράμετροι που λιφκθςαν υπ’ όψιν ςτουσ 

υπολογιςμοφσ εκτίμθςθσ κόςτουσ οφζλουσ: 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΚΟΣΟΤ / ΟΦΔΛΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ (ΤΝΟΛΗΚΟ) 

Κάηνηθνη (απνγξαθή 2011) 21.034 

Δπνρηθνί θάηνηθνη - Δπηζθέπηεο (εθηίκεζε) 4.800 

Αξ. Καηαλαισηψλ 21.795 

Αξηζκφο Τδξνκέηξσλ 14.858 

Μήθνο Δμσηεξηθνχ Τδξαγσγείνπ (km) 450 

Μήθνο Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο (km) > Φ50 198 

πλνιηθφο Απνζεθεπηηθφο Υψξνο Γεμακελψλ (m3) 11.196 

πλνιηθφ Αληινχκελν Νεξφ απφ Γεσηξήζεηο θαη Πεγέο (m3/year) 5.444.676 

πλνιηθφ Σηκνινγνχκελν Νεξφ (m3/year) 2.091.037 

Παξνρέο αλα Καηαλαισηή 0,682 

Μ3 αλα Παξνρή Ζκεξεζίσο 0,39 

Μ3 αλα Καηαλαισηή Ζκεξεζίσο 0,27 

        

Ωθεινχκελνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο είλαη φινη νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ, νη επηρεηξήζεηο, νη θνξείο θαη νη επηζθέπηεο. Ο αξηζκφο 

ησλ επηζθεπηψλ απμάλεηαη ζεκαληηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο  είλαη έλαο 
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εκηνξεηλφο Γήκνο κε απνηέιεζκα λα ηνλ επηζθέπηνληαη πνιινί θάηνηθνη πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζηα 

αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. 

 

2.4 ΓεληθΪ 

Με ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα βειηίσζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ν 

Γήκνο ζηνρεχεη κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζηε κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαξξνψλ, ζηελ άκεζε θαη 

ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ, ηεο θαηαλάισζεο, ηνπ ηζνδπγίνπ λεξνχ, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ζηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

Σειηθφο ζηφρνο ησλ εκπιεθφκελσλ κεραληθψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, βαζηδφκελνη πάληα 

θαη ζην ηζηνξηθφ ησλ δεδνκέλσλ ηειεκεηξίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή ιεηηνπξγία 

ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ειέγρεη ε Τπεξεζία. 

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο κειέηεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο, παξνπζηάδεη ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο αχμεζε ησλ θαηνίθσλ κε παξάιιειε ειάηησζε ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ 

πφζηκνπ λεξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε απαίηεζε γηα θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ. 

 

2.5 Πεξηγξαθά ΤπΪξρνπζαο θαηΪζηαζεο Γηθηύσλ 

Από το ςφνολο των Τοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου, όλεσ διακζτουν πλιρεσ δίκτυο φδρευςθσ, κυρίωσ από 

γεωτριςεισ και πθγζσ. 

Θ κατάςταςθ φδρευςθσ που επικρατεί ςιμερα ςτο Διμο Ρθνειοφ είναι θ εξισ: 

 

2.5.1 Δθμοτικι Ενότθτα  Ψραγανοφ 

2.5.1.1 Σικιςμόσ Χίμιηα 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ Τδαηφππξγν ίκηδα φγθνπ 50θ.κ.κέζσ αγσγνχ Φ63. Ο Τδαηφππξγνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ Γεμακελή Πεγάδη κέζσ αγσγνχ Φ75. Πιένλ ηνπ Τδαηφππξγνπ ίκηδαο, ε 

Γεμακελή Πεγάδη ηξνθνδνηεί θαη ηνλ νηθηζκφ Πεγάδη κέζσ αγσγνχ Φ63. Ζ Γεμακελή Πεγάδη 

ηξνθνδνηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ γεψηξεζε ίκηδα-Πεγάδη κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN50 (2”). 

2.5.1.2 Οηθηζκόο Σξαγαλό 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ Τδαηφππξγν Σξαγαλφ φγθνπ 60θ.κ.κέζσ αγσγνχ Φ140. Ο Τδαηφππξγνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ Γεμακελή Μαξθφπνπιν κέζσ αγσγνχ Φ63. Πιένλ ηνπ νηθηζκνχ Σξαγαλνχ, ν 

Τδαηφππξγνο ηξνθνδνηεί θαη ηελ Γεμακελή ηνπ νηθηζκνχ Όιγα, φγθνπ 10θ.κ., κέζσ αγσγνχ Φ63. Ζ 

Γεμακελή Μαξθφπνπιν ηξνθνδνηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ γεψηξεζε Κακειφξα Παιηά, κέζσ αγσγνχ 

Φ140, θαη ηελ γεψηξεζε Μαξθφπνπιν, κέζσ αγσγνχ Φ140. 

 

 

2.5.2 Δθμοτικι Ενότθτα Γαςτοφνθσ 
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2.5.2.1. Σικιςμόσ Φουπάκι 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ Τδαηφππξγν Ρνππάθη φγθνπ 200θ.κ.κέζσ δπν αγσγψλ Φ90 θαη Φ110 

αληίζηνηρα. Ο Τδαηφππξγνο Ρνππάθη ηξνθνδνηεί επίζεο ηνπο νηθηζκνχο Κνξφτβν θαη Αγία Μαχξα. Ο 

Τδαηφππξγνο Ρνππάθη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Ρνππάθη Παιαηά κέζσ αγσγνχ Φ110 θαη ηε 

Γεψηξεζε Ρνππάθη Νέα κέζσ αγσγνχ Φ110. 

2.5.2.2. Σικιςμόσ Οευκοχϊρι 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Λεπθνρψξη φγθνπ 100θ.κ. κέζσ αγσγνχ  Φ90. Ζ Γεμακελή 

Λεπθνρψξη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Λεπθνρψξη Παιαηά κέζσ αγσγνχ Φ50. 

2.5.2.3. Σικιςμόσ Ξαβαςίλα 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Καβαζίια φγθνπ 120θ.κ. κέζσ αγσγνχ Φ200. Ο 

Τδαηφππξγνο Καβαζίια ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Δζληθή νδφο κέζσ αγσγνχ Φ90 θαη ηε 

Γεψηξεζε Καξαδηψηε κέζσ αγσγνχ Φ90. 

2.5.2.4. Σικιςμόσ Ξαρδιακαφτι 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Καξδηαθαχηη φγθνπ 110θ.κ. κέζσ αγσγνχ Φ90. Ο 

Τδαηφππξγνο Καβαζίια ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Πιαηεία κέζσ αγσγνχ Φ90 θαη ηε Γεψηξεζε 

Κεξακίδη κέζσ αγσγνχ Φ90. 

2.5.2.5. Σικιςμόσ Υαλαιοχϊρι 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Παιαηνρψξη φγθνπ 90θ.κ. κέζσ αγσγνχ Φ90. Ζ Γεμακελή 

Παιαηνρψξη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Παιαηνρψξη κέζσ αγσγνχ Φ75. 

2.5.2.6. Σικιςμόσ Γαςτοφνθ 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Γαζηνχλε φγθνπ 200θ.κ. κέζσ δχν αγσγψλ, ελφο 

ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN80 (3”) θαη ελφο Φ200 θαη απφ ηηο Γεσηξήζεηο ΔΘΗΑΓΔ θαη ρξηζηφπνπινπ κέζσ  

δχν αγσγψλ Φ63 θαη Φ63 αληίζηνηρα. Ο Τδαηφππξγνο Γαζηνχλε ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Νέα Γεψηξεζε 

Γχθηηθα κέζσ αγσγνχ Φ90, απφ ηε Γεψηξεζε Γχθηηθα παιαηά κέζσ αγσγνχ Φ110, απφ ηε Γεψηξεζε 

Τδαηφππξγνπ πιεζίνλ Μάλδξαο κέζσ αγσγνχ Φ90 θαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Γαζηνχλε Νφηηα κέζσ 

αγσγνχ Φ90. 

 

2.5.3 Δθμοτικι Ενότθτα  Βαρκολομιοφ 

2.5.3.1. Σικιςμόσ Διμθτρα 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Γήκεηξα φγθνπ 50θ.κ. κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN80 (3”). 

Ο Τδαηφππξγνο Γήκεηξα ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα κέζσ αγσγνχ Φ75. 

2.5.3.2. Σικιςμόσ Βρανάσ 
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Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Βξαλά. Ζ Γεμακελή Βξαλά ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε 

Βαγγειάθνπ κέζσ αγσγνχ Φ110. 

2.5.3.3. Σικιςμόσ Πάχοσ 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Μάρνο φγθνπ 200θ.κ.κέζσ δχν αγσγψλ  Φ90 θαη Φ140. Ζ 

Γεμακελή Μάρνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Κνχβεινο κέζσ αγσγνχ Φ110. 

2.5.3.4. Σικιςμόσ Ουγιά 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ηε Γεψηξεζε Φξαηδάδηα Πνδηά κέζσ αγσγνχ Φ63 θαη απφ ηνλ 

Τδαηφππξγν Λπγηά φγθνπ 50θ.κ. κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN80 (3”). Ο Τδαηφππξγνο Λπγηά 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Ακπειάθηα κέζσ αγσγνχ Φ90. 

2.5.3.5. Σικιςμόσ Γλφφα 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Γιχθα φγθνπ 400θ.κ., θαη απεπζείαο απφ ηηο Γεσηξήζεηο Καιάκη 

θαη Μεξνβίιη. Ζ Γεμακελή Γιχθα, ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Σξχπην Λεζάξη κηθξή πάλσ, κέζσ 

αγσγνχ Φ90, απφ ηε Γεψηξεζε Σξχπην Λεζάξη κέζσ αγσγνχ Φ90 θαη απφ ηε Γεψηξεζε Σξχπην 

Λεζάξη κεγάιε θάησ, κέζσ αγσγνχ Φ90. 

2.5.3.6. Σικιςμόσ Βαρκολομιό 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Βαξζνινκηφ κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN100 (4”). Ο 

Τδαηφππξγνο Βαξζνινκηφ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Μεγάιε Γεψηξεζε κέζσ αγσγνχ Φ110, απφ ηε 

Γεψηξεζε Μπνηζηθηά ή Κνπθνπβάγηα κέζσ αγσγνχ Φ75, απφ ηε Γεψηξεζε Ξεβάζε κέζσ αγσγνχ 

Φ140 θαη απφ ηε Γεψηξεζε Νεπηαγσγείν κέζσ αγσγνχ Φ90. 
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3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Το ςφςτθμα φδρευςθσ του Διμου Ρθνειοφ, κεωροφμενο ωσ ςφνολο, χαρακτθρίηεται από τα πολλά ξεχωριςτά 

και ανεξάρτθτα δίκτυα φδρευςθσ, που κεωροφνται και διαφορετικζσ ηϊνεσ τροφοδοςίασ, οπότε και με αυτι τθ 

λογικι κακορίςτθκαν τα πενιντα  (50) Τοπικά Σθμεία Ελζγχου (ΤΣΕ). 

 

3.1. Σνπηθνέ ηαζκνέ - Πέλαθεο 

ΠΗΝΑΚΑ Α - ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔ) 

   

   

Α.Σ.-ΣΔ Οηθηζκόο – ΘΫζε Σύπνο εγθαηΪζηαζεο: 

   

Α.Σ.1-ΣΔΓ 1 ΓΔΩΣΡΖΖ ΗΜΗΕΑ-ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.2-ΣΔΓ 2 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΑΜΖΛΟΡΑ ΠΑΛΗΑ 

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.3-ΣΔΓ 3 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ  

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.4-ΣΔΓ 4 ΓΔΩΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.5-ΣΔΓ 5 ΓΔΩΣΡΖΖ ΝΔΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.6-ΣΔΓ 6 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ ΠΑΛΗΑ 

(ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ)) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.7-ΣΔΓ 7 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ 

(ΚΑΒΑΗΛΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.8-ΣΔΓ 8 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΑΡΑΕΗΩΣΖ 

(ΚΑΒΑΗΛΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.9-ΣΔΓ 9 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 

(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.10-ΣΔΓ 10 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΔΡΑΜΗΓΗ 

(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.11-ΣΔΓ 11 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ 

(ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.12-ΣΔΓ12 ΓΔΩΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΝΔΑ ΓΔΩΣΡΖΖ 
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(ΓΑΣΟΤΝΖ)  

 

   

Α.Σ.13-ΣΔΓ13 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΠΑΛΗΑ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.14-ΣΔΓ14 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ 

ΜΑΝΓΡΑ (ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.15-ΣΔΓ 15 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ ΝΟΣΗΑ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.16-ΣΔΓ 16 ΓΔΩΣΡΖΖ ΔΘΗΑΓΔ (ΓΑΣΟΤΝΖ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.17-ΣΔΓ 17 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.18-ΣΔΓ 18 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ (ΓΖΜΖΣΡΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.19-ΣΔΓ 19 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΒΑΓΓΔΛΑΚΟΤ 

(ΒΡΑΝΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.20-ΣΔΓ 20 ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΟΤΒΔΛΟ (ΜΑΥΟ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.21-ΣΔΓ 21 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΦΡΑΣΕΑΓΗΑ ΠΟΓΗΑ 

(ΛΤΓΗΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.22-ΣΔΓ 22 ΓΔΩΣΡΖΖ ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ (ΛΤΓΗΑ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.23-ΣΔΓ 23 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΜΗΚΡΖ 

ΠΑΝΩ (ΓΛΤΦΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.24-ΣΔΓ 24 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ (ΓΛΤΦΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.25-ΣΔΓ 25 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ 

ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΣΩ (ΓΛΤΦΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.26-ΣΔΓ 26 ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΑΛΑΜΗ (ΓΛΤΦΑ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.27-ΣΔΓ 27 ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΡΟΒΗΛΗ (ΓΛΤΦΑ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.28-ΣΔΓ 28 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΓΑΛΖ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.29-ΣΔΓ 29 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΠΟΣΗΚΗΑ 

ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 
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Α.Σ.30-ΣΔΓ 30 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΞΔΒΑΘΖ  

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

   

Α.Σ.31-ΣΔΓ 31 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΒΑΘΔΗΑ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.32-ΣΔΓ 32 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.33-ΣΔΓ 1 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ) ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.34-ΣΔΓ 2 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΗΜΗΕΑ 

(ΗΜΗΕΑ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.35-ΣΔΓ 3 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 70 

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.36-ΣΔΓ 4 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 100 

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.37-ΣΔΓ 5 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 60 

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.38-ΣΔΓ 6 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 

(ΡΟΤΠΑΚΗ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.39-ΣΔΓ 7 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ (ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ) 100 

(ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.40-ΣΔΓ 8 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 120 

(ΚΑΒΑΗΛΑ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.41-ΣΔΓ 9 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 110 

(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.42-ΣΔΓ 10 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ 90 

(ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.43-ΣΔΓ 11 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Α‟ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.44-ΣΔΓ 12 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Β‟ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.45-ΣΔΓ 13 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 

ΓΖΜΖΣΡΑ 50 (ΓΖΜΖΣΡΑ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.46-ΣΔΓ 14 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΒΡΑΝΑ (ΒΡΑΝΑ) ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
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Α.Σ.47-ΣΔΓ 15 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΥΟ 200 (ΜΑΥΟ) ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.48-ΣΔΓ 16 ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΛΤΓΗΑ 50 (ΛΤΓΗΑ) ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

   

Α.Σ.49-ΣΔΓ 17 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΛΤΦΑ 400 (ΓΛΤΦΑ) ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.50-ΣΔΓ 18 
ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ) 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

 

Πλοι οι ςτακμοί ελζγχου (ΤΣΕ) κα επικοινωνοφν με τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ) με αςφρματθ τεχνολογία 

και ο κάκε ζνασ από αυτοφσ κα περιλαμβάνει κατ‘ ελάχιςτον τα παρακάτω ςυςτιματα: 

 Ζνα Ρίνακα Καλωδίωςθσ (Αυτοματιςμοφ) 

 Αντικεραυνικά γραμμισ τροφοδοςίασ (όπου προβλζπονται) 

 Αντικεραυνικά γραμμισ επικοινωνίασ Ethernet 

 Μία Μονάδα αςφρματθσ Επικοινωνίασ 

 Μία Κεραία 

 Ζνα Ελεγκτι τφπου RTU και οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 

 Εξαρτιματα ςφνδεςθσ των οργάνων μζτρθςθσ 

Στουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου κα γίνουν οι ακόλουκεσ εργαςίεσ από το προςωπικό του προμθκευτι: 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και λοιπζσ εργαςίεσ των τοπικϊν ςτακμϊν και των αντίςτοιχων RTUs. 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και λοιπζσ εργαςίεσ των οργάνων που προδιαγράφονται. Οι κζςεισ των οργάνων 

κα κακοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου. 

 Μετατροπζσ ι ολικι αντικατάςταςθ ςτουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ ϊςτε να γίνει θ ηεφξθ με τουσ πίνακεσ 

αυτοματιςμοφ. 

 Διαςφνδεςθ όλων των ανωτζρω μεταξφ τουσ και με τθν ΔΕΘ, ςυμπεριλαμβανομζνου του απαραίτθτου 

εξοπλιςμοφ και οργάνων . 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και δοκιμζσ του λογιςμικοφ. 

 Δοκιμζσ κατά τθν ολοκλιρωςθ και κζςθ ςε λειτουργία 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β - ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΔΖ (ΣΔΠ) 

 

_Α.Σ.-Σ Οηθηζκόο – ΘΫζε 

Α.Σ.53-ΣΔΠ 1 – 

ΣΔΠ 12 
ΣΟΠΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΔΖ – ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 
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Για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ του δικτφου φδρευςθσ του 

Διμου κρίνεται αναγκαία θ εγκατάςταςθ νζων Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ). 

Στα ςθμεία αυτά κα τοποκετείται καταγραφικό πίεςθσ με δυνατότθτα τθλεμετάδοςθσ δεδομζνων με κωδικό 

όνομα ΤΣΕΡ (Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου Ρίεςθσ). Οι τοπικοί ςτακμοί ελζγχου κα ζχουν ωσ ςκοπό τθν ςυνεχι 

καταγραφι και τθλεμετάδοςθ δεδομζνων πίεςθσ. 

 

Λεηηνπξγέεο ελόο ΣΔΠ 

Κάζε έλαο απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ πίεζεο (ΣΔΠ) πξέπεη λα εθηειεί ηηο αθφινπζεο 

ιεηηνπξγίεο: 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ: Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ην δηαζπλδεδεκέλν 

εμνπιηζκφ, δειαδή ην φξγαλν κέηξεζεο πίεζεο. Σα δεδνκέλα απφ ην αηζζεηήξην πίεζεο απνηειεί 

αλαινγηθφ ζήκα ζηελ αληίζηνηρε είζνδν ηνπ ειεγθηή πνπ ιεηηνπξγεί σο απηφλνκε κνλάδα πνπ 

δηαζέηεη κπαηαξία θαη θαηαγξαθηθφ δεδνκέλσλ (data-logger). Ζ ελ ιφγσ κνλάδα αλαιακβάλεη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπιιεγφκελεο, κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ GSM/GPRS modem, πξνο ηνλ ΚΔ 

φπνηε ν ρξήζηεο ην δεηήζεη. 

 Σξνθνδνζία: Ο ΣΔΠ είλαη απηφλνκνο θαη δελ απαηηεί ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηαο 

πνπ ν ειεγθηήο δηαζέηεη κπαηαξία. 

 

Ο ζηαζκφο ΣΔΠ ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιένλ δπζκελέο ζεκείν ηνπ θάζε πδξαπιηθνχ δηθηχνπ. Ζ 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζα γίλεη ζε εξκάξην θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ κε θιεηδαξηά ή ζε θνηλφρξεζην ρψξν 

νηθνδνκήο ή νηθίαο παξαθείκελνπ ησλ νηθηαθψλ πδξνκέηξσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηειηθή ζέζε ηνπ 

ζηαζκνχ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο απηήο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Γ - ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΧΡΗΟΤ (ΣΤΥ) 

 

Α.Σ.-Σ Οηθηζκόο – ΘΫζε 

Α.Σ.51-ΣΤΥ 1 
ΣΟΠΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΩΡΊΟΤ 

ΒΑΡΘΟΛΗΟΜΗΟΤ 

Α.Σ.52-ΣΤΥ 2 ΣΟΠΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΩΡΊΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ 

 

ε επηιεγκέλεο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ (έλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαξζνινκηνχ, θαη έλαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γαζηνχλεο) ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) ζηαζκνί κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ νη νπνίνη 

ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

παξνπζηαζηνχλ ηηκέο εθηφο νξίσλ ζα ζεκαίλεη ζπλαγεξκφο ζηνλ ΚΔ θαη ζα ιακβάλνπλ άκεζα γλψζε 

νη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αθξηβήο ζέζεηο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηελ θάζε 

πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε GSM/GPRS. 
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3.2. Πεξηγξαθά ζεκΪησλ απηνκαηηζκνύ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΣΔ κε ηε 

κνξθή πηλάθα ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη ζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ Κεληξηθφ ζηαζκφ 

ειέγρνπ θαη ηα αληίζηνηρα ςεθηαθά θαη αλαινγηθά ζήκαηα πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ RTU. εκεηψλεηαη φηη 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κειινληηθά ζήκαηα πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ. 

ηνλ  πίλαθα  πνπ αθνινπζεί , έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δήισζε ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ ζην  

RTU,  ε εμήο ζεκεηνινγία: 

 

DI DO AI AO 

DI: Ψηθιακή είζοδορ 

DO: Ψηθιακή έξοδορ 

AI: Αναλογική είζοδορ 

AO: Αναλογική έξοδορ (δςναηόηηηα ζύνδεζηρ) 

 

εκείσζε: Σν ζχλνιν ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ εηζφδνπ γηα θάζε RTU ζα είλαη είηε 4 – 20 mA είηε 0 – 

10 V θαη ζα ζπλδεζνχλ ζηελ θάξηα ηχπνπ ΑΗ εθηφο ησλ νξγάλσλ πνπ δηαζπλδένληαη κέζσ 

βηνκεραληθνχ Γηθηχνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αλαιπηέο ελέξγεηαο). 

 

Σθμείωςθ: Στθν περίπτωςθ εγκατάςταςθσ θλεκτρομαγνθτικοφ παροχομζτρου με μπαταρία ςε ΤΣΕ Δεξαμενισ, 

λόγω του ότι τα εν λόγω όργανα διακζτουν ζξοδο παλμϊν κα πρζπει να προςφερκεί μονάδα RTU που να 

διακζτει επιπλζον τουλάχιςτον μια ψθφιακι είςοδο με γριγορο απαρικμθτι (fast counter) ςε ςυχνότθτα 

≥200Hz για να ςυνδεκεί εκεί θ ζξοδοσ του οργάνου μζτρθςθσ. 

 

Σύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΑληιηνζηΪζην ά Γεώηξεζε 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΘΣΘ RTU: 

 

 

 

 

 

DI DO AI AO 

13 2 2 0 
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Α/Α 

Πεξηγξαθά 

 

DI 
ΦεθηαθΫο 
Δέζνδνη 

DO 
ΦεθηαθΫο 

Έμνδνη 

ΑI 
ΑλαινγηθΫο 

Δέζνδνη 

ΑO 
ΑλαινγηθΫο 

Έμνδνη 

Η. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

1 
Θέζε Γεληθνχ δηαθφπηε πίλαθα 

ηζρχνο 
1    

2 
Δπηβεβαίσζε ηνπηθνχ 

απηνκαηηζκνχ (ΣΑ) 
1    

3 
Αληρλεπηήο θίλεζεο, ξειέ 

Δηζφδνπ 
1    

4 
Ύπαξμε ηάζεο (Δπηηεξεηήο 

ηάζεο) 
1    

5 
UPS ή  Φσην/ηθνπ Υακειή Σάζε 

Μπαηαξίαο 
1    

6 Δλεξγεηαθφο αλαιπηήο ΤΝΓΔΖ Δ ΘΤΡΑ ΣΖ RTU 

ΗΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

7 Πίεζε ζηελ θαηάζιηςε   1  

8 Παξνρή ζηελ θαηάζιηςε   1  

9 ηάζκε ζηελ δεμακελή   1  

10 
ηάζκε θινηεξνδηαθφπηε (Άλσ-

Κάησ/ Όξην) 
2    

ΗΗΗ. ΤΣΖΜΑ ΥΛΧΡΗΧΖ 

11 Δθθίλεζε/ ηάζε (Start/Stop)  1   

12 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο 1    

13 Βιάβε 1    

14 
ηάζκε δνρείνπ ρεκηθψλ (Κάησ/ 

Όξην) 
1    

ΗV. ΚΤΡΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 

15 Απηφκαηε/ Υεηξνθίλεηε 1    

16 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο 1    

17 Βιάβε (Θεξκηθφ θηλεηήξα) 1    

18 Δθθίλεζε/ ηάζε (Start/Stop)  1   

19 
Θχξα ζχλδεζεο ηνπ RTU κε Soft 

Starter ή Inverter 
ΝΑΗ 

      

 ΤΝΟΛΟ: 13 2 3 0 
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Σύπνο εγθαηΪζηαζεο: Γεμακελά 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΘΣΘ RTU: 

DI DO AI AO 

7 1 2 0 

 

Α/Α 
Πεξηγξαθά 

 

DI 
ΦεθηαθΫο 
Δέζνδνη 

DO 
ΦεθηαθΫο 

Έμνδνη 

ΑI 
ΑλαινγηθΫο 

Δέζνδνη 

ΑO 
ΑλαινγηθΫο 

Έμνδνη 

Η. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

1 
Ύπαξμε ηάζεο (Δπηηεξεηήο 

ηάζεο) 
1    

2 
UPS ή  Φσην/ηθνπ Υακειή Σάζε 

Μπαηαξίαο 
1    

ΗΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

3 ηάζκε ζηελ δεμακελή   1  

4 Παξνρή ζηελ θαηάζιηςε   1  

5 
ηάζκε θινηεξνδηαθφπηε (Άλσ/ 

Όξην) 
1    

6 
ηάζκε θινηεξνδηαθφπηε (Κάησ/ 

Όξην) 
1    

ΗΗΗ. ΤΣΖΜΑ ΥΛΧΡΗΧΖ (ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ) 

7 Δθθίλεζε/ ηάζε (Start/Stop)  1   

8 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο 1    

9 Βιάβε 1    

10 
ηάζκε δνρείνπ ρεκηθψλ (Κάησ/ 

Όξην) 
1    

      

 ΤΝΟΛΟ: 7 1 2 0 

 

3.3. Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο 

ε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα πξνζθέξεη, εγθαηαζηήζεη, ζπλδέζεη θαη 

ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

α) Ζιεθηξηθφ πίλαθα ηζρχνο (φπνπ θαζνξίδεηαη) 

β) Ζιεθηξηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ 

γ) Δμνπιηζκφ απηνκαηηζκνχ (φξγαλα) 

δ) Απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο εηζφδσλ/ εμφδσλ (RTU) 
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ε) Δπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ (RADIOMODEM ή/θαη GSM, ΚΔΡΑΗΔ) 

ζη) Σξνθνδνηηθφ Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο (UPS) 

δ) πζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

ε) πζηήκαηα ειέγρνπ εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζ) Καιψδηα δηαζχλδεζεο 

η) Eξκάξηα εγθαηάζηαζεο θαη φπνπ απαηηείηαη Pillar 

 

 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα πξνζθέξεη γηα ηνλ ΚΔ: 

 Έλαλ server ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν rack. 

 Σν rack ηνπ server ζα δηαζέηεη ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ινηπνχ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ, φπσο 

routers, switches, modem θαη ζα πξνζθέξεη ηθαλέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη επθνιία 

πξφζβαζεο γηα επεκβάζεηο, φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

 Σέζζεξηο (4) ζέζεηο εξγαζίαο client work stations, πνπ ζα απνηεινχληαη απφ ηζάξηζκνπο 

ππνινγηζηέο κε νζφλε θαη ζα αλαιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Μηα (1) ζέζε γηα ηελ ηειεπαξαθνινχζεζε (SCADA) φισλ ησλ ειεγθηψλ ησλ ηνπηθψλ 

ζηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο (ΣΔ). 

 Μηα (1) ζέζε γηα ηελ εληνπηζκφ δηαξξνψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

(Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ 

χδξεπζεο) 

 Μηα (1) ζέζε γηα ηo νινθιεξσκέλν δπλακηθά ελνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ελνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δηαρείξηζεο χδξεπζεο / απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά 

δίθηπα 

 Μηα (1) ζέζε γηα ην ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Λνγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο) 

 Έλαλ (1) ADSL / VDSL router θαη έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (Ethernet) γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο. 

 Έλα (1) ηξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (UPS) 

 Γηθηπαθφ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ LAN. 

 Ζιεθηξνινγηθφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (θαλάιηα, θαιψδηα, πξίδεο) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο απφ ηε κνλάδα UPS. 

 Έλα (1) έγρξσκν πνιπκεράλεκα (εθηππσηήο-scanner), ζειίδαο Α4 ηερλνινγίαο laser 

 Έλαο (1) έγρξσκνο εθηππσηήο, ζειίδαο Α3/Α4, ηερλνινγίαο inkjet 

 Σέζζεξηο (4) νζφλεο ηχπνπ LED, Full HD, δηαζηάζεσλ 48” κε θαηάιιειε βάζε γηα επίηνηρε 

ζηήξημε. 

 

Καζψο θαη έλαλ θνξεηφ ζηαζκνχο ειέγρνπ (ΦΔ). 
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3.4. Γεληθά πεξηγξαθά ιεηηνπξγέαο ΣΔ Γεώηξεζεο/ Αληιηνζηαζένπ 

Σα ζήκαηα απφ ηα αηζζεηήξηα θαηαιήγνπλ ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ. ηνλ πίλαθα απηφ 

ππάξρεη γηα θάζε κεηξνχκελν κέγεζνο (ζηάζκε, παξνρή θιπ.) θαη ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηηκψλ. 

Σα φξγαλα θαη ε νζφλε ιεηηνπξγνχλ κε 12VDC ή 24 VDC ή 220 VAC. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ειέγρεηαη απφ ηε ζηάζκε ηεο δεμακελήο ηελ νπνία ηξνθνδνηνχλ, ελψ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ είλαη ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο (ή πεγήο) απφ ηελ 

νπνία αλαξξνθνχλ λα είλαη εληφο επηηξεπηνχ νξίνπ θαη : 

α)  Ο δηαθφπηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληιίαο λα είλαη ζε ζέζε Auto 

β) Να κελ έρεη ζεκαλζεί βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία ηεο αληιίαο 

γ) Να κελ έρεη ηεζεί ε αληιία εθηφο ιεηηνπξγίαο κε εληνιή ηνπ ΚΔ 

Ζ  εληνιή εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, αλ ηζρχνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δίλεηαη φηαλ ε ζηάζκε ηεο 

Γεμακελήο πνπ θαηαζιίβνπλ θηάζεη ζην θάησ επηηξεπηφ φξην θαη δηαξθεί ψζπνπ ην λεξφ αλέβεη ζην 

πάλσ φξην. Σν πφζεο θαη πνηεο αληιίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ αληιηψλ 

θαη απφ ηηο ζηάζκεο ησλ  Γεμακελψλ, ηηο παξνρέο εηζφδνπ-εμφδνπ θαη  απφ ηελ πίεζε λεξνχ ζηελ 

θαηάζιηςε ησλ αληιηψλ. Ζ εθθίλεζε θαη ζηάζε ησλ αληιηψλ ζα γίλεηαη θιηκαθσηά γηα ηελ απνθπγή 

πιεγκάησλ. Οη αληιίεο ζα ελαιιάζζνληαη απηφκαηα θπθιηθά γηα νκνηφκνξθε θζνξά θαη ηζνθαηαλνκή 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο. Δάλ ζηα αληιηνζηάζηα κε δχν ή ηξεηο αληιίεο, κία αληιία δελ ιεηηνπξγεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα ε εθεδξηθή. 

Ο πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ χδξεπζεο. 

 

 

3.5. Σξόπνη ιεηηνπξγέαο ΣΔ Γεώηξεζεο/ Αληιηνζηαζένπ 

Σν ζχλνιν ησλ ΣΔ πξέπεη λα επηηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

α. Λεηηνπξγέα εγθαηΪζηαζεο κε ηνπηθνύο ρεηξηζκνύο 

Κάζε αληιία είηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνπηθνχο ρεηξηζκνχο ζέηνληαο ηνλ επηινγέα ηεο AUTO-

OFF-MANUAL (A-O-M) ζηελ ζέζε -M-: XEΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ είηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε 

κέζσ RTU ή/θαη απνκαθξπζκέλα ζέηνληαο ηνλ επηινγέα ηεο AUTO-OFF-MANUAL (A-O-M) ζηελ ζέζε 

-Α-: ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. 

β. Λεηηνπξγέα εγθαηΪζηαζεο κε ηνπηθό απηνκαηηζκό κΫζσ RTU 

Ζ εγθαηάζηαζε κεηαπίπηεη ζε θαηάζηαζε απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζηηο αθφινπζε πεξίπησζε: 

 Ο δηαθφπηεο επηινγέαο (Α-O-Μ) βξίζθεηαη ζηε ζέζε -Α-  θαη 

I. δίδεηαη ζρεηηθή εληνιή απφ ηνλ ΚΔ  ή 

II. παξνπζηάδεηαη βιάβε ζηνλ ΚΔ ή ηελ γξακκή επηθνηλσλίαο θαη ν ππ' φςε ΣΔ είλαη απνδέθηεο, 

νπφηε ε κεηάπησζε γίλεηαη απηφκαηα. 

γ. Λεηηνπξγέα εγθαηΪζηαζεο κΫζσ Σειερεηξηζκώλ ΚΔ 
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Πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειερεηξηδφκελε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο είλαη λα βξίζθεηαη ν δηαθφπηεο επηινγέαο 

(Α-O-Μ) ζηελ ζέζε - Α-. 

Ο ρεηξηζηήο ησλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΚΔ, ΦΔ) δίλεη ηηο πξνβιεπφκελεο  εληνιέο ηειερεηξηζκψλ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ 

Α1. Ο δηαθφπηεο επηινγέαο ηεο αληιίαο Α-Ο-Μ ηνπ Πίλαθα Απηνκαηηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη 

ζηελ ζέζε - ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ-. Με επηηφπην ρεηξηζκφ ή αληιία βξίζθεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

a. Καηάζηαζε -XOFF-: ζε ζηάζε 

b. Καηάζηαζε -ΥΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ-: ζε ιεηηνπξγία 

Α2. Ο δηαθφπηεο επηινγέαο ηεο αληιίαο Α-Ο-Μ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε - ΑΤΣΟΜΑΣΖ-: 

a. Καηάζηαζε -OFF- Ζ αληιία βξίζθεηαη ζε ζηάζε χζηεξα απφ ηειερεηξηζκφ ή εληνιή ΣΔ. 

b. Καηάζηαζε –ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ-: Ζ αληιία βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία        χζηεξα απφ 

ηειερεηξηζκφ ή εληνιή ΣΔ. 

c. Καηάζηαζε - ΔΚΣΟ -: Ζ αληιία βξίζθεηαη κφληκα ζε ζηάζε θαηφπηλ εληνιήο ΚΔ. 

d. Καηάζηαζε -ΒΛΑΒΖ-: Ζ αληιία βξίζθεηαη κφληκα ζε ζηάζε ιφγσ βιάβεο. 

 

ΛεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο ΣΔ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 πλερήο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Μεηάδνζε ησλ ζπιιεγφκελσλ απηψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ 

(Σειεέιεγρνο). 

 Απνδνρή θαη εθηέιεζε εληνιψλ απφ ηνπο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σειερεηξηζκνί). 

 Απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Απηφκαηνο έιεγρνο HARDWARE - SOFTWARE 

 

πιινγά Πιεξνθνξηώλ 

Οη ειάρηζηα απαηηεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγεη ν θάζε ΣΔ ζα ζπιιέγνληαη σο πξνεγνπκέλσο 

θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Οη ζπιιεγφκελεο αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο ζα κεηαηξέπνληαη απφ ηνλ ΣΔ ζηα θπζηθά ηνπο κεγέζε. 

Σα θπζηθά απηά κεγέζε ζα ειέγρνληαη γηα: 

a. ππέξβαζε αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ 

b. ππέξβαζε θαηψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ 

c. ππέξβαζε αλψηαηεο αλάγλσζεο (π.ρ. αλνηθηή ή θνκκέλε γξακκή) 

d. ππέξβαζε θαηψηαηεο γξακκήο (π.ρ. βξαρπθχθισκα ζηελ γξακκή ή θνκκέλε γξακκή 

πεγήο ξεχκαηνο). 

e. κεγάιε δηαθχκαλζε (ζφξπβνη) ζηηο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο. 
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f. απφηνκε κεηαβνιή αξγψλ θαηλνκέλσλ. 

Σα θπζηθά θαη ςεθηαθά κεγέζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα : 

a. εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, ζρεζηαθψλ θαη ινγηθψλ ζπγθξίζεσλ κε ζηφρν ηελ 

απηφκαηε επηινγή πξνθαζνξηζκέλσλ αληηδξάζεσλ. 

b. ζπλερή ζχγθξηζε κε παξακεηξηθά θαζνξηζκέλε ζπλάξηεζε ρξφλνπ/ κεγέζνπο γηα ηελ 

αλίρλεπζε εηδηθψλ ζπλαγεξκψλ (π.ρ. ξπζκφο θαζφδνπ ζηάζκεο δεμακελήο). 

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ RAM κλήκε ηεο κνλάδαο RTU θαη ζα 

απνζηέιινληαη ζηνλ ΚΔ θαηά ηελ ακέζσο επφκελε ζάξσζε. 

 

ΣειεΫιεγρνο 

Κάζε ΣΔ βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ θαη ηνλ ελεκεξψλεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί, γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηέιινληάο ηνπ: 

1. Όιεο ηηο κεηαβνιέο ςεθηαθψλ εηζφδσλ/ εμφδσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην  δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε 

απφ ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε επηηπρή απνζηνιή. 

2. Όιεο ηηο επεμεξγαζκέλεο κεηξήζεηο αλαινγηθψλ κεγεζψλ πνπ ζπλειέγεζαλ ζην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελε επηηπρή απνζηνιή. 

 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ΚΔ θαη ΣΔ, ν ΣΔ επηρεηξεί ζπλερψο λα επηηχρεη 

επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ θαη παξάιιεια θαηαρσξεί ζε RAM κλήκε φιεο ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο ησλ 

ςεθηαθψλ εηζφδσλ/ εμφδσλ θαη ηηο επεμεξγαζκέλεο κεηξήζεηο αλαινγηθψλ κεγεζψλ κε ζθνπφ λα ηηο 

απνζηείιεη ζηνλ ΚΔ κφιηο απνθαηαζηαζεί ε επηθνηλσλία. Ζ απνζηνιή απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα κελ θαζπζηεξείηαη ν ρξφλνο ζάξσζεο ησλ ππνινίπσλ Σνπηθψλ ηαζκψλ. 

ην δηάζηεκα ηεο απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί απηφκαηα κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ..Δ. 

 

Σειερεηξηζκόο 

Οη ειάρηζηα απαηηεηέο εληνιέο (ηειερεηξηζκνί) ηνπ ΚΔ ηηο νπνίεο θαη κεηαβηβάδεη ν ΣΔ πξνο ηηο 

κνλάδεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη είλαη γεληθά: 

 Δληνιή γηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε πξφγξακκα Σ..Δ. 

 Δληνιή εθθίλεζεο/ παχζεο γηα θάζε αληιία. 

 

Απηόλνκε ιεηηνπξγέα ηεο εγθαηΪζηαζεο 

Καηά ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ν ΣΔ ρσξίο ηδηαίηεξε εληνιή ηειερεηξηζκνχ εθθηλεί θαη ζηακαηά ηηο 

θαηάιιειεο αληιίεο, αλνίγεη θαη θιείλεη ηηο αλάινγεο δηθιείδεο κε βάζε ην πξφγξακκα ηνπ Σνπηθνχ 

ηαζκνχ. 

 

Λνγηζκηθό 
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πλνπηηθά νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλάπηπμεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγήο ησλ RTUs είλαη νη εμήο: 

Σν ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαη εηδηθά απηά ησλ επηθνηλσληψλ κε ηνλ ΚΔ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηεο πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο θαη ελαιιαμηκφηεηαο 

Σν πξφγξακκα ησλ RTUs πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ κε επεμεξγαζία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

(REAL TIME). 

 Θα είλαη θαηά ηνλ δπλαηφλ εληαίν γηα φια ηα RTUs κε πςειφ βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο. 

Οη ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ κεγεζψλ θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πνπ εμεηδηθεχνπλ ην 

πξφγξακκα ζε θάζε RTU (CUSTOMIZATION) ζα νξίδνληαη κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο 

είηε απφ ηνλ ΚΔ είηε  ηνπηθά  ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε  ζα  γίλεηαη ρξήζε θνξεηνχ Ζ/Τ. 

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πξνζαξκνγήο, θφξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη: 

 λα είλαη απινχζηαηε, δεδνκέλνπ φηη ζα επηηειείηαη απφ πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ή εθπαηδεπκέλν 

ζηελ Πιεξνθνξηθή. 

 λα αθνινπζεί ηελ κέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ πξνβιέπνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε 

ηνπ  ρξήζηε κέζσ θαηαιφγσλ επηινγψλ θαη πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ/ ηηκψλ. 

 λα κελ απαηηεί ζε θακία πεξίπησζε ρεηξηζκφ δηαθνπηψλ θαξηψλ ή άιισλ DEEP SWITCHES ή 

γεληθά επέκβαζε ζην HARDWARE ηνπ RTU. 

 

Σν πξφγξακκα θαη ηα αξρεία παξακεηξηθψλ ηηκψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα 

ζε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (RESTART) ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαθφξηηζε ή επαλεηζαγσγή ηηκψλ. 

Ζ πξνζζήθε ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ εηζφδσλ, κλήκεο RAM, ή άιισλ ζηνηρείσλ HARDWARE  πξέπεη 

λα αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα θαη λα ελεξγνπνηείηαη 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ RTUs πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη πιεξφηεηα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε παξακεηξηθφηεηα ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ κέζσ αξρείσλ, φζν θαη ε δεκηνπξγία 

ζχλζεησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην RTU θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΚΔ (STAND ALONE MODE) λα θαιχπηεη ηηο δπλαηέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

θαη θαηά πεξίπησζε λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί δηαθνξεηηθά, πξνθαζνξηζκέλα ππνπξνγξάκκαηα 

ιεηηνπξγίαο (απηφλνκε ιεηηνπξγία). 

 

Υώξνο ΔγθαηΪζηαζεο 

Σν ζχλνιν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο κνλάδαο RTU θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

θάζε ΣΔ  ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ελφο εξκαξίνπ σο εμήο : 

Πίλαθαο ηζρχνο 

ηνπο ΣΔ πνπ πξνβιέπεηαη, ζα εγθαηαζηαζεί πίλαθαο ηζρχνο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο 

κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο (inverter) ζπδεπγκέλνπο κε αλάινγνπο ζεξκνκαγλεηηθνχο δηαθφπηεο θαη ηνλ 

αλάινγν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε θάζε θηλεηήξα. 
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Δξκάξην απηνκαηηζκνχ θαη δηαζχλδεζεο κε ην πεδίν 

Ο πίλαθαο απηφο ζα πεξηιακβάλεη απηφκαηεο δηαηάμεηο ηχπνπ ειεθηξνλφκσλ, εμσηεξηθέο ελδεηθηηθέο 

ιπρλίεο, δηαθφπηεο θαη ζα δίλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ ΣΔ : 

a. Υεηξνθίλεηε εθθίλεζε/ παχζε ζηνηρείσλ (π.ρ. αληιίεο) 

b. Απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

c. Θέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαηάζηαζε Οff. 

 

Μέξνο ηνπ πιηθνχ, ζα ηνπνζεηεζεί ζε εξκάξην εζσηεξηθνχ ρψξνπ, επηδαπέδην ή επίηνηρν. Σν εξκάξην 

ζα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ζ‟ απηφ ε κνλάδα RTU, radiomodem, ηξνθνδνηηθφ, 

δηαθφπηεο θ.ι.π. θαη δηαζέζηκν ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ ηνπ RTU. 

ην εξκάξην απηφ ζα θαηαιήγνπλ ζε θιεκκνζεηξέο φινη νη αγσγνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Βνεζεηηθφ 

Πίλαθα Απηνκαηηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν πξνκεζεπηήο. Οη θαισδηψζεηο απηέο ζα γίλνπλ απφ 

πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ πιήξε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Οη θαισδηψζεηο ηνπ εξκαξίνπ ζα γίλνπλ κε εχθακπηα θαιψδηα, νη θιεκκνζεηξέο ζα είλαη ξάγαο, 

αξηζκεκέλεο θαη φινη νη αγσγνί ζα έρνπλ αθξνδέθηεο θαη ζήκαλζε. ηνπο πίλαθεο ησλ RTU  ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη θιέκκεο θαη γηα ηηο κειινληηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα ζπλδεζνχλ κε θαηάιιεια 

θαιψδηα νη θιέκκεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θιέκκεο ησλ πηλάθσλ ησλ RTU. 

Όια ηα εξκάξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ειεθηξνλφκσλ, αζθαιεηψλ, εηδηθψλ 

ιπρληψλ, δηαθνπηψλ γηα ηελ  δηαζχλδεζε ηνπ RTU κε ηνλ ππάξρνληα θαη λέν εμνπιηζκφ. Σα εξκάξηα 

πξέπεη λα είλαη πξνδηαγξαθψλ ηνπιάρηζηνλ ΗΡ-54.Σν εξκάξην πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

αλαθχθισζεο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, γηα ιφγνπο ςχμεο ησλ κεραλεκάησλ φπνπ απαηηείηαη. Οη ζπξίδεο ή 

πεξζίδεο εηζφδνπ/ εμφδνπ ηνπ αέξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζρεδίαζε θαη εθείλν ηνλ 

εμνπιηζκφ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξκαξίνπ απφ ζθφλε θιπ. 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θαισδίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη 

ζηα παξαξηήκαηα. 

Ο πξνκεζεπηήο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εξκαξίσλ, ζα θαηαζθεπάζεη θαη 

παξαδψζεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε αλαιπηηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα φισλ ησλ ΣΔ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

πλδεζκνινγέα Σνπηθώλ ηαζκώλ ΔιΫγρνπ 

Όινη νη ηνπηθνί ζηαζκνί ζπλδένληαη αζχξκαηα κε ηνλ ΚΔ . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φια ηα ζεκεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ΣΔ ππάξρεη παξνρή ΓΔΖ, ή ζα 

εγθαηαζηαζεί κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Γήκνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζηαζκνί ζηνπο νπνίνπο 

πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο. 
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3.6. Σνπηθνέ ηαζκνέ (ΣΓ) δεμακελώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Οη ηνπηθνί ζηαζκνί δεμακελψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο δεμακελέο νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχλε ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

Όινη νη ηνπηθνί ζηαζκνί ζα ζπλδεζνχλ κε ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ) δηακέζνπ αζχξκαηνπ 

δηθηχνπ (Ethernet ή GSM). 

Οη ηνπηθνί απηνί ζηαζκνί είλαη δηαζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο αλσηέξσ ΣΔ κέζσ ηνπ ΚΔ 

ζην εθηεηακέλν δίθηπν χδξεπζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε κηα πδξαπιηθή ινγηθή, πνπ αλαπηχρζεθε 

ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ θαη βάζεη ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ πνπ έπξεπε λα εμππεξεηεζνχλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιια δεδνκέλα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηελ 

ηνπνγξαθία, πνηνηηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πδξαπιηθή απηή ινγηθή πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο απηνκαηηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ γίλεηαη κε ηε ρξήζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 
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4. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Σν ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πινπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη κέγηζηε 

αμηνπηζηία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο ειέγρνπ ησλ δηθηχσλ 

Ύδξεπζεο θαη ησλ Φνξεηψλ ηαζκψλ Διέγρνπ κε ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ ζην θηήξην πνπ ζα 

νξηζηεί απφ ηνλ Γήκν. 

Σν ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν βαζίδεηαη ζε αζχξκαηε επηθνηλσλία κε Ethernet πξσηφθνιιν (ζε 

ξαδηνδεχμεηο ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ησλ 5GHz ζε εγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα ηειεκεηξίαο απφ ηελ  

EETT) ή/θαη ξαδηνεπηθνηλσλία κέζσ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GPRS/3G). 

Σα επηθνηλσληαθά Hardware θαη  Software πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ ΚΔ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο 

ειέγρνπ ζα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

Α. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ΦΔ θαη ΚΔ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ADSL ή/θαη δηθηχνπ Ethernet. Ζ 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα αξκνδηφηεηαο ηειεειέγρνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε θάζε ΦΔ (γηα ηελ Γ.Δ. πνπ ηνλ αθνξά) & ηνπ ΚΔ (γηα ην ζχλνιν ησλ Γ.Δ.). 

Β. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΣΔ) θαη Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΚΔ) 

γίλεηαη αζχξκαηα. εκεησηένλ φηη νξηζκέλνη Σ ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ΚΔ κέζσ άιινπ ΣΔ πνπ ζα 

επηηειεί θαη ξφιν Αλακεηαδφηε. 

 

εκεησηένλ φηη: 

Γηα νξηζκέλνπο ΣΔ δχλαηαη θαη ελαιιαθηηθή φδεπζε πξνο ΚΔ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

θχξηαο φδεπζεο ζήκαηνο. Ζ δηαθνξεηηθή απηή φδεπζε γίλεηαη κέζσ άιισλ ζηαζκψλ ΣΔ, νη νπνίνη 

επηθνηλσλνχλ απ‟ επζείαο κε ηνλ ΚΔ θαη επηηεινχλ ξφιν αλακεηαδφηε. Οη ΣΔ πνπ είλαη θαη 

αλακεηαδφηεο έρνπλ αληίζηνηρν αξηζκφ radio modem κε ηνπο ζηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΚΔ. 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ζνβαξήο βιάβεο ζηελ επηθνηλσλία ελφο ΣΔ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε 

αλάιεςε φισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαζκνχ κέζσ ηνπ ΦΔ. 

Παξαηίζεηαη Πίλαθαο φπνπ ππνδεηθλχνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ ΣΔ κε ηνλ ΚΔ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ - 

ηειερεηξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ΣΔ  κε ηνλ ΚΔ, ν ΣΔ  ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ απηφλνκε κνλάδα, παξέρνληαο 

πςεινχ επηπέδνπ απηνκαηηζκφ θαη απνζεθεχνληαο ζηε κλήκε ηνπ φιεο ηηο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο. 

 

Ο ΑλΪδνρνο, πξηλ ηελ από ηελ πινπνέεζε ηεο πξνκάζεηαο, ζα πξΫπεη κε δηθΪ ηνπ Ϋμνδα θαη 

επζύλε λα πξνβεέ ζε κειΫηε ξαδηνθΪιπςεο κε ηελ νπνέα ζα ηεθκεξηώλεηαη ν επηιεγκΫλνο 

ηξόπνο ξαδηνεπηθνηλσλέαο. Ο ηειηθόο ηξόπνο ξαδηνεπηθνηλσλέαο ζα ηύρεη ηεο εγθξέζεσο ηεο 

Σερληθάο Τπεξεζέαο πξηλ ηελ πινπνέεζά ηεο. 

 

Oη πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (radiomodems, θεξαίεο, θ.ιπ.) 

παξνπζηάδνληαη ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ζην Σεχρνο ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ. 
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5. ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

5.1 ΑλΪπηπμε Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ 

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ειέγρεη θαη λα 

παξαθνινπζεί απφ απφζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ απνκαθξπζκέλσλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη λα 

νξγαλψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζα θαηαρσξείηαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Σα πξνγξάκκαηα ζα είλαη απιά ζηελ ρξήζε ηνπο, ψζηε λα κπνξεί λα ηα ρεηξίδεηαη 

πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ζηελ πιεξνθνξηθή. Γη‟ απηφ ην ιφγν φιεο νη εθαξκνγέο γηα ηηο δηάθνξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε εχρξεζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο θάλνληαο εθηελή ρξήζε φισλ ησλ γξαθηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφ παξέρεη φπσο 

παξάζπξα, ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ θιπ. 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη κέζσ ζαθψλ πηλάθσλ επηινγψλ (menus θαη sub-menus) ζηηο επί 

κέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφ κέξνπο ηνπ απνκλεκφλεπζε θσδηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δφκεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ν 

θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ε θαηαρψξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ζπζρεηηζκφο κεγεζψλ, ε 

αιιαγή ηηκψλ θαη γεληθά ε φιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ ζαθψλ δηαινγηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εληνιψλ ζε επίπεδν γιψζζαο 

κεραλήο. Βαζηθή αξρή θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο είλαη ε απνθπγή, ζηαζεξψλ 

ηηκψλ κεγεζψλ ζηνλ πεγαίν θψδηθα, εηδηθά γηα ηα κεγέζε ιεηηνπξγηθήο ζεκαζίαο. Αληί ησλ ζηαζεξψλ 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε αλάγλσζε ησλ ηηκψλ απφ αξρεία, ψζηε ην ζχζηεκα λα θαηαζηεί 

εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ απνθηψκελε εκπεηξία. 

Οη γξαθηθέο νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε πιεξνθνξία γηα ην θάζε θνξά ειεγρφκελν ζηνηρείν ή επηζηαζία θαη λα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα εχθνιε θαη γξήγνξε πινήγεζε ζε άιιεο νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πάλσ κέξνο ηεο 

νζφλεο ζα ππάξρνπλ κπνπηφλ γηα βαζηθνχο ρεηξηζκνχο ή επηινγή άιινπ ζηαζκνχ θαη πεδία ελδείμεσλ 

ηεο ηειεπηαίαο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε κία γξαθηθή νζφλε ζα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ δεδνκέλα ζε παξάζπξα ζπκβάλησλ ή πεδία ηηκψλ 

πνπ ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Σνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ 

 Σηο ςεθηαθέο ή/θαη αλαινγηθέο ηηκέο νξγάλσλ κέηξεζεο 

 Σελ χπαξμε επηθνηλσλίαο ή φρη κε ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ 

 Σν status ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ 

 Σηο βιάβεο ρακειήο ή πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 Όξηα θξίζηκσλ κεγεζψλ ηνπ ζηαζκνχ 

 Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ 

5.2 Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) ειεγθηώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ην δίθηπν λεξνχ θαη λα 

ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ (ΣΔ), ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

απνδεδεηγκέλα κε ηνπο ειεγθηέο ηνπ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ SCADA καδί κε ην ινγηζκηθφ δπλακηθήο 

ελνπνίεζεο ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηε 
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ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ θαζεζηψο ιεηςπδξίαο, ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ηελ 

ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps). Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή 

βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη 

λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, λα θαηαγξάθεη ηηο ηηκέο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 

λα ειέγρεη ιεηηνπξγηθά ηνπο ζηαζκνχο ΣΔ. 

 Να πξαγκαηνπνηεί δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκψλ ΣΔ. 

 Να εκθαλίδεη ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή αθφκε θαη ζε κνξθή csv 

format γηα εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

 Δκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή. 

 Να εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην δηάγξακκα ξνήο κε ην εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ θαη 

φιεο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αλαθνξάο (παξνρή, πίεζε, αηζζεηήξηα πνηφηεηαο λεξνχ, θιπ). 

 Ζ απνζηνιή ιεηηνπξγηθψλ εληνιψλ ζηνπο ειεγθηέο/ ζηαζκνχο (π.ρ. αιιαγή νξίσλ, 

ελεξγνπνηήζεηο ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 

απηψλ ήηνη λα ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή αλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ή απέηπρε ή 

δηαγξάθεθε ή ππάξρεη ζθάικα, θιπ ψζηε λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ζχγθξηζε ζην ίδην γξάθεκα ησλ δηαθφξσλ κεηξήζεσλ  ησλ δηαθφξσλ 

ειεγθηψλ/ ζηαζκψλ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ εκθαληδφκελσλ γξαθεκάησλ. 

 Να εθηππψλεη γξαθήκαηα θαζψο θαη ιίζηα ζπλαγεξκψλ. 

 Να εκθαλίδεη φινπο ηνπο ελεξγνχο θαζψο θαη ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο ζπλαγεξκνχο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηε δηαρείξηζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ email ή SMS. 

 Να δηαζέηεη δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηψλ ησλ 

ΣΔ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ επηθνηλσληψλ κε ην Κέληξν Διέγρνπ, ην 

επίπεδν ηεο κπαηαξίαο (εάλ ππάξρεη), ην πεδίν GSM, ηα δεδνκέλα ηειεπηαία απαιιαγή, ν 

αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ, θιπ. 

 Να εκθαλίδεη ζην Google Maps φινπο ηνπο ειεγθηέο ησλ ΣΔ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε 

άκεζε αληαπφθξηζε. 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ (πρ ηα θαηψηαηα φξηα ζπλαγεξκνχ, 

βαζκνλφκεζε ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επαλαθέξεη ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ 

απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 
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5.3 Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ύπαξμεο δηαξξνώλ θαη ππνινγηζκνύ απνδνηηθόηεηαο δηθηύσλ 

ύδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν λεξνχ θαη λα ππνδεηθλχεη ζηνλ ρεηξηζηή 

πηζαλή δηαξξνή ζην δίθηπν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζα θάλεη 

δηαρείξηζε ησλ απσιεηψλ ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ δείθηεο ηνπ International Water 

Association (IWA). Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps). 

Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) 

είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί είλαη: 

 Δθηίκεζε ησλ απσιεηψλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ ηνπ IWA 

 Δθηίκεζε επηζθεπψλ βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ θαη επίδξαζεο ηνπο ζηελ αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ 

 Αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο 

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

νυχτερινζσ ςυμπεριφορζσ 

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

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

 πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ή δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

 Να δίλεη ζπλαγεξκνχο ζε πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλνληαη ηα θαηψηαηα φξηα 

 

Ζ θάζε πεξηνρή/ δψλε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ηνπνινγηθά κε βάζε ην 

πδαηηθφ ηζνδχγην πνπ πξνθχπηεη θαη ππνινγίδεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα εγθαηεζηεκέλα 

φξγαλα (κεηξεηέο πίεζεο, παξνρήο) θαη ηηο ζηαηηζηηθέο/ ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη: 

 

ΑλΪιπζε απώιεηα λεξνύ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί επαξθψο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ International Water Association 

(IWA), επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

δσλψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Γηακόξθσζε δσλώλ 

Θα πξέπεη ε θάζε πεξηνρή/ δψλε λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

IWA. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δηαγξάκκαηα θαη  παξακέηξνπο πνπ ζέηεη θαη 

ξπζκίδεη ν ρεηξηζηήο   ψζηε λα θαζίζηαηαη  δπλαηή θαη κε επθνιία ηφζν ε πεξηγξαθή ηνπ ηζνδπγίνπ  ηνπ 

λεξνχ φζν θαη ε αλάπηπμε γξαθεκάησλ ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ λεξνχ. 

 

ΑλΪιπζε ειΪρηζηεο λπρηεξηλάο παξνράο 

Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ ηεο πεξηνρήο κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ειάρηζηεο λπρηεξηλήο παξνρήο. Σφζν νη εθηηκψκελεο  φζν θαη νη αλαπφθεπθηεο απψιεηεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζηφρνπ. 
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Σερληθό-νηθνλνκηθά αλΪιπζε 

Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο  πνπ δεκηνπξγείηαη  απφ ηηο 

απψιεηεο θαη απφ ηηο εξγαζίεο  γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ δηαξξνψλ. 

 

ΑλΪιπζε γηα ην εηάζην πδαηηθό ηζνδύγην 

Θα πξέπεη ν ππνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ λεξνχ λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φγθν πνπ 

εηζήιζε ζην δίθηπν σο ζεκείν εθθίλεζεο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνλ δείθηε ILI ηεο IWA πνπ αιιηψο εκθαλίδεηαη θαη σο δείθηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη πνπ αμηνινγεί πφζν απνηειεζκαηηθά ν ρεηξηζηήο δηεμάγεη κηα 

θαηάιιειε πνιηηηθή κείσζεο ησλ απσιεηψλ. 

Ο ILI είλαη έλαο δείθηεο ηεο IWA θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηήζησλ 

δεκηψλ θαη ησλ αλαπφθεπθησλ εηήζησλ απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ILI = Current Annual Real Losses 

(CARL)/Unavoidable Annual Real Losses (UARL) 

 

Αμηνιόγεζεο Πξαγκαηηθώλ Απσιεηώλ (Real losses) 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη θαη λα παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο: 

α) πξαγκαηηθέο απψιεηεο ππνινγηδφκελεο  κε ηελ κέζνδν BABE (Burst And Background Estimates) 

λπρηεξηλή παξνρή θαη 

β) ηηο πξαγκαηηθέο απψιεηεο  ππνινγηδφκελεο κε ηελ κέζνδν UARL. (Unavoidable Annual Real Losses) 

 

ΓξΪθεκα ησλ θαζεκεξηλώλ  Απσιεηώλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα εμάγεη γξάθεκα γηα θάζε πεξηνρή θαη λα αλαπαξηζηά ηηο θαζεκεξηλέο 

απψιεηεο γηα  έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. Σν γξάθεκα επίζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ ηάζε ησλ 

απσιεηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο  ππφ ηελ  κνξθή θακππιψλ. 

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ειεγθηψλ δηθηχνπ 

χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

 

Με ην πέξαο ηεο πξνκήζεηαο ζα δχλαηαη ν ρξήζηεο λα θάλεη θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ελφο θαηάιιεινπ 

πδξαπιηθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη ιεπηνκεξνχο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ λέσλ 

δσλψλ ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο ΓΔΤΑ, ηελ 

ππνζηήξημε απνθάζεσλ δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε έλα νξζνινγηθφηεξν 

ζχζηεκα χδξεπζεο. 

 

 

5.4 Λνγηζκηθό δπλακηθάο ελνπνέεζεο όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ σο νινθιεξσκΫλν 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρεέξηζεο ύδξεπζεο απνρΫηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθΪ δέθηπα 

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη κηα ζπλνπηηθή θαη ελνπνηεκέλε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ  δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ θαη ησλ 

δηπιηζηεξίσλ λεξνχ, θαζψο θαη λα νξγαλψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπιιεγφκελεο 
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πιεξνθνξίεο. Θα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε αλάινγα κε ην είδνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη, λα 

κπνξεί λα παξέρεη ζχλζεηα απνηειέζκαηα/ πιεξνθνξίεο ζην ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ 

εθαξκνγψλ (add-on modules). 

Θα βαζίδεηαη ζε πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο/ δηαζχλδεζεο 

εθαξκνγψλ φπσο Web Services, REST, json θιπ. Θα πξνζθέξεη εξγαιεία πινήγεζεο, παξνπζίαζεο, 

αλαδήηεζεο θαη αλαθνξψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ εθαξκνγή. 

Θα πξέπεη λα είλαη cloud based ινγηζκηθφ ήηνη ζα βαζίδεηαη ζε πιαηθφξκα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφ, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο µε ηε ρξήζε web browser, απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία θαη απφ ρξήζηεο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επθνιία ελεκέξσζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο πχιεο. 

Οη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη: 

● Γεκηνπξγία δηαβαζκηζκέλσλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ρξεζηψλ 

● Τπνδνρή δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο ζπζηήκαηα SCADA, 

ζπζηήκαηα ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ, κε ηειεκεηξηθψλ νξγάλσλ (πρ κε 

ηειεκεηξνχκελα θαηαγξαθηθά-dataloggers θ.α.) 

● Δηζαγσγή ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο κεηξήζεηο κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο κε εχθνιν 

ηξφπν 

● Καζνξηζκφο γεσγξαθηθψλ δσλψλ χδξεπζεο θαη έληαμε ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο 

κεηξήζεηο, ζε απηέο ηηο δψλεο. 

● Δκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δηθηχσλ ζε γεσγξαθηθφ ππφβαζξν κε ρξήζε ρξσκάησλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο θάζε αληηθεηκέλνπ 

● Υξήζεο θίιηξσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν. 

● Δκθάληζε ιίζηαο ησλ δσλψλ χδξεπζεο θαη δεηθηψλ απφδνζεο θάζε δψλεο 

● Δκθάληζε γξαθεκάησλ θαζνξηδφκελσλ απφ ηνλ ρξήζηε κε δπλαηφηεηεο 

o Επιλογισ δεδομζνων διαφόρων αντικειμζνων ι/και ηωνϊν φδρευςθσ 

o Επιλογισ δεδομζνων διαφόρων ειδϊν μετριςεων 

o Εμφάνιςθσ ςε κοινό γράφθμα ι ςε πολλαπλά γραφιματα 

o Εμφάνιςθσ για οριςμζνθ χρονικι περίοδο 

o Εμφάνιςθσ ίδιων δεδομζνων ςυγκρίςιμα για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ (π.χ. ςυγκριτικό 

διάγραμμα μετριςεων παροχισ για το 1ο τρίμθνο δφο διαδοχικϊν ετϊν) 

o Τπέξζεζεο ρξνλνζεηξψλ δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο θαη δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ 

● Γεκηνπξγία αλαθνξψλ φπσο: Τδαηηθφ ηζνδχγην, Εήηεζε-Καηαλάισζε, Νπρηεξηλή παξνρή, 

Γείθηεο εκεξήζηαο/ λπρηεξηλήο θαηαλάισζεο, Έιεγρνο εγθπξφηεηαο δεδνκέλσλ 

● Έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ, θαζνξηδφκελνο απφ ηνλ ρξήζηε 

● Καζνξηζκφο ζπλαγεξκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

● Απνζηνιή ζπλαγεξκψλ κε SMS/ email ζε δηαβαζκηζκέλνπο ρξήζηεο 

● Τπνζηήξημε ρξνληθψλ δεδνκέλσλ. 

Λφγσ ηνπ φηη ζην ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη ε ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

θαη ησλ επηκέξνπο εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κειινληηθά καδί ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη εχρξεζην ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ. 
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5.5 Λνγηζκηθό απεηθόληζεο θαη δηαρεέξηζεο ελΫξγεηαο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ηηο ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιψζεηο θαη ηελ δηαθχκαλζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο παξερφκελεο ηζρχνο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζηαζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ λεξνχ θαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο 

Διέγρνπ. Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ Server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ). Θα δεκηνπξγεζεί Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Δλεξγείαο (ΚΓΔ) θαηάιιειν λα 

απνηππψζεη φινπο ηνπο ζηαζκνχο (Γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα, πεγέο, δεμακελέο, ζεκεία κείσζεο ηεο 

πίεζεο) ελφο ζπζηήκαηνο χδξεπζεο απφ ηηο πεγέο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε. ηφρνο είλαη λα 

δχλαηαη λα απνηππσζεί ην ίδην ην ζχζηεκα χδξεπζεο ηφζν απφ ελεξγεηαθήο φζν θαη απφ πδξνινγηθήο 

πιεπξάο θαη λα απνηππσζεί ηφζν ε πξαγκαηηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη ε αλά κνλάδα λεξνχ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζαλ δεδνκέλα εηζφδνπ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά φινπ ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ αλά ζηαζκφ 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά εγθαηαζηάζεσλ, φπσο: 

o πκθσλεζείζα Ηζρχο 

o Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο 

o Εήηεζε εκέξαο 

o Εήηεζε αηρκήο 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θάζε ζηαζκφ 

 Ηζηνξηθφ αξρείν θαηαλαιψζεσλ, ψζηε λα απνηππσζεί ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο απφ 

ηηο επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα. 

ηελ απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη ζε θάζε ζηαζκφ λα απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη δείθηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. 

Σν ινγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα ππνζηεξίδεη/ 

έρεη: 

 Γεκηνπξγία απηφκαησλ αλαθνξψλ 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο online 

 Γεκηνπξγία εηθνληθήο ζπζθεπήο 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θφζηνπο 

 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

 Γηα ζχλδεζε κε απεξηφξηζην αξηζκφ κεηξεηψλ ρσξίο επηπιένλ θφζηνο 

 Με αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519 

 Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή & εμαγσγή CSV 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπζθεπέο MODBUS αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

(GenericModbusDevice) 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε SCADA αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

 Τπνζηήξημε MS SQL/MySQL 

 Απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζχλδεζεο ζπζθεπψλ 

 Γεκηνπξγία Σνπνινγηθψλ Γηαγξακκάησλ 
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6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
 

6.1 Δθπαέδεπζε 

Ο Αλάδνρνο Πξνκεζεπηήο ζα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 40σξψλ θαη ζα γίλεη 

παξάιιεια κε ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 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 / ζπληήξεζεο κε ηίκεκα πνπ ζα 

θαζνξηζζεί κε ηδηαίηεξε ζπκθσλία. 

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, 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 

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 : 

α) Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κέγηζην 4 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 θαη αξρείσλ απνζήθεπζεο. 

β) Γηα ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο (κέγηζην 5 άηνκα) 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε, ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηε δηαδηθαζία επηζθεπψλ ζηνπο 

ΣΔ θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

γ) Γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο/ κεραληθνχο ζπζηεκάησλ (κέγηζην 3 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 ΣΔ θιπ. 

ην ζρέδην εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη : 

i. Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο - ρξνληθή δηάξθεηα 
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ii. Αξηζκφο αηφκσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Σερληθνί- Τπνκεραληθνί- Μεραληθνί) πνπ 

απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ 

iii. Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

iv. Δγρεηξίδηα γεληθήο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή) θαη εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (πξαθηηθή) 

v. Αιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί επίζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, έθζεζε κε ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζρεζείζαο εθπαίδεπζεο, ηηο 

επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. 

 

6.2 Σεθκεξέσζε 

Ο Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε εγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο 

θαη πληήξεζεο. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζε έληππα θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζηα Διιεληθά ή/θαη Αγγιηθά. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

εμνπιηζκψλ εηδηθέο θφξκεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ ζηηο ζπζθεπέο, ηφηε απηέο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο ηεθκεξίσζεο. Οη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπζθεπψλ δηεξγαζηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Αλ ε παξακεηξνπνίεζε 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ηφηε ην αληίζηνηρν κέζν απνζήθεπζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηεθκεξίσζε. 

Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε εμήο δνκή: 

1. Καηάινγνο πεξηερνκέλσλ 

2. Πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο 

3. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

4. Κπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα (επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, δηθηχνπ χδξεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ 

ξεπκάησλ θιπ) 

5. Καηάινγνο πιηθψλ κε ηνλ αξηζκφ, ζηνηρεία αλαθνξάο , θαηαζθεπαζηή θαη γεληθή πεξηγξαθή ηεο 

ζπζθεπήο, θαηάινγνο/ δηαγξάκκαηα θαισδίσλ θαη δηαγξάκκαηα ζπλδέζεσλ 

6. Καηάινγνο παξακέηξσλ, εχξνο κεηξήζεσλ, ηηκέο παξακέηξσλ 

7. χζηεκα θέληξνπ ειέγρνπ: Δγρεηξίδηα ησλ ζπζθεπψλ, πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

εγρεηξίδηα ρξήζεο, εξγαιεία παξακεηξνπνίεζεο, πεξηγξαθή ησλ ινγηζκηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη 

έληππεο κνξθήο αληίγξαθα ησλ γξαθηθψλ εηθφλσλ θαη νζνλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθηππψζεσλ ησλ εθαξκνζκέλσλ αξρείσλ θαη αλαθνξψλ. 

8. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ, κεηξεηψλ θαη ινηπήο ηερλνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

9. Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

10. Σα αξρεία ηεο ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζε θαηάιιειν κέζν απνζήθεπζεο (κλήκε 

USB, DVD, CD) θαη είλαη πξνηηκεηέα ε κνξθή *.pdf. 
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7. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 
ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔΓ: ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ & ΣΔΓ: ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ) 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  
ΣΡΑΓΑΝΟΤ  

 Α.Σ.1-ΣΔΓ 1: ΓΔΧΣΡΖΖ ΗΜΗΕΑ-ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 103 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
 

 
   

Α.Σ.2-ΣΔΓ 2: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΜΖΛΟΡΑ ΠΑΛΗΑ (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 22kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 104 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
   

 
   

Α.Σ.3-ΣΔΓ 3: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 22kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
   





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 105 

 

 

 

   

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΑΣΟΤΝΖ  

 Α.Σ.4-ΣΔΓ 4: ΓΔΧΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                                  
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 106 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
 

 
   

Α.Σ.5-ΣΔΓ 5: ΓΔΧΣΡΖΖ ΝΔΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                                  
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 22kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
   





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 107 

 

 

 

 

Α.Σ.6-ΣΔΓ 6: ΓΔΧΣΡΖΖ ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ ΠΑΛΗΑ 
(ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 108 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.7-ΣΔΓ 7: ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ (ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
   





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 109 

 

 

 

 

Α.Σ.8-ΣΔΓ 8: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΡΑΕΗΧΣΖ (ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
   





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 110 

 

 

 

Α.Σ.9-ΣΔΓ 9: ΓΔΧΣΡΖΖ ΠΛΑΣΔΗΑ (ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

  





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 111 

 

 

 

Α.Σ.10-ΣΔΓ 10: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΔΡΑΜΗΓΗ (ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

  





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 112 

 

 

 

Α.Σ.11-ΣΔΓ 11: ΓΔΧΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN65 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN65 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN65 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

  





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 113 

 

 

 

 

Α.Σ.12-ΣΔΓ 12: ΓΔΧΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΝΔΑ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
   





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 114 

 

 

 

 

Α.Σ.13-ΣΔΓ 13: ΓΔΧΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΠΑΛΗΑ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν  

1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

15 Δμαξκψζεηο DN100 1 

16 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 115 

17 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 19 

 
   

Α.Σ.14-ΣΔΓ 14: ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑ 
(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
   





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 116 

 

 

 

 

Α.Σ.15-ΣΔΓ 15: ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ ΝΟΣΗΑ 
(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 117 

 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.16-ΣΔΓ 16: ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΘΗΑΓΔ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν  

1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 118 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
   

Α.Σ.17-ΣΔΓ 17: ΓΔΧΣΡΖΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

14 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ 

 

 

 
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 119 

 

 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

    

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ  

 Α.Σ.18-ΣΔΓ 18: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 
(ΓΖΜΖΣΡΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN65 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN65 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN65 2 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 120 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
   

Α.Σ.19-ΣΔΓ 19: ΓΔΧΣΡΖΖ ΒΑΓΓΔΛΑΚΟΤ (ΒΡΑΝΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 121 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.20-ΣΔΓ 20: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΟΤΒΔΛΟ (ΜΑΥΟ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο DN100 1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 122 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.21-ΣΔΓ 21: ΓΔΧΣΡΖΖ ΦΡΑΣΕΑΓΗΑ ΠΟΓΗΑ (ΛΤΓΗΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 123 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.22-ΣΔΓ 22: ΓΔΧΣΡΖΖ ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ (ΛΤΓΗΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 124 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.23-ΣΔΓ 23: ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΜΗΚΡΖ ΠΑΝΧ 
(ΓΛΤΦΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 125 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.24-ΣΔΓ 24: ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
(ΓΛΤΦΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 126 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.25-ΣΔΓ 25: ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΜΔΓΑΛΖ 
ΚΑΣΧ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 127 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.26-ΣΔΓ 26: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΛΑΜΗ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν  

1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 128 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 

  

 

 

 

 

 

Α.Σ.27-ΣΔΓ 27: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΔΡΟΒΗΛΗ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν  

1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 129 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
   

Α.Σ.28-ΣΔΓ 28: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΔΓΑΛΖ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 30kW 1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 130 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.29-ΣΔΓ 29: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΠΟΣΗΚΗΑ ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ 
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 131 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN65 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN65 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN65 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.30-ΣΔΓ 30: ΓΔΧΣΡΖΖ ΞΔΒΑΘΖ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 132 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.31-ΣΔΓ 31: ΓΔΧΣΡΖΖ ΒΑΘΔΗΑ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

 
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 133 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.32-ΣΔΓ 32: ΓΔΧΣΡΖΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 
 

1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 134 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 

ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε  
1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar 
 

1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

αληιηνζηαζίνπ  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΣΡΑΓΑΝΟΤ  

 Α.Σ.33-ΣΔΓ 1: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ)                                                                                                
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 
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5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

12 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN65 1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN65 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN65 2 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

    

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 21 

 
   

Α.Σ.34-ΣΔΓ 2: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΗΜΗΕΑ 
(ΗΜΗΕΑ)                                                                                                

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 
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4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.35-ΣΔΓ 3: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 70 (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                              
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 
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8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.36-ΣΔΓ 4: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 100 
(ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                              

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

    

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 
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10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.37-ΣΔΓ 5: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 60 (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

12 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

13 Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο DN80 2 
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ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

15 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN125 1 

16 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN125 2 

17 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN125 2 

18 Δμαξκψζεηο DN125 1 

19 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

20 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΑΣΟΤΝΖ  

 Α.Σ.38-ΣΔΓ 6: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 
(ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 
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5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
90x70x30cm ή ηζνδχλακν  

1 

8 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

9 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

11 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

12 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

13 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

14 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

15 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

16 Δμαξκψζεηο DN100 1 

17 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

18 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 23 

 
   

Α.Σ.39-ΣΔΓ 7: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ 100 (ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 
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3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.40-ΣΔΓ 8: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 120 
(ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 
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6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN200 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN200 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN200 2 

12 Δμαξκψζεηο DN200 1 

13 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

14 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Σ.41-ΣΔΓ 9: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 110 
(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 143 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.42-ΣΔΓ 10: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ 90 
(ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 
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8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.43-ΣΔΓ 11: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Α' 
(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 
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11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.44-ΣΔΓ 12: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Β' 
(ΓΑΣΟΤΝΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
90x70x30cm ή ηζνδχλακν  

1 

8 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

9 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN200 1 

11 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN200 2 

12 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN200 2 

13 Δμαξκψζεηο DN200 1 
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14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

 
   

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ  

 Α.Σ.45-ΣΔΓ 13: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ 50 
(ΓΖΜΖΣΡΑ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 
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ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.46-ΣΔΓ 14: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΒΡΑΝΑ (ΒΡΑΝΑ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.47-ΣΔΓ 15: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΥΟ 200 (ΜΑΥΟ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 
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2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN125 1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN125 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN125 2 

15 Δμαξκψζεηο DN125 1 

16 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

17 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 22 

 
   

Α.Σ.48-ΣΔΓ 16: ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΛΤΓΗΑ 50 (ΛΤΓΗΑ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 
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2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.49-ΣΔΓ 17: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΛΤΦΑ 400 (ΓΛΤΦΑ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 150 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

 
   

Α.Σ.50-ΣΔΓ 18: ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 

δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν  

1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο DC UPS  
1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(γξακκήο & ethernet)  
1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 

ειεγθηήο (RTU)  
1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 
 

1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 

ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

 
1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m 
 

1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 

(θινηεξνδηαθφπηεο)  
2 
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9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο) 

DN100 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 

ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 
DN100 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 

ειαζηηθήο έκθξαμεο 
DN100 2 

12 Δμαξκψζεηο DN100 1 

13 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 

δεμακελήο  
1 

14 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ ΣΔΓ  
1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 

 

8. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΧΡΗΟΤ (ΣΤΥ) 
 

 

Α.Σ.51-ΣΤΥ 01: Σνπηθόο ηαζκόο Τπνιεηκκαηηθνύ 
Υισξένπ ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

Α/Α Πεξηγξαθά 
ΜνλΪδα 

κΫηξεζεο 
Πνζόηεηα 

1 
Καηαγξαθηθφ Μέηξεζεο κε 

ηειεκεηάδνζε 
ηεκ. 1 

2 

Δξκάξην εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
ηχπνπ Pillar (ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ΤxΠxB: 
1000x700x400) 

ηεκ. 1 

3 Μεηξεηήο Διεχζεξνπ Υισξίνπ ηεκ. 1 

4 

Δξγαζία κεηαθνξάο, 
ηνπνζέηεζεο ζηαζκνχ, 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, ξχζκηζεο 
θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ηεκ. 1 

 
ύλνιν ηαζκνύ                                               4 

    

 

Α.Σ.52-ΣΤΥ 02: Σνπηθόο ηαζκόο Τπνιεηκκαηηθνύ 
Υισξένπ ΓΑΣΟΤΝΖ 

Α/Α Πεξηγξαθά 
ΜνλΪδα 

κΫηξεζεο 
Πνζόηεηα 

1 Καηαγξαθηθφ Μέηξεζεο κε ηεκ. 1 
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ηειεκεηάδνζε 

2 

Δξκάξην εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
ηχπνπ Pillar (ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ΤxΠxB: 
1000x700x400) 

ηεκ. 1 

3 Μεηξεηήο Διεχζεξνπ Υισξίνπ ηεκ. 1 

4 

Δξγαζία κεηαθνξάο, 
ηνπνζέηεζεο ζηαζκνχ, 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, ξχζκηζεο 
θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ηεκ. 1 

 
ύλνιν ηαζκνύ                                               4 

 

9. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΗΔΖ (ΣΔΠ) 
 

 

Α.Σ53 -ΣΔΠ: Σνπηθνέ ηαζκνέ ΔιΫγρνπ Πέεζεο 
(ΣΔΠ) - ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

Α/Α Πεξηγξαθά 
ΜνλΪδα 

ΜΫηξεζεο 
Πνζόηεηα 

1 
Καηαγξαθηθφ Πίεζεο κε 

ηειεκεηάδνζε 
ηεκ. 1 

2 
Αλαινγηθφ Αηζζεηήξην 

Μέηξεζεο Πίεζεο (0-16Bar) 
ηεκ. 1 

3 

Δξγαζία κεηαθνξάο, 
ηνπνζέηεζεο ζηαζκνχ, 
ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, 
ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία 

ηεκ. 1 

Πιήζνο ζηαζκψλ ΣΔΠ: 12 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Α.Σ.54 - ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΚΔ), (ΦΔ) 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ. 

1 

Κεληξηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (SERVER) 
ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΚΔ), 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

1 

2 
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 4 
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3 

Φνξεηφο ηαζκφο Διέγρνπ (Φ..Δ.) θαη 
Πξνγξακκαηηζκνχ, κε ππνινγηζηή, ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
1 

4 
Πξνκήζεηα πιήξνπο επηθνηλσληαθήο δηάηαμεο κε 

θεξαία θαη ηζηφ 
1 

5 
Πξνκήζεηα πιήξνπο επηθνηλσληαθήο δηάηαμεο 

GPRS κε modem-router θαη θεξαία 
1 

6 
Δθηππσηήο έγρξσκνο ηερλνινγίαο InkJet A3/A4, 

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 

7 
Πνιπκεράλεκα έγρξσκνο, ηερλνινγίαο Laser 
A4, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 

8 

Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS), 
ηζρχνο 8kVA γηα ηνλ ΚΔ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
1 

9 
Μηκηθφ δηάγξακκα πξνβνιήο/ Οζφλε ηνπ ΚΔ, 

δηαγσλίνπ 48”, κε βάζε επίηνηρεο ζηήξημεο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

4 

10 
Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) 
ηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

11 
Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 

ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ 
χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

12 
Λνγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  

(Άδεηα S/W) 
1 

13 

Λνγηζκηθφ δπλακηθήο ελνπνίεζεο φισλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ  σο νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο χδξεπζεο 
απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα  (Άδεηα 

S/W) 

1 

14 
Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο  

ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) κνλάδσλ RTU 
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο 

1 

15 

Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο  
εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 

ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ 
χδξεπζεο 

1 
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16 
Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
ελέξγεηαο 

1 

17 

Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο δπλακηθήο 
ελνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο χδξεπζεο 

/απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα 

1 

ΤΝΟΛΟ Κ..Δ. 23 

10. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ – ΔΡΓΑΗΔ 

 

Α.Σ.55 - ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ. 

1 Δθπαίδεπζε - Σεθκεξίσζε 1 

2 
Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δηάξθεηαο 
ηξηψλ (3) κελψλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο 
1 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 2 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α 

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε 
ΒΑΘΜΟ Α‟ 
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ΠαξΪξηεκα ΗΗ : Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεώζεσλ 

 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: “ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ” 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  «ΓΤΣΗΚΉ 

ΔΛΛΆΓΑ 2014-2020» 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 1.660.000,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 

 Α.Μ. 43/20 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Δ..Τ.) 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠεξηθΫξεηα Γπη. ΔιιΪδνο 

Γάκνο Πελεηνύ 

Σερληθά Τπεξεζέα 

Υαιθηνπνχινπ & ηζίλε, 

273 00, Γαζηνχλε 
Ννκφο Ζιείαο – Γπηηθή Διιάδα 

Σει.  26233 60776, Φαμ:  2623032839 

Email: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

  

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΥΛΡΑΞΑΧ ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡίΡ Ε.Χ.Ω. 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

Άξζξν 2: πλελλφεζε - Αιιεινγξαθία πξηλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο - Δπεμεγήζεηο 

Άξζξν 3: Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο - Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Άξζξν 4: Πξνθαηαβνιή 

Άξζξν 5: Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ - Σξφπνο Δθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Άξζξν 6:  ηάδηα εθηέιεζεο - παξαιαβήο - πιεξσκήο ηεο πξνκήζεηαο- Πνηληθέο ξήηξεο 

Άξζξν 7:  Πξφγξακκα εξγαζηψλ 

Άξζξν 8:  Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Άξζξν 9:  Δθπαίδεπζε 

Άξζξν 10:  Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ  Λνγηζκηθνχ 

Άξζξν 11:  Γνθηκέο θαη έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ Έιεγρνο πνηφηεηαο 

Άξζξν 12:  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 

Άξζξν 13:  Πξφηππα 

Άξζξν 14:  Δπίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο 

Άξζξν 15:  Έιεγρνο ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο - Ώξεο εξγαζίαο 

Άξζξν 16:  Γηεχζπλζε ηεο πξνκήζεηαο  απφ ηνλ πξνκεζεπηή- Πξνζσπηθφ 

Άξζξν 17:  Πεξηβάιινλ 

Άξζξν 18:  Φχιαμε πιηθψλ 

Άξζξν 19:  Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία 

Άξζξν 20:  ηνηρεία Τπεξεζίαο 

Άξζξν 21:  Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
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Άξζξν 22:  Ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Άξζξν 23:  Αληαιιαθηηθά 

Άξζξν 24:  Δπζχλε πξνκεζεπηή γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

Άξζξν 25:  Αζθαιίζεηο 
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Άξζξν 1 

Αληηθεέκελν Δ..Τ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο  ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη κε ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα εθηειεζηεί  ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ». 

Οη φξνη  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία : 

α. Ο φξνο "αλαζΫησλ θνξΫαο ά "Δξγνδόηεο", ζεκαίλεη ηνλ Γάκν Πελεηνύ. 

β. Ο φξνο "ΔπηβιΫπσλ" πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο "Δπέβιεςε" ή "ΔπηβιΫπνπζα 

Τπεξεζέα" ή "Γηεπζύλνπζα Τπεξεζέα" ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη 

ε Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Γάκνπ Πελεηνύ. 

γ. «ΠξντζηακΫλε Αξρά» (Δπνπηεχνπζα Τπεξεζία) είλαη ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Γάκνπ 

Πελεηνύ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απνθαζίδεη γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο. Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ θαηά λφκν αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

δ. Ο φξνο "ΑλΪδνρνο" ή "Πξνκεζεπηάο", ζεκαίλεη ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, πξνκεζεπηή 

δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ αλαιακβάλεη έπεηηα απφ δεκνπξαζία ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε. Δπίζεο ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαηάιιεια 

εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε. Ο φξνο "ύκβαζε" ή „‟Πξνκάζεηα‟‟ ή "πκβαηηθΪ Σεύρε" ζεκαίλεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ  ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρνπ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 2. 

ζη. Ο φξνο "Δ..Τ." ζεκαίλεη ηελ Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεώζεσλ. 

Ζ ζχκβαζε έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα άιια έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ ζχκβαζε ζα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ‟ απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη κε 

ηελ αθφινπζε ζεηξά ηζρχνο : 

1. Ζ Γηαθήξπμε θαη ε πεξίιεςε ηεο 

2. Σν Σηκνιφγην ηεο Μειέηεο 

3. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 

4. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

5. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

6. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

7. Σν Σηκνιφγην ηεο Πξνζθνξάο θαη 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνζθνξάο 

 

Άξζξν 2 
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πλελλόεζε - Αιιεινγξαθέα πξηλ θαη κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο – Δπεμεγάζεηο 

Οη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο  ΤΠΖΡΔΗΑ  θαη ηνπ πξνκεζεπηή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ 

παξνχζα πξνκήζεηα, ζα γίλνληαη κφλν γξαπηά. Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςε  θαη δελ δηθαηνχηαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

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 θιπ. 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. 

 

Άξζξν 3 

Τπνγξαθά ηεο ζύκβαζεο -   Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο 

1. Ο αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ 

απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο  

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

2. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο αμία ηεο πξνκήζεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, κε βάζε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ, ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΤΠΖΡΔΗΑ: 

α) ηηο απνδείμεηο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
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β) εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, αμίαο ίζεο κε πνζνζηφ 4% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

 

4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ εκθαληζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ ηαζζφκελε 

πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ή δελ 

θαηαβάιεη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γ.., ρσξίο λα απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ εθπίπηεη πξνο φθεινο ηεο  ΤΠΖΡΔΗΑ θαη ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ηελ ΤΠΖΡΔΗΑ γηα θάζε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί 

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 ΤΠΖΡΔΗΑ γηα ηελ πξνκήζεηα 

απηνχ ηνπ είδνπο απφ άιιν πξνκεζεπηή κε δηαγσληζκφ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

 

Άξζξν 4 

Πξνθαηαβνιά 

1. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο έσο 50% ζηνλ Πξνκεζεπηή εθ‟ φζνλ θαη κφλν ε ρνξήγεζε 

απηή έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

2. Ζ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ Πξνκεζεπηή. 

3. Πξφζζεηε πξνθαηαβνιή, ιφγσ αχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηεο Πξνκήζεηαο δελ ζα 

ρνξεγείηαη. 

 

Άξζξν 5: 

Δπζύλε ηνπ Αλαδόρνπ - Σξόπνο ΔθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

1. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο λα παξαιάβνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα πκβαηηθά Σεχρε ηεο δεκνπξάηεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ηελ παξνπζία ησλ 

αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο  ΤΠΖΡΔΗΑ. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ έγθαηξα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

 

3. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα λα επαιεζεχζνπλ, λα 

επεθηείλνπλ ή λα θαζνξίζνπλ επαθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έρνπλ δηαηεζεί. 
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4. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πγγξαθήο, 

ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηα ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα. 

 

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη 

κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο 

απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίζεη κε 

δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ. 

 

6. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

επηζηήκεο. 

 

7. Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, καδί κε εθείλεο πνπ ζα πξνηείλεη ν 

πξνκεζεπηήο ζηελ θάζε πινπνίεζεο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ  ΤΠΖΡΔΗΑ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη 

νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνπλ ηελ ειάρηζηε απνδεθηή πνηφηεηα. Γελ γίλεηαη απνδεθηή θακία 

αιιαγή εμνπιηζκνχ. 

 

8. Κακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη 

θαηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο, ή απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξαζίαο. 

 

9. Κάζε δεκηά πνπ ελδερφκελα πξνθαιείηαη ζην ζχζηεκα, ζηα κεραλήκαηα, ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

(πδξαπιηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, φξγαλα κεηξήζεσλ, θιπ) απφ θαθφ ρεηξηζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ ή απφ άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθαηάζηαζεο ή ησλ δνθηκψλ ή ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εθηφο 

αλσηέξαο βίαο,  βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 

 

10. Με ηελ επηθχιαμε αληηζέησλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεσλ, ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ αλεμαξηήησο 

λνκηθήο βάζεο πεξηνξίδεηαη ζηηο άκεζεο ζεηηθέο δεκίεο ξεηά εμαηξνπκέλσλ εκκέζσλ θαη απνζεηηθψλ 

δεκηψλ. Ζ σο άλσ επζχλε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ πνηληθψλ ξεηξψλ πεξηνξίδεηαη θαη‟ 

αλψηαην φξην ζην χςνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 

11. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή 

θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη 

θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 
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12. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν 

πξνκεζεπηήο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, έζησ θαη αλ νη 

ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

13. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ (εθφζνλ απαηηνχληαη), 

πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, θαη βαξχλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ 

έθδνζεο ησλ αδεηψλ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Απφ ηηο παξαπάλσ άδεηεο εμαηξνχληαη άδεηεο 

ειεθηξνδφηεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη άδεηεο ρξήζεο γεο, θαζψο θαη πνιενδνκηθέο άδεηεο, πνπ 

παξακέλνπλ ζηελ επζχλε ηεο  ΤΠΖΡΔΗΑ. 

 

14. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ πξνκήζεηα, κε εμαίξεζε ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία αηφκσλ. 

 

15. Γελ είλαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή ηα θάησζη: 

I. Πξνκήζεηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΖ ζε θάζε ζηαζκφ πνπ δελ έρεη ήδε 

εγθαηεζηεκέλε ηάζε ΓΔΖ θαη απηή απαηηείηαη. 

II. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ φπσο αληιηψλ, ρισξησηψλ, θαη πιηθψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα 

ηεχρε. 

III. Πξνκήζεηα θαξηψλ SIM θαη θφζηνο αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. 

IV. Έξγα ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή δηακφξθσζε θηηξηαθψλ ρψξσλ γηα ηνλ ΚΔ. 

V. Δθηεηακέλεο εξγαζίεο (ΖΜ θαη ΠΜ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξνρνκέηξσλ 

(αλ απαηηνχληαη) 

VI. Λήςε αδεηψλ απφ ππεξεζίεο Γήκνπ (π.ρ. Πνιενδνκία) γηα εγθαηάζηαζε εξκαξίσλ θαη 

εξγαζίεο ζηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (αλ απαηηείηαη). 

 

 

Άξζξν 6 

Πξνζεζκέεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

ηΪδηα παξαιαβάο, πιεξσκάο - ΠνηληθΫο ξάηξεο 

Α. Πξνζεζκέεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο: 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα νξηδφκελν ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

νινθιεξσζεί ζηηο αθφινπζεο πξνζεζκίεο: 
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1. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΤΠΖΡΔΗΑ επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο, 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη  παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ζα ππνβάιιεη κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα, ππφκλεκα ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

δηακφξθσζε ρψξσλ απφ ηελ ΤΠΖΡΔΗΑ θαζψο θαη θάζε ελέξγεηαο πνπ ζα ήζειε λα θάλεη ε 

ΤΠΖΡΔΗΑ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Ο έιεγρνο θαη ε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ σο άλσ κειεηψλ θαη πξνγξάκκαηνο (πνπ κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη θαη ηκεκαηηθά γηα ελδηάκεζεο πξνεγθξίζεηο) ζα γίλνπλ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπο, δηαθνξεηηθά  παξαηείλνληαη αλάινγα νη πξνζεζκίεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Υξόλνο: 1 κάλα απ' αξράο. 

 

2. Γηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ΓΔΖ, ηειεθψλνπ ρψξσλ ΚΔ, Σνπηθψλ ηαζκψλ θαη γεληθά 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 πιινγή απφ ηνλ Πξνκεζεπηή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (απφ ηελ ΤΠΖΡΔΗΑ θαη ην 

Κηεκαηνιφγην) γηα ηελ ειεθηξνληθή απνηχπσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο. 

 Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεξηθήο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηακφξθσζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή απηή ζα γίλεη ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Υξόλνο: 2 κάλεο απ΄ αξράο 

 

3. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ 

εμνπιηζκνχ, πιήξνπο, κέρξη ηεο ζέζεο ηνπ ζε ιεηηνπξγία, θαηαλεκεκέλε ζε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Δηδηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ, απηή ζα μεθηλήζεη αθνχ 

πξνεγνπκέλσο: 

 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 εγθαηάζηαζε ηνπ ΚΔ θαη ΦΔ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 Έρνπλ εγθαηαζηαζεί φια ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ ΚΔ θαη ηνλ ΦΔ. 

 Έρεη γίλεη ε πξνκήζεηα φινπ ηνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ. 

Υξόλνο: 12 κάλεο απ΄ αξράο 

 

4. Γνθηκαζηηθή επί ηξεηο (3) κήλεο ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ σο ζχζηεκα θαη ζέζε ζε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία. 

Υξόλνο: 15 κάλεο απ' αξράο 

 

5. Γηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ σο ζχζηεκα θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
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Υξόλνο: 15 κάλεο απ' αξράο 

 

Ζ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ξπζκίζεηο, έιεγρνο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

αξρίζνπλ λα κεηξνχληαη ρξνληθά κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ σο ζχζηεκα θαη 

νπσζδήπνηε απφ ηελ εκέξα ζέζεσο ηνπ ζε ιεηηνπξγία. Ζ θάζε απηή πξνεγείηαη ηεο Γηνηθεηηθήο 

Παξαιαβήο. ε πεξίπησζε ζνβαξήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (σο ζνβαξή δπζιεηηνπξγία 

ζεσξείηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαζίζηαηαη αδχλαηε γηα νπνηαδήπνηε ιφγν) κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

επαλαιακβάλεηαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα πνπ νξίδεηαη ζε 1% ηεο κέζεο 

εκεξήζηαο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηε ζχκβαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

 

Β. ηΪδηα παξαιαβάο-πιεξσκάο: 

Ζ παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη θαη‟ επέθηαζε πιεξσκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη θαηά ζηάδηα (ηκεκαηηθέο 

παξαδφζεηο) κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ 

ππνγξαθή απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ 

ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη γηα δηάζηεκα πέξαλ ησλ 15 εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο επίζεκεο ππνβνιήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο θη αλ ε  ΤΠΖΡΔΗΑ  ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ειιηπή παξάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ή/θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε φκσο αλαίηηαο 

θαη αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο απφ ηε  ΤΠΖΡΔΗΑ, αξρίδεη κε ην πέξαο ησλ 15 εκεξψλ λα κεηξά ν 

πξνβιεπφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ πξνζσξηλά παξαδνκέλνπ ζπζηήκαηνο ή εμνπιηζκνχ. 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί  κε έλαλ απφ 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηελ 

θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72§1 

πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, είηε 

κε πιεξσκή πνζνζηνχ 60% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ αλαινγηθά κε θάζε πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο θαηφπηλ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κε 

ηνλ ζπλνιηθφ ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ο ελ ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Με ηηο επηκέξνπο πιεξσκέο κπνξεί, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

αλαδφρνπ, λα γίλεηαη απφζβεζε (νιηθή ή κεξηθή) ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ επηζπκεί ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε πιεξσκή γίλεηαη ζε πνζνζηφ 60% κε ηελ 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ – εμνπιηζκνχ κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ θάζε πιηθνχ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 

ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, ην 30% κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ 
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θαη ην ππφινηπν 10% κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο κεηά ηε ιήμε θαη ηεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

Ζ παξαπάλσ αλαθεξφκελε πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο 

επί ηεο εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο 

δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν  ζα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο 

ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Όινη νη ινγαξηαζκνί είλαη αλαθεθαιαησηηθνί θαη απφ θάζε ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη νη πξνεγνχκελεο 

πιεξσκέο. 

Οη ινγαξηαζκνί ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηηκνιφγην, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200  

ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο 

ηνπο θφξνπο, ηέιε, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη θξαηήζεηο ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ 

νξγαληζκψλ πνπ ηζρχνπλ. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 

άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηάζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη 

ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο σο άλσ δηαηάμεηο. Σπρφλ ηξαπεδηθά 

ηέιε ή θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ 

Τπεξεζία. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ Γήκν θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπληάζζεη δηάγξακκα πνπ ζα δείρλεη ηε ζπληεινχκελε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζην 

ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ζα παξαδίδεη 

ζ‟ απηήλ ηξία αληίγξαθα. 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληηψλ θαη εξγαηψλ θαη κεραληθά 

κέζα θαηαζθεπήο ή λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά θαη ηηο αξγίεο θαη γηνξηέο θαη λα απαζρνιεί λπθηεξηλά 

ζπλεξγεία, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα ην ιφγν απηφ ζε πξφζζεηε απνδεκίσζε, αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα πξνο ην παξαπάλσ πξφγξακκα πξνφδνπ 

απηήο. 
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Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ  δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη 

ζχκθσλνο πξνο ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ, κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα 

απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεραλεκάησλ θαη γεληθά λα πάξεη φια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

εξγαζηψλ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφγξακκα εξγαζηψλ, δίλεη 

ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα θεξχμεη απηφλ έθπησην, ζ' εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ 

άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν 

απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε. 

 

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζηεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ησλ εδαθηθψλ 

θαη θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν εμνπιηζκφο. 

 

Άξζξν 7 

Πξόγξακκα εξγαζηώλ 

1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ην νξηζηηθφ "Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Τινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο". ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία 

θαζπζηεξήζεη λα εγθξίλεη ην πξφγξακκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρεη 

ζπλππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Με βάζε ην πξφγξακκα ζα γίλεηαη , ν έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ 

εξγαζηψλ ηεο πξνκήζεηαο κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν εγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ζηνηρείν. 

 

2. Σν πξφγξακκα ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, 

δειαδή ην  αξγφηεξν κέζα ζ' έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

3. Σν πξφγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο (Pert - CPM) θαη ζα 

παξνπζηαζζεί επίζεο κε ηελ κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο Gantt. ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη ζαθψο νη δηάθνξεο εξγαζίεο ηεο πξνκήζεηαο  θαη λα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή θιηκάθσζε 

ησλ δαπαλψλ ζε κεληαία βάζε. Δηδηθφηεξα ε ζηήιε ηνλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε 

ηηο εξγαζίεο ηεο πξνκήζεηαο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Τπεξεζίαο θαη νη νπνίεο ζα 

ζπληίζεληαη απφ ηα άξζξα ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ. 
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4. ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε κεληαία πξνζεζκία απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ν 

πξνκεζεπηήο λα ππνβάιεη ην παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα, ν επηβιέπσλ κεραληθφο έρεη δηθαίσκα λα 

ηνπ θνηλνπνηήζεη πξφγξακκα εξγαζηψλ ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

απνπεξάησζε απηψλ, θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ πξνφδνπ ηνπο, θαζψο θαη 

ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξπζκνχ απηνχ. 

 

5. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξνβιεθζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε 

πηζαλφηεηα εξγαζίαο κε πξφζζεηεο βάξδηεο, αλ δελ επαξθεί ε θαλνληθή βάξδηα, κε ή ρσξίο 

ππεξσξίεο, θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Κάζε επηβάξπλζε απφ 

ηελ ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή ή ζε κέξεο αξγίαο θη ενξηψλ εξγαζίαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο 

θακία απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

6. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή ή ζε κέξεο αξγίαο απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ Τπεξεζία αλ ρξεηαζζεί ζα ζπλεγνξήζεη 

ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 8 

Σξνπνπνέεζε ζύκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 9 

Δθπαέδεπζε 

Ο πξνκεζεπηήο  ζα ζπληάμεη θαη παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία 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. 

 

Άξζξν 10 

Δγρεηξέδηα ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο ηνπ Λνγηζκηθνύ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη ζηνλ ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ   εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ  

Λνγηζκηθνχ. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δπν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα είλαη 

θαη‟ ειάρηζηνλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

. 
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Άξζξν 11 

ΓνθηκΫο θαη Ϋιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

Έιεγρνο πνηόηεηαο 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνλνήζεη γηα δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν απηφ. Όιεο 

νη δηαδηθαζίεο απνδνρήο ζα ζπκθσλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ ηεο  

ΤΠΖΡΔΗΑ, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δνθηκέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Αναγνώριση σσστήματος 

1. Δπηβεβαίσζε απεηθφληζεο θαη αλαγλψξηζε ζην ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2. Έιεγρνο φηη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζε ελεξγή ζχλδεζε κε ηνλ ειεγθηή. 

3. Έιεγρνο κηκηθψλ δηαγξακκάησλ, παξαζχξσλ ειέγρνπ θαη screen navigation. 

4. Έιεγρνο δπλακηθψλ αληηθεηκέλσλ, παξνπζίαζε δηαθξηηψλ δπλακηθψλ θαηαζηάζεσλ  (πρ 

ρξψκα ελφο αληηθεηκέλνπ αλάινγα κε ην status ηνπ). 

5. Έιεγρνο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ρεηξηζκνχο, παξακεηξνπνίεζε, εληνιέο. 

 

2. Τοπικός έλεγτος 

1. Έιεγρνο φισλ ησλ θξίζηκσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ησλ ηηκψλ κεηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

2. Σνπηθή εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ. 

3. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο κε απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ απφ ην ινγηζκηθφ 

ηειεπαξαθνινχζεζεο. 

4. Μέηξεζε ρξφλνπ θχθινπ επηθνηλσλίαο. Αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή ιχζε θαη άιιεο 

παξακέηξνπο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 2 ή πεξηζζφηεξα επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο. Ζ 

κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη γηα φια ηα επίπεδα. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

επαλαιακβαλφκελεο 

 

3. Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης 

1. Έιεγρνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο κελπκάησλ θαη ζπλαγεξκψλ θαζψο θαη 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο 

2. Έιεγρνο θαηαγξαθήο κεηξνχκελσλ κεγεζψλ (θακπχιεο, πίλαθεο θηι). 

3. Έιεγρνο απνζήθεπζεο κεγεζψλ θαη ζπκβάλησλ θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο απηψλ 

(εμαγσγή ζε αξρεία, εθηππψζεηο θνθ). 

4. Έιεγρνο επηπέδσλ πξφζβαζεο ρεηξηζηψλ. 

5. Έιεγρνο δηάξθεηαο θαηαγξαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

6. Έιεγρνο δηαδηθαζίαο θιεηζίκαηνο θαη επαλεθθίλεζεο ζπζηήκαηνο. 

7. Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο  αξρείσλ (image, backup). 
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4. Έλεγτος τεκμηρίωσης 

1. Ύπαξμε εγρεηξηδίνπ ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζαθψο ην ζχζηεκα θαζψο θαη βαζηθέο 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ζθαικάησλ 

2. Έιεγρνο δπλαηφηεηαο ρεηξηζηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ζχζηεκα 

 

 

Άξζξν 12 

Γνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα 

Ο πξνκεζεπηήο κεηά ην πέξαο ησλ δψδεθα (12) κελψλ θαη ηελ νινθιήξσζεο ηεο  πξνκήζεηαο  

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία  γ η α  ρξ νλ ηθ ό  δ η Ϊζ η εκα  ηξηώλ (3) 

κελώλ, ηφζν γηα  ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα φζν θαη ην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο.  Δπίζεο, νθείιεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο λα 

πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε 

ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ θινπέο ή βαλδαιηζκνχο βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ 

νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο  θαη γηα βιάβεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο. 

 

 

Άξζξν 13 

Πξόηππα 

1. Πξφηππα λννχληαη φζα γεληθά δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ, 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). 

 

2. Αλ ν πξνκεζεπηήο ζειήζεη λα πξνκεζεχζεη πιηθά ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο αθνινπζψληαο θάπνηνπο 

άιινπο θαλνληζκνχο, πξέπεη λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα  Μεραληθνχ ηνπ ΓΖΜΟΤ 

ΠΖΝΔΗΟΤ. 

 

3. Κάζε θαλνληζκφο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη λα παξαδίλεηαη ζηνλ 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ  κεηαθξαζκέλνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή, αλ δελ ππάξρεη 

κεηάθξαζε. 
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Άξζξν 14 

Δπέβιεςε ηεο πξνκάζεηαο 

1. Ζ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΓΖΜΟΤ, ηεο 

νπνίαο ν Πξντζηάκελνο ζα νξίζεη ηνλ αξκφδην ή ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο ππάιιεινπο, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ πξνκήζεηα. 

 

2. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ Τπεχζπλν θαη ζε 

φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ππαιιήινπο ηεο 

Τπεξεζίαο ζηηο απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ πκβνχινπο πνπ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ε  ΤΠΖΡΔΗΑ  γηα λα ηνλ ζπλδξάκνπλ ζηελ επίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα 

φπνηνλ άιιν δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

 

3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, 

πνπ δίλνληαη  ζ' απηφλ ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

4. Ζ επίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο απφ αξκφδηνπο ππάιιεινπο ηεο ΤΠΖΡΔΗΑ δελ απαιιάζζεη ηνλ 

πξνκεζεπηή απφ ηηο επζχλεο ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο  θαη ηνπο 

ηζρχνληεο Νφκνπο. 

 

Άξζξν 15 

Έιεγρνο ζπλζεθώλ εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο - Ώξεο εξγαζέαο 

1. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη θαη φηη είλαη απφιπηα 

ελήκεξνο γηα ηε θχζε θαη ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο 

πξνκήζεηαο. 

2. Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη φηη είλαη 

απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη έρεη ειέγμεη θαη φηη απνδέρεηαη φια ηα ζηνηρεία ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 

 

4. Ζ ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηε 

ζχκβαζε θαη δελ ζεκειηψλεη θακηά εθ ησλ πζηέξσλ απαίηεζε ηνπ. 
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5. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ππνρξεσζεί ζε ζπλερή εξγαζία κέρξη θαη νιφθιεξν ην 24σξν 

(ηξεηο βάξδηεο), κε εμαηξνπκέλσλ Κπξηαθψλ θαη Δνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ φιεο νη 

θαζνξηζζείζεο γηα ηελ παξνχζα  ζχκβαζε πξνζεζκίεο, δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε 

απνδεκίσζε. 

 

Άξζξν 16 

Γηεύζπλζε ηεο πξνκάζεηαο από ηνλ Πξνκεζεπηά - Πξνζσπηθό 

1. Ζ δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνκήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ζα αζθείηαη απφ 

Ζιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ δηπισκαηνχρν Αλψηεξεο ή Αλσηάηεο ρνιήο, έκπεηξν ζηελ 

εγθαηάζηαζε θαη δηνίθεζε παξνκνίσλ ζπζηεκάησλ. Ο δηνξηζκφο ηνπ ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, φια ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηα 

πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αξλεζεί ηελ 

έγθξηζε ηνπ, αλ ζεσξήζεη φηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο 

Μεραληθφο νθείιεη λα κηιάεη, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο. 

 

2. Ο ίδηνο κεραληθφο ζα νξηζζεί πιεξεμνχζηνο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα παξίζηαηαη θαζεκεξηλά ζην 

ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη παξάιιεια λα νξίζεη θαη 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία αληηθαηαζηάηε ηνπ Μεραληθνχ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

 

3. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε κεραληθψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ‟ νινθιήξνπ 

ππεχζπλνο απέλαληη ζηνλ ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ . 

 

4. Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ. Σν αιινδαπφ 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 17 

ΠεξηβΪιινλ 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ δπζάξεζησλ 

πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαηά 

παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
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Άξζξν 18 

Φύιαμε πιηθώλ 

1. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, 

εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζ' απηφλ, ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ή ζην ρψξν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο θαη 

λα πξνζιακβάλεη ην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπρηνθχιαθεο, 

θιπ.) αλ απαηηείηαη. 

 

2. ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ αλήθεη ζ' 

απηφλ, ή ζε ηξίηνπο, ν πξνκεζεπηήο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε απνδεκίσζε ή 

απνθαηάζηαζε ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία θαη αμίσζε γηα 

απνδεκίσζε ηνπ. 

 

Άξζξν 19 

Μεραλάκαηα θαη εξγαιεέα 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνκήζεηαο. Οθείιεη επίζεο ν πξνκεζεπηήο λα επηζθεπάδεη, λα 

ζπληεξεί θαη λα αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ηνπ γηα θάζε θίλδπλν. 

 

Άξζξν 20 

ηνηρεέα Τπεξεζέαο 

1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή φια ηα ζρέδηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη ε Τπεξεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα, φπσο ε απνηχπσζε λέσλ ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο, ελδεηθηηθά  ζρέδηα ησλ έξγσλ, θιπ. 

2. Θα παξαδνζνχλ επίζεο απφ ηε  ΤΠΖΡΔΗΑ  ζηνλ πξνκεζεπηή: 

 Σα ππάξρνληα ζρέδηα ή ζθαξηθήκαηα ησλ ππαξρφλησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Σα ππάξρνληα ζρέδηα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ησλ ππαξρφλησλ ηειεκεηξηθψλ 

ζπζηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Σα prospectus ησλ ππαξρφλησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ 

 Σα ζρέδηα δεμακελψλ θαη αληιηνζηαζίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 
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Άξζξν 21 

Σξόπνο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα γεληθά ιεπηνκεξεηαθά 

ζρέδηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη κε ηπρψλ ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα πνπ είλαη πηζαλφ λα ηνπ δνζνχλ 

απφ ηνλ Δξγνδφηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο. 

 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε γηα δεκηέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθιεζνχλ απφ 

ελδερφκελα ζθάικαηα ησλ ζρεδίσλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε, εάλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ δελ απεπζχλεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Δξγνδφηε, ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα 

ηα ζθάικαηα ησλ ζρεδίσλ απηψλ. 

 

 

 

 

Άξζξν 22 

Ηζρύνπζεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ κε βάζε ηε χκβαζε ηζρχνπλ νη Πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο". Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

σο άλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ηεο ΓΔΖ. 

 

 

 

Άξζξν 23 

ΑληαιιαθηηθΪ 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πίλαθα πξνηεηλνκέλσλ αληαιιαθηηθψλ,  ηα νπνία 

πξέπεη λα παξαδψζεη κε ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Ζ Τπεξεζία, πξηλ ηελ δηνηθεηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Άξζξν 24 

 

Δπζύλε πξνκεζεπηά γηα δεκηΫο θαη αηπράκαηα 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία πνπ  πξνθαιείηαη απφ ηνλ ίδην ή ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηνλ Δξγνδφηε ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, αιιά θαη ζην ίδην ην πξνζσπηθφ απηνχ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφιεςε ησλ  εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο αζθαιείαο 

θαη εηδηθφηεξα ππνρξενχηαη: 

 

 Να εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο πξνκήζεηαο κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ πηλαθίδσλ ή θσηεηλψλ ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη 

απαγφξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζην ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

πξνκήζεηαο. 

 Να ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη 

νκαδηθά πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, φπσο είλαη ελδεηθηηθά, θξάλε, θιπ. Καηά ηελ 

εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν θσηηζκφ 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ. 

 

 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη θακία απνιχησο απνδεκίσζε απφ ηνλ  Δξγνδφηε γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε πξνθιεζεί ζ' απηφλ, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 

πιηθψλ θαη γεληθά γηα θάζε  δεκία, πνπ νθείιεηαη είηε ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ 

ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, είηε ζηε κε ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ κέζσλ, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο σο άλσ βιάβεο κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο. 

 

 

 

Άξζξν 25 

Αζθαιέζεηο 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ζηνπο ινηπνχο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
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2. Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξε ε πξνκήζεηα 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. 

3. Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξε ε πξνκήζεηα 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 (θινπήο, ππξφο, θιπ.) 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. 

 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α 

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε 
ΒΑΘΜΟ Α‟ 
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Υαράρτθμα ΛΛΛ : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) 
 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε επηζπλάπηεηαη ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7. Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ σο αξρείν PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, 
αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο, καδί κε ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο 
ηνπ. Tν αξρείν XML αλαξηάηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ ηεο ΔΔ ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο. 
 

Δπξσπατθό Δληαέν Έγγξαθν Πξνκάζεηαο (ΔΔΔΠ) 

ΜΫξνο Η: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα 

 
 

 
Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη ζην κέξνο Η αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔΠ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ. 
Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Αξηζκόο ηεο πξνθάξπμεο: 2021/S 183-475491 
- 

Αξηζκόο αλαθνέλσζεο ζηελ ΔΔ: 
- 

URL ηεο ΔΔ 

National Official Journal 
- 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 
πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ 
επίπεδν) 

 

 

Δπέζεκε νλνκαζέα: 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

Υψξα: 
ΔΛΛΑΓΑ 
 

 
Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζπκβΪζεσλ 

Σαπηόηεηα ηνπ αγνξαζηά 

ηνηρεέα ηεο δεκνζέεπζεο 
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Type of procedure 
Open procedure 

Σέηινο: 

Πξνκήζεηα : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

 

ύληνκε πεξηγξαθά: 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ το οποίο χρειάηεται να υλοποιθκεί ςτον 
ΔΘΜΟ ΡΘΝΕΙΟΥ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί μείωςθ διαρροϊν, ςυλλογι, κακαριςμόσ και διανομι φδατοσ, μζςω 
ποςοτικισ & ποιοτικισ διαχείριςθσ και ελζγχου των υδάτινων πόρων. 
Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του Διμου, είναι να δθμιουργθκεί ζνα Κεντρικό Σφςτθμα Ελζγχου (ΚΣΕ),ςτο οποίο κα 
γίνεται ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, μζςω θλεκτρονικισ αποτφπωςθσ του δικτφου 
μεταφοράσ/διανομισ νεροφ. Ζτςι μζςω εγκατάςταςθσ κατάλλθλου Θ/Μ εξοπλιςμοφ και παραμετροποιθμζνου 
λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, κα ςυλλζγονται (και κα επεξεργάηονται) πλθροφορίεσ από όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ 
φδρευςθσ και οι οποίεσ κα δίνουν δεδομζνα: 

 Εντοπιςμοφ Διαρροϊν (και διακεςιμότθτα ανκρϊπινου δυναμικοφ και εξοπλιςμοφ για άμεςο 
ςυντονιςμό εργαςιϊν και αντιμετϊπιςθ / ελαχιςτοποίθςθ απωλειϊν) 

 Άμεςθσ  παρουςίαςθσ των υδατικϊν αποκεμάτων 

 Ιςοηυγίου νεροφ 

 Κατανάλωςθσ νεροφ, και 

 Ραρακολοφκθςθσ ποιότθτασ πόςιμου φδατοσ 
Με τθν δθμιουργία και εγκατάςταςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ/τθλεελζγχου  κα δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτον/ςτουσ διαχειριςτι/-ςτεσ του προγράμματοσ, να επιτφχουν τθν βζλτιςτθ λειτουργία του 
υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ, με μζγιςτθ αξιοποίθςθ του υδατικοφ δυναμικοφ με ταυτόχρονθ μείωςθ απωλειϊν, 
ενϊ με τον ςωςτό χειριςμό λειτουργίασ των αντλιϊν κα υπάρχει και ζνα επιπρόςκετο όφελοσ αυτό τθσ 
δραςτικισ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 
Επίςθσ κα βελτιωκοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου προσ τουσ καταναλωτζσ και κα αντιμετωπιςτοφν 
ριηικά τα υδρευτικά προβλιματα. 

 
 

ΜΫξνο ΗΗ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

 
Δπσλπκέα: 

- 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 
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Οδόο θαη αξηζκόο: 

- 

Σαρ. θσδ.: 

- 

Πόιε: 

- 

Υώξα:--- 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): 

- 

Ζι. ηαρ/κεέν: 

- 

ΣειΫθσλν: 

- 

Αξκόδηνο ά αξκόδηνη επηθνηλσλέαο: 

- 

Αξηζ. ΦΠΑ, εθόζνλ ππΪξρεη: 

 

ΔΪλ δελ ππΪξρεη αξηζκόο ΦΠΑ, λα αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθό αξηζκό 
ηαπηνπνέεζεο, εθόζνλ απαηηεέηαη θαη ππΪξρεη 
- 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο εέλαη πνιύ κηθξά, κηθξά ά κεζαέα επηρεέξεζε; 

❍ Ναη 
o Όρη 

Μόλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα: ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο 
εέλαη πξνζηαηεπόκελν εξγαζηάξην, «θνηλσληθά επηρεέξεζε» 

ά πξνβιΫπεη ηελ εθηΫιεζε ζπκβΪζεσλ ζην πιαέζην πξνγξακκΪησλ 
πξνζηαηεπόκελεο απαζρόιεζεο; 

❍ Ναη 
o Όρη 

Πνην εέλαη ην αληέζηνηρν πνζνζηό ησλ εξγαδνκΫλσλ κε αλαπεξέα ά 
κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκΫλσλ; 
- 

Δθόζνλ απαηηεέηαη, νξέζηε ηελ θαηεγνξέα ά ηηο θαηεγνξέεο ζηηο νπνέεο αλάθνπλ 
νη ελδηαθεξόκελνη εξγαδόκελνη κε αλαπεξέα ά κεηνλεμέα 
- 

 

 
ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν 
θαηΪινγν εγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθώλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη ηζνδύλακν 
πηζηνπνηεηηθό [π.ρ. βΪζεη εζληθνύ ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο]; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα 

Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 
κέξνο V, θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην 
κέξνο VI. 
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α) λα αλαθΫξεηε ηνλ ζρεηηθό αξηζκό εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ 
πεξέπησζε: 

- 

β) ΔΪλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθάο ά ε πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, λα 
αλαθΫξεηε: 
- 

γ) Να αλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε 
πηζηνπνέεζε θαη, θαηΪ πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν: 
- 

δ) Ζ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα θξηηάξηα 
επηινγάο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

• Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο 

 

ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε πιεξσκάο 
εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη θόξσλ ά λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ 
ζα δέλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε 
ιΪβεη απεπζεέαο, κΫζσ πξόζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε 
θξΪηνο κΫινο δηαηέζεηαη απηά δσξεΪλ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, λα αλαθΫξεηε: 
- 

 
Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο από 
θνηλνύ κε Ϊιινπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

• Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο άιινπο 
εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

α) Να αλαθΫξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ όκηιν (επηθεθαιάο, 
ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα θαζάθνληα …): 

- 

β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνύο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ από θνηλνύ 
ζηε δηαδηθαζέα πξνκάζεηαο: 

- 

γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηνπ ζπκκεηΫρνληνο νκέινπ: 
- 

 
ΑλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, Ϋλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηέδα/εο γηα ηηο νπνέεο ν 
νηθνλνκηθόο θνξΫαο επηζπκεέ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ: 
- 
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα 

#1 

• Καηά πεξίπησζε, λα αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Όλνκα 
- 

Δπώλπκν 

- 

Ζκεξνκελέα γΫλλεζεο 

- 

Σόπνο γΫλλεζεο 

- 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

- 

Σαρ. θσδ.: 

- 

Πόιε: 

- 

Υώξα: 

--- 

Ζι. ηαρ/κεέν: 

- 

ΣειΫθσλν: 
- 

ΘΫζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα: 
- 

 

ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο 
κνξθΫο ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

- 
 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ νληνηάησλ 
πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην 
κΫξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηάξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V 
θαησηΫξσ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

• Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο, θαζψο θαη 
ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλα 
θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. εκεηψζεηε φηη απηφ ζα 
πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάζε ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθφ θνξέα, είηε 
αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 
ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ νληνηάησλ 
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κπνξεί λα θαιέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο 
πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο 
νληφηεηεο. 

 
• (Σν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα). 
 
 
 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε ηκάκα ηεο 
ζύκβαζεο ζε ηξέηνπο ππό κνξθά ππεξγνιαβέαο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

ΔΪλ λαη θαη ζην κΫηξν πνπ εέλαη γλσζηνέ, παξαζΫζηε θαηΪινγν ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιΪβσλ: 
- 

• Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο 
πιεξνθνξίεο επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Η, λα 
παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β 
ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο III γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 
θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 

 

Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνέσλ δελ 

ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο 
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ΜΫξνο ΗΗΗ: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

 

ην Ϊξζξν 57 παξΪγξαθνο 1 ηεο νδεγέαο 2014/24/ΔΔ νξέδνληαη νη αθόινπζνη 
ιόγνη απνθιεηζκνύ 

πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 
έρεη νξηζηεί  απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 
300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

 
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΓηαθζνξΪ 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 
ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο 
νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) ή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Α: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο 
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Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

 Όρη 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε δεδνκΫλσλ 
θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΑπΪηε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
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ειέγρνπ ζε απηφ γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Ννκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ά ρξεκαηνδόηεζε  ηεο  
ηξνκνθξαηέαο 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 
ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλ 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

 

 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ 

Καηαβνιή θφξσλ 

Παξέβε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ  ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο 
κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε 
ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θόξσλ ά εηζθνξώλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 
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Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 
--- 

Δλερφκελν πνζφ 
- 
--- 

Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 
- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηα κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

 

 
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθφο 
- 

Δθδφηεο 
- 
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Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερφκελν πνζφ 
--- 

Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 
- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηα κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

 

 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ 

Παξαβέαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δηθαένπ Ο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ 
ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ 
ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ά 

επαγγεικαηηθό παξΪπησκα 
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Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ 
ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Πηψρεπζε 
Έρεη θεξχμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πηψρεπζε; Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 
βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
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Αθεξεγγπόηεηα 

Απνηειεέ ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο αληηθεέκελν δηαδηθαζέαο αθεξεγγπόηεηαο ά 
παύζεο δξαζηεξηνηάησλ; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 
βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Γηαθαλνληζκόο κε ηνπο πηζησηΫο 

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο ζε δηαθαλνληζκό κε πηζησηΫο; Ζ απΪληεζά ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 
βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
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Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΚαηΪζηαζε αλΪινγε ηεο πηώρεπζεο, δπλΪκεη ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο Βξίζθεηαη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο θαηάζηαζε, 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο  θαη  
θαλνληζηηθέο  δηαηάμεηο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 
βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΠεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ππό αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε από εθθαζαξηζηά Δίλαη ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ δηθαζηήξην; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 
βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 
- 

Αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηάησλ Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 
βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
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Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

πκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνύο θνξεέο κε ζηόρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Καηά 
πεξίπησζε, βιέπε νξηζκνχο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο 
ηεο ζύκβαζεο 

Δίλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπσο νξίδεηαη 
απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο, ιφγσ 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 194 

Άκεζε ά Ϋκκεζε ζπκκεηνρά ζηελ θαηΪξηηζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο 
ζύκβαζεο 
Έρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή ζπλδεφκελε κε απηφλ επηρείξεζε, παξάζρεη ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ ζπκβαιιφκελε νληφηεηα ή έρεη θαη‟ άιινλ ηξφπν εκπιαθεί 
ζηελ θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Πξόσξε ιάμε, απνδεκηώζεηο ά Ϊιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 

Έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

Φεπδεέο δειώζεηο, απόθξπςε πιεξνθνξηώλ, αληθαλόηεηα παξνράο ησλ 
απαηηνύκελσλ εγγξΪθσλ θαη πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηάξα ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζέαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα δηθαηνινγεηηθά, θαη 

δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 195 

ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

 

 

 
ην Ϊξζξν 58 παξΪγξαθνο 4 ηεο νδεγέαο 2014/24/ΔΔ νξέδνληαη ηα αθόινπζα 
θξηηάξηα επηινγάο 
Γηα ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηώλ: επηδόζεηο παξΪδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 
ηύπνπ 

Μφλν γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη 
λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

 
Πεξηγξαθά 

- 

Πνζό 
- 

Ζκεξνκελέα Ϋλαξμεο 
- 

Ζκεξνκελέα ιάμεο 
- 

ΑπνδΫθηεο 
- 
 

 
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Απνδνρά ειΫγρσλ 

Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ή, θαη‟ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ 
δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη 
αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα 
κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη 

Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα 
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απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπγθαηαηεζεί, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην 
επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

Δπηηξέπεηε ειέγρνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Σέηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ή ν ίδηνο ν αλάδνρνο θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο) ην 
δηεπζπληηθφ ηνπ πξνζσπηθφ δηαζέηεη ηα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά 
πξνζφληα ηνπ. 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

 

 

Δέλαη νη πιεξνθνξέεο απηΫο δηαζΫζηκεο δσξεΪλ γηα ηηο αξρΫο από ηε βΪζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΜΫηξα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιεέζηε λα ηα πεξηγξΪςεηε 
- 

 

 
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 
- 

Πνζνζηό ππεξγνιαβέαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 
ρσξηζηφ ΔΔΔΠ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξέζηε 
- 

 

 

ην Ϊξζξν 62 παξΪγξαθνο 2 ηεο νδεγέαο 2014/24/ΔΔ νξέδνληαη ηα αθόινπζα 
θξηηάξηα επηινγάο 

ΠηζηνπνηεηηθΪ από αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνύο ζρεηηθΪ κε ηα πξόηππα 
δηαζθΪιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

ΔΪλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 
κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξΪ ην ζύζηεκα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο: 
- 

 

 
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο 
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Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΠηζηνπνηεηηθΪ από αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνύο ζρεηηθΪ κε ζπζηάκαηα ά πξόηππα 
πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

ΔΪλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 
κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξΪ ηα ζπζηάκαηα ά πξόηππα 
πεξηβαιινληηθάο  δηαρεέξηζεο: 
- 

 

 
Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Λάμε 
 
 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

ΜΫξνο VΗ: ΣειηθΫο δειώζεηο 
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β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, 
ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 
Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 
πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ζκεξνκελέα 
- 

Σόπνο 
- 

Τπνγξαθά 
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Υαράρτθμα ΛV : Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ Εξοπλιςμοφ Υρομικειασ 

 

 

 
 ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ: “ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ 

ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ” 

έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ: ΕΥΛέΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΤΓΦΑΠΠΑ  «ΔΩΨΛΞΙ ΕΟΟΆΔΑ 

2014-2020» 

 ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ: 1.660.000,00 € πλζον άΥΑ 

 Α.Π. 43/20 

 
 
 
 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV 
ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ 
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 ΓΔΝΗΚΑ 
Πλα τα ςθμεία των προδιαγραφϊν είναι απαραίτθτα, ςε οποιοδιποτε ςθμείο υπερκαλφπτονται οι 

προδιαγραφζσ κα αξιολογοφνται ανάλογα με τθ βαρφτθτα των προδιαγραφϊν που υπερκαλφπτουν. Σε κάκε 

περίπτωςθ οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 2.4.3.2. τθσ Διακιρυξθσ. 

 

 πζηάκαηα Απηνκαηηζκνύ-ΓεληθΫο ΑξρΫο 

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ να μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτισ απαιτιςεισ του 

ζργου. Τα ςυςτιματα αυτά πρζπει να διακζτουν εφχρθςτα και φιλικά εργαλεία ανάπτυξθσ και 

παραμετροποίθςθσ. Θ ςχεδίαςι τουσ πρζπει να γίνει με γνϊμονα τθν εξοικονόμθςθ χϊρου, θ δικτφωςι τουσ 

να είναι ευζλικτθ, να ςυνδζονται εφκολα με ςυςτιματα ελζγχου και να διακζτουν CPU με γριγορουσ χρόνουσ 

ανταπόκριςθσ και εςωτερικι μνιμθ. 

 

 Σερληθνέ Καλνληζκνέ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ βρίςκουν εφαρμογι οι ακόλουκοι κανονιςμοί: 

Οι γενικοί τεχνικοί κανονιςμοί, οδθγίεσ και κανόνεσ κατά DIN, VDE, VDI, DVGW και οδθγίεσ TUV για 

εγκαταςτάςεισ ςε νερά και λφματα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

Ο γενικόσ κανονιςμόσ διαχείριςθσ τθσ αρχισ υδάτινων πόρων 

Οι κανονιςμοί και οδθγίεσ τθσ ΔΕΔΔΘΕ ωσ παρόχου θλεκτρικισ τροφοδοςίασ ςχετικά με τισ εςωτερικζσ και 

εξωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Οι τεχνικοί κανονιςμοί τθσ ανεξάρτθτθσ αρχισ τθλεπικοινωνιϊν 

Κανονιςμοί πυραςφάλειασ 

Οι προδιαγραφζσ που παρατίκενται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν κατάλλθλα ςε ςυμφωνία με τα κείμενα των προδιαγραφϊν και τουσ 

κανονιςμοφσ του εμπορίου και τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και τισ τζχνεσ και επιςτιμεσ. Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ 

πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα όλα τα κόςτθ υπθρεςιϊν, προμικειασ και λοιπϊν εργαςιϊν που είναι μζροσ 

τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, εξαιρουμζνων λειτουργικϊν δαπανϊν που δε ςχετίηονται 

με τθν εγκατάςταςθ. Επίςθσ, πρζπει να είναι ςυνυπολογιςμζνα τα κόςτθ για όλα τα επί μζρουσ υλικά, τα οποία 

είναι αναγκαία για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν παράδοςι του ωσ ζτοιμου για λειτουργία. 

 

 Καλνληζκνέ πιηθώλ 

Στισ εγκαταςτάςεισ επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο υλικά βιομθχανικϊν προδιαγραφϊν, τα οποία 

τθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ ςφμφωνα με EN, DIN/VDE, TUV-GS, και τα οποία φζρουν τθν αντίςτοιχθ 

ςιμανςθ. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικζσ εκδόςεισ για τα ίδια υλικά 

και ςυςκευζσ που ηθτοφνται από τα κείμενα των προδιαγραφϊν. 

 

 Λνηπνέ θαλνληζκνέ εθηΫιεζεο ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ 

Τα ακόλουκα πρότυπα, οδθγίεσ και κανονιςμοί, ςφμφωνα με τθν τρζχουςα ζκδοςι τουσ, πρζπει να βρίςκουν 

εφαρμογι: 

VDE 0100 για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ με ονομαςτικζσ τάςεισ ωσ 1000V 

VDE 0101 για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ με ονομαςτικζσ τάςεισ άνω των 1000V 

VDE 0105 για τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ 
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VDE 0108 για τθν καταςκευι και λειτουργία εγκαταςτάςεων υψθλισ τάςθσ ςε μζρθ ςυνάκροιςθσ ατόμων, 

αποκικεσ και χϊρουσ εργαςίασ 

VDE 0125 περί θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά τθν καταςκευι κτιρίων 

VDE 0165 για τθν καταςκευι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ςε χϊρουσ παραγωγισ και επικίνδυνεσ περιοχζσ 

VDE 0228 για τισ μετριςεισ όταν ςυςτιματα τθλεδιαχείριςθσ επθρεάηονται από τριφαςικά ςυςτιματα 

VDE 0510 για τουσ ςυςςωρευτζσ και τα ςυςτιματά τουσ 

VDE 0800 για εγκαταςτάςεισ τθλεπικοινωνιϊν 

DIN 18382 για τα θλεκτρικά καλϊδια και γραμμζσ ςε κτίρια 

VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για τθν προςταςία από κεραυνοφσ 

 

 

 

 

 

 

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 205 

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

 

 ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 Πέλαθεο Απηνκαηηζκνύ 

Κάκε πίνακασ αυτοματιςμοφ κα τοποκετθκεί ςτισ γεωτριςεισ και δεξαμενζσ και κα βρίςκονται όςο πιο κοντά 

γίνεται ςτα ςθμεία όπου καταλιγουν τα καλϊδια μζςω των οποίων μεταφζρονται τα ςιματα από τα 

αντίςτοιχα όργανα μετριςεων (παροχισ, πίεςθσ). Θ διαδρομι από τα ςθμεία μζτρθςθσ  ωσ τον ΤΣ κα 

ςυνίςταται από οριηόντιεσ και κάκετεσ διαδρομζσ επιφανειακϊν θλεκτρολογικϊν ςωλινων. Ππου είναι 

τοποκετθμζνοσ ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ ιςχφοσ του (ΤΣΕ), κα τοποκετείται θλεκτρολογικι πλαςτικι ςωλινα 

τοποκετθμζνθ πάνω ςτο τοίχο και κα οδθγεί τα καλϊδια ςε αυτόν. 

Γενικότερα όλεσ οι οδεφςεισ και οι εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

Υίνακασ Αυτοματιςμοφ 

Ο εξοπλιςμόσ του πίνακα αυτοματιςμοφ κα είναι ενδεικτικϊν διαςτάςεων ΥxΡxB: 800x600x200mm  και κα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: 

1. ελζ διαφυγισ, ενιαίο με αυτόματθ αςφάλεια 20A, για τθν τροφοδοςία του πίνακα με   240V AC 

2. Επιμζρουσ αςφάλεια ράγασ 6A τροφοδοςίασ του τροφοδοτικοφ τθσ μονάδασ RTU, του Radiomodem 

και του λοιποφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 

3. Επιμζρουσ αςφάλεια ράγασ 6A τροφοδοςίασ για μελλοντικι χριςθ 

4. Επιμζρουσ αςφάλεια ράγασ 10A για τθν τροφοδοςία του ρευματοδότθ 240 VAC του πίνακα 

5. Μονάδα αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ (UPS) για τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ RTU και του GSM router ι 

Radiomodem ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΘΕ. 

6. Κλζμμεσ αυτοματιςμοφ και ιςχφοσ 

7. Κεντρικι μονάδα RTU με εξωτερικό GSM router ι radiomodem Ethernet 

8. Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 

9. Τροφοδοτικό 24VDC 

10. Μονοφαςικό ρευματοδότθ 

11. Λαμπτιρασ φωτιςμοφ 

12. Αναλυτισ θλεκτρικισ ενεργείασ που κα ςυνδεκεί με τον πίνακα ιςχφοσ (για τισ γεωτριςεισ) 

13. Αντικεραυνικι προςταςία όπωσ αναφζρεται παρακάτω. 

 

1A) ΓεληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πηλΪθσλ 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ηχπνπ Α ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

Πεξηγξαθά Απαέηεζε 

χζηεµα δηαλνµήο 1P+N+G 

Ολνµαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V 

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

χζηεµα γείσζεο TN (ή TT-IT) 
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Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 24 V DC ή 230V AC 

Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ 
45νC 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

1α) Πέλαθεο Σύπνπ Δξκαξένπ 

Όινη νη πίλαθεο δηαλνµήο ηχπνπ εξµαξίνπ πξνβιέπνληαη κεηαιιηθνί, θαηάιιεινη γηα επίηνηρε 

ηνπνζέηεζε, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP55. 

Οη πίλαθεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ, ζα ζπλαξκνινγεζνχλ θαη ζα πξνθαισδησζνχλ ζην εξγνζηάζην ή ζην 

εξγαζηήξην θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζα κεηαθεξζνχλ έηνηµνη γηα ζχλδεζε µε φιν ησλ ελζσµαηνχµελν 

εμνπιηζµφ ηνπο. 

Οιφθιεξε ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (εξµάξηα, βάζεηο ζηεξεψζεσο νξγάλσλ, ειάζκαηα) ζα βαθεί ζην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο µε RAL 7035 (ή άιιε αληίζηνηρε απφρξσζε). 

 

1β) Πξόζζεηνο εμνπιηζκόο πηλΪθσλ 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πξφζζεηνο εμαεξηζκφο βεβηαζκέλνο ή κε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ιφγσ 

δηαηάμεσλ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο (π.ρ. πίλαθεο κε ξπζκηζηέο ζηξνθψλ), ην 

εμσηεξηθφ θέιπθνο θάζε πίλαθα ζα έρεη πεξζηδσηά αλνίγκαηα θπθινθνξίαο αέξα ζην άλσ κέξνο, έηζη 

ψζηε ην θεθιηκέλν θάιπκκα λα κελ επηηξέπεη ηελ δηαβξνρή ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ζπξψλ 

επίζθεςεο ηνπ πίλαθα. 

Ζ θαηαζθεπή ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή ή βεβηαζκέλε θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ 

πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

 

1γ) Έιεγρνη θαη δνθηκΫο 

Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηµέο ζεηξάο θαη ειέγρνπο θαη λα 

εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηµψλ ζεηξάο: 

 Οπηηθφο θαη δηαζηαζηνινγηθφο έιεγρνο 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ. 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο. 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test). 

 Γνθηκή κφλσζεο 

 

2) ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ 

2α) Ψροφοδοτικό 

Τροφοδοτικά ςυνεχοφσ λειτουργίασ για γενικι χριςθ, τροφοδοςία μετρθτϊν, θλεκτρικϊν διατάξεων και 

κυκλωμάτων χαμθλισ τάςθσ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Δέζνδνο 

Σάζε εηζφδνπ 90-264VAC, Μνλνθαζηθή 

πρλφηεηα εηζφδνπ 47-63 Hz 

Βαζκφο απφδνζεο ≥80% 
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Έληαζε εηζφδνπ ≥1,5A / 230VAC 

Έμνδνο 

Σάζε εμφδνπ 24VDC, ±5% 

Ολνκαζηηθή έληαζε ≥4Α 

Ολνκαζηηθή ηζρχο ≥100W 

Πξνζηαζέα 

Πξνζηαζία απφ ππέξηαζε ΝΑΗ 

Πξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε ΝΑΗ 

Πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε ΝΑΗ 

 

2β) Χφςτθμα Αδιάλειπτθσ Οειτουργίασ (UPS) 

Πξνβιέπεηαη ρξήζεο ζπζηήκαηνο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS), 24VDC, γηα ηελ ζπλερή παξνρή ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ πίλαθα (RTU, GSM router ή Radiomodem) αθφκα θαη ζε θαηάζηαζε 

απψιεηαο δηθηχνπ. 

Σν UPS ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα θαη ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζην ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Δέζνδνο DC 

Σάζε εηζφδνπ 24 V 

Ολνκαζηηθή έληαζε ≥20A 

Δέζνδνο / Έμνδνο Μπαηαξέαο 

Δχξνο ηάζεο 24V, ±10% 

Δχξνο έληαζεο 0 – ≥20A 

χλδεζε εμσηεξηθήο κπαηαξίαο 7Ah – 24V ή 2 x 12V 

Δχξνο επαθήο relay 24VDC, 1A 

Καιή θαηάζηαζε κπαηαξίαο ΝΑΗ 

θάικα κπαηαξίαο ΝΑΗ 

Δθθφξηηζε κπαηαξίαο ΝΑΗ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 έσο +600C 

Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 20 έσο 90% RH κε ζπκππθλσκέλε 

 

Οη κπαηαξίεο κπνξεί λα είλαη είηε κία κε ηάζε 24V είηε δχν κε ηάζε 12V (ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά γηα λα 

έρνπκε ηάζε 24V). Θα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ νμένο-κνιχβδνπ ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο. 

Μπνξεί εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 7Ah. Σν θέιπθνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 

ABSθαη ε ζεξκνθξαζία εθθφξηηζεο λα είλαη απφ -10 έσο 500C, ε ρσξεηηθφηεηα επίδξαζεο απφ 

ζεξκνθξαζία λα είλαη ζηνπο 400C / ≥102% ζηνπο 250C / =100% θαη ζηνπο 00C / ≥80% θαη ε εθηηκψκελε 

δηάξθεηα δσήο (design floating life) λα μεπεξλά ηα ηξία (3) ρξφληα (ζε ζεξκνθξαζία 200C). 

Οη κπαηαξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πίλαθα κε ειεχζεξε έδξαζε ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα, ή κε 

ζηεξέσζε ζηα πιάγηα πάλσ ζε θαηάιιειν κεηαιιηθφ ζηήξηγκα (ηξαβέξζα). 
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2γ) Απαγωγοί κρουςτικϊν υπερτάςεων 

ε φινπο ηνπο πίλαθεο Υ.Σ ζα ηνπνζεηεζνχλ απαγσγνί ππεξηάζεσλ, θαηάιιεινη γηα γξακκή 

ηξνθνδνζίαο 230 VAC θαη γηα επηθνηλσλία RTU – GSM router ή Radiomodem (Ethernet). Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηε γξακκή εηζφδνπ απφ ην Γεληθφ Γηαθφπηε θάζε πίλαθα ππνινγίδεηαη απαγσγφο νλνκαζηηθήο 

έληαζεο εθθφξηηζεο Ηn ζηα 20kA, θιάζεο T2. 

2. Ζ γξακκή ζχλδεζεο ηνπ RTU κε ην GSM ή Radiomodem (ζχξα Ethernet, Cat. 6) ζα 

πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιειν απαγσγφ νλνκαζηηθήο έληαζεο εθθφξηηζεο Ηn ζηα 0.2kA αλά 

αγσγφ. 

 

Οη πίλαθεο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζήµαλζε “CE” ζχµθσλα µε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο 

Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήµαλζε “CE” πξέπεη λα βξίζθεηαη επάλσ ζηελ πηλαθίδα 

αλαγλψξηζεο ηνπ θάζε ειεθηξηθνχ  πίλαθα, καδί κε ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ (serial number) θαη ηελ 

επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Με ηελ παξάδνζε ηνπ πίλαθα ν θαηαζθεπαζηήο ζα παξαδίδεη επίζεο ηα πιήξε ειεθηξνινγηθά ζρέδηα 

ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ΔΝ ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ραµειήο ηάζεο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην γηα ην εξκάξην, ην ηξνθνδνηηθφ, ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ην UPS. 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνχ 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. 

 

 Πέλαθαο ηζρύνο 

Σε κάκε τοπικό ςτακμό όπου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ρυκμιςτι ςτροφϊν (inverter), κα υπάρχει πίνακασ 

ιςχφοσ, που κα ενςωματϊνει κατάλλθλο εξοπλιςμό για τθν αςφάλιςθ και προςταςία των κινθτιρων. Ο πίνακασ 

αυτόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτρζπει τθν ανακφκλωςθ του εςωτερικοφ αζρα 

για να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ του ενςωματωμζνου θλεκτρονικοφ και θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ ςε ψφξθ ι 

κζρμανςθ. Για το λόγο αυτό κα φζρει περςίδεσ ειςόδου/ εξόδου του αζρα με προςαρμοςμζνα φίλτρα για τθ 

ςυγκράτθςθ τθσ ςκόνθσ. Θ κυκλοφορία του αζρα κα προκαλείται από ανεμιςτιρα και κα υπάρχουν 

κερμαντικζσ αντιςτάςεισ, ϊςτε να διατθρείται το εςωτερικό του ερμαρίου ςε εφροσ κερμοκραςίασ ανεκτό για 

τθ ςωςτι λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ενϊ κα αποτρζπεται και θ ανάπτυξθ οποιαςδιποτε μορφισ υγραςίασ. Θ 

λειτουργία του ανεμιςτιρα και των αντιςτάςεων κζρμανςθσ κα ελζγχεται από κατάλλθλουσ κερμοςτάτεσ, το 

εφροσ των οποίων κα οριςτεί ζτςι, ϊςτε να καλφπτει αςφαλϊσ τθ λειτουργία και τθσ πιο ευαίςκθτθσ ςυςκευισ 

του πίνακα. 

Το ερμάριο κα είναι κατάλλθλων διαςτάςεων επίτοιχο. Οι διαςτάςεισ του ερμαρίου κα είναι τζτοιεσ, ϊςτε να 

μπορεί να ενςωματϊςει εφκολα τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και να γίνουν οι εςωτερικζσ οδεφςεισ των 

καλωδιϊςεων άνετα και τακτοποιθμζνα με τθ χριςθ ειδικϊν καναλιϊν και ςθμάνςεων. Θα χρθςιμοποιθκοφν 

εφκαμπτα καλϊδια με ακροδζκτεσ και ςιμανςθ, ενϊ όλοι οι αγωγοί που ειςζρχονται ςτο ερμάριο από τα 
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όργανα του πεδίου, βοθκθτικοφσ πίνακεσ αντλιϊν ι βανϊν και από υπόλοιπο ςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό κα 

καταλιγουν ςε κλεμμοςειρζσ ράγασ αρικμθμζνεσ. 

Πλα τα ερμάρια κα ζχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργιςουν ςωςτά και να προςτατευκοφν κατάλλθλα, 

εξοπλιςμό θλεκτρονόμων, αςφαλειϊν, αυτομάτων, διακοπτϊν, ενδεικτικϊν λυχνιϊν και μπουτόν χειριςμοφ. 

Ο πίνακασ ιςχφοσ κα ενςωματϊνει τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

 Αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ με κερμομαγνθτικι μονάδα προςταςίασ με ρυκμιηόμενα κερμικά και 

ςτακερά ςτιγμιαία μαγνθτικά και βοθκθτικι επαφι ςφάλματοσ για ζνδειξθ διακοπισ (απόηευξθσ) ςτον 

ΚΣΕ 

 υκμιςτι ςτροφϊν (inverter) ςφμφωνα με τον πίνακα εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνεται ςτο τιμολόγιο. 

 Αντικεραυνικά για τθν προςταςία ζναντι υπερτάςεων, όπωσ ακολοφκωσ: 

o Τροφοδοςία: πρωτεφουςα προςταςία 

 Επιλογικόσ διακόπτθσ R-O-L (remote-off-local) επί τθσ πόρτασ του πίνακα. 

 Αναλυτι ενζργειασ που περιλαμβάνεται ςτο τιμολόγιο 

 ευματοδότθσ ςοφκο για τθ διευκόλυνςθ θλεκτρικϊν εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ. 

 Τριφαςικόσ επιτθρθτισ τάςθσ 

 ελζ διαρροισ κατάλλθλο για βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Τα ςχζδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, τα κυκλωματικά διαγράμματα και κάκε είδουσ γραφικι 

αναπαράςταςθ κα πρζπει να παραδίδονται από τον Ανάδοχο ςτθν υπθρεςία για ζλεγχο και επικφρωςθ πριν 

καταςκευαςτοφν οι πίνακεσ. 

 

Οι ακόλουκοι κανόνεσ πρζπει να βρίςκουν εφαρμογι: 

Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ: DIN EN 60204-1 

Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτθ μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

Ταξινόμθςθ καλωδίων ςτο μθχάνθμα: DIN EN 60104 T 1 

Ταξινόμθςθ μπαρϊν χαλκοφ: DIN 43671 

Κυκλϊματα ελζγχου: πάντα γειωμζνα ςτθ μία άκρθ, αλλιϊσ αποςυνδετιρασ δφο ακίδων με ζλεγχο ςφάλματοσ 

γθσ 

Κφκλωμα ζκτακτθσ διακοπισ (DIN 60204): ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ κατθγορίασ 0/1/2 

Επιτρεπτζσ περιοχζσ για τθ διευκζτθςθ ενεργοποιθτϊν, περιλαμβάνει αςφάλειεσ και διακόπτεσ: ςφμφωνα με 

DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

Οι πίνακεσ ελζγχου και διανομισ πρζπει να παραδίδονται ζτοιμοι και καλωδιωμζνοι μζχρι κλζμμασ ςφμφωνα 

με τον χρωματικό κϊδικα VDE. Ρρζπει, επίςθσ, να λθφκεί μζριμνα κατά τθν καταςκευι για τισ ςυνκικεσ 

μεταφοράσ των πινάκων, ϊςτε να μθν υπάρξει κάποια ηθμιά λόγω καταςκευαςτικισ παράλειψθσ. Αν παρ’ όλ’ 

αυτά υπάρξει κάποια φκορά ςτο χρϊμα, τότε αυτι κα αποκακίςταται χωρίσ επιπλζον δαπάνθ. 

Στο εςωτερικό του πίνακα θ καλωδίωςθ πραγματοποιείται με τθ χριςθ εφκαμπτων καλωδίων. Θ απογφμνωςθ 

πραγματοποιείται κερμικά ι μθχανικά με τθ χριςθ ειδικοφ εργαλείου, ενϊ θ ςφνδεςθ ςτον εξοπλιςμό γίνεται 

με κατάλλθλα ςυνδετιρια. Για τθ ςφνδεςθ περιφερειακϊν μονάδων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, για 

εξοικονόμθςθ χϊρου, φφςςεσ καλωδίων εργοςταςιακά ελεγμζνεσ και ακροδζκτεσ από τον καταςκευαςτι του 

αυτοματιςμοφ, ενϊ οι διατομζσ των καλωδίων υπολογίηονται κατά VDE. 
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Για τα κυκλϊματα ελζγχου και μζτρθςθσ θ καλωδίωςθ γίνεται ςε αντιςτοιχία με τθν αςφάλεια (ελάχιςτθ 

διατομι 0,75 mm2). Για τα θλεκτρονικά κυκλϊματα θ καλωδίωςθ ςυμμορφϊνεται με τουσ τφπουσ που 

βαςίηονται ςτα χαρακτθριςτικά του καταςκευαςτι (ελάχιςτθ διατομι 0,75 mm2). 

Οι γραμμζσ μζτρθςθσ κωρακίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Θ καλωδίωςθ των κυκλωμάτων ελζγχου, 

δεδομζνων, μζτρθςθσ και θλεκτρονικϊν ειςόδων-εξόδων. 

Γραμμζσ μεταςχθματιςτϊν ζνταςθσ καλωδιϊνονται με διατομζσ 2,5 mm2 και χρθςιμοποιοφνται ακροδζκτεσ 

απομόνωςθσ. 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ πρζπει να διατάςςεται κατάλλθλα μζςα ςτον πίνακα και κα λαμβάνεται μζριμνα για 

εφεδρεία χϊρου 20% για μελλοντικζσ επεκτάςεισ. 

Τα ςτοιχεία των αςφαλειϊν και οι διακόπτεσ πρζπει να καλφπτονται με αςφάλεια για προςταςία επαφισ. Το 

ίδιο ιςχφει για τισ μπάρεσ, μεταδότεσ ρεφματοσ κτλ., και εγκαταςτάςεισ ςτθν πόρτα του πίνακα. 

Τα ςτοιχεία ελζγχου, όπωσ μπουτόν, διακόπτεσ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, οκόνεσ ενδείξεων και χειριςμϊν πρζπει να 

εγκακίςτανται ςτθν πόρτα του πίνακα και να ςυνοδεφονται από εγχάρακτα πινακίδια (βιδωμζνα ι καρφωμζνα, 

όχι κολλθμζνα) με λεπτομερι περιγραφι τθσ λειτουργίασ. 

Πλα τα εξαρτιματα που περιζχονται ςτον πίνακα πρζπει να φζρουν ςτοιχεία αναγνϊριςθσ και όλα τα 

κυκλϊματα να είναι κατάλλθλα και μόνιμα ςθμειωμζνα και αρικμθμζνα ανάλογα με το μονογραμμικό 

διάγραμμα του πίνακα. Τα καλϊδια ςτα άκρα τουσ πρζπει να φζρουν ετικζτεσ ςιμανςθσ ςε αντιςτοιχία με τισ 

προδιαγραφζσ ςτθ λίςτα καλωδίων. 

Σε όλουσ τουσ πίνακεσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ο απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν είςοδο, τθ διάταξθ και τθν 

αςφάλιςθ των καλωδίων δεδομζνων και ιςχφοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επιτρεπόμενθ γωνία κάμψθσ. Τα 

καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται χρθςιμοποιϊντασ ςφικτιρεσ με πλαςτικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα 

καλϊδια οι ςφικτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται να είναι από μθ φερρομαγνθτικό υλικό. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

2. Σερληθφ Φπιιάδην γηα ην εξκάξην θαη ηνλ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε ηζρχνο. 

3. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα ηζρχνο 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 ΠξνδηαγξαθΫο Ρπζκηζηά ζηξνθώλ (Inverter) 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κα εγκαταςτακοφν ςε ξεχωριςτό ερμάριο (πίνακα ιςχφοσ) και κα είναι 

καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά STANDARD. Ρρζπει απαραίτθτα να ζχουν πιςτοποίθςθ CE για 

βιομθχανικό και οικιςτικό περιβάλλον και να διακζτουν περιλθπτικά μικροεπεξεργαςτι για τθ ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ των παραμζτρων λειτουργίασ και το απαραίτθτο λογιςμικό προςαρμοςμζνο ειδικά ςτισ 

απαιτιςεισ λειτουργίασ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 

Χρθςιμοποιοφνται ςε κινθτιρεσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, για μείωςθ των ρευμάτων εκκίνθςθσ κακϊσ και 

των μθχανικϊν καταπονιςεων που προκφπτουν από τθν εκκίνθςθ ι το ςταμάτθμα ενόσ κινθτιρα κακϊσ και 

για τθν ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ του κινθτιρα κατά τθν λειτουργία του, για εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ. 

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα βαςίηεται ςε τεχνολογία Vector Control και κα διακζτει δυνατότθτα PID control με 

sleep function με ανάδραςθ από αναλογικό αιςκθτιρα πίεςθσ και ειδικζσ ρουτίνεσ για τθν λειτουργία αντλιϊν. 

Ψεχνικά έαρακτθριςτικά 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 211 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε κεγάιν εχξνο ηζρχνο (ηνπιάρηζηνλ απφ 1.1 

έσο 400 kW), κε νλνκαζηηθά κεγέζε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα εμνπιηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

κειέηεο θαη λα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε κεγάιν εχξνο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο 

(θαη‟ ειάρηζην απφ 380 έσο 480 V ±10% / 50/60 Hz) ελψ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ κεγάιν εχξνο 

ζπρλφηεηαο εμφδνπ (θαη‟ ειάρηζην απφ 0 έσο 400 Hz). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη 

γηα απιά ή παξάιιεια ζπζηήκαηα αληιηψλ. Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο +40o C ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπ 

(derating). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

έσο +50o C κε ππνβάζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπο (derating). Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ιεηηνπξγία ζε χςε έσο 1000m ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπο (derating). 

Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνζηαζία απφ ππέξηαζε θαη ππφηαζε, απφ 

ππεξέληαζε θαη ππεξθφξηηζε ελψ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ θηλεηήξα ζεξκηθή πξνζηαζία, 

θαζψο θαη πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα κε ηελ γε. 

 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην 120% ηνπ νλνκαζηηθνχ ηνπ θνξηίνπ, γηα 

60 sec. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θιεκκνζεηξά ειέγρνπ νη νπνίεο ζα πξέπεη κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα δηαζέηνπλ θαη‟ ειάρηζην: 

o 3 πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο εηζφδνπο 0 - 10 V θαη 0(4) - 20 mA 

o 2 πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο εμφδνπο 0(4) - 20 mA 

o 8 πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο εηζφδνπο 

o 3 πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο εμφδνπο ηχπνπ ξειέ 

o 1 ςεθηαθή είζνδν Safe Torque Off (STO) κε πηζηνπνίεζε θαηά ην πξφηππν EN 13849 

Cat. 3 PL d θαη ην πξφηππν IEC 62061/IEC61508 SIL CL 2. 

Επίςθσ κα πρζπει να διακζτουν τθ δυνατότθτα επζκταςθσ του αρικμοφ των ψθφιακϊν και 

αναλογικϊν ειςόδων και εξόδων με τθ χριςθ ειδικϊν καρτϊν. 

 Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δχν (2) ζχξεο 

επηθνηλσλίαο εθ ησλ νπνίσλ 1 ζχξα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS 485 Modbus θαη 1 ζχξα 

επηθνηλσλίαο Modbus/TCP είηε ελζσκαησκέλεο είηε κε ρξήζε πξφζζεηεο θάξηαο. Δλαιιαθηηθά 

ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαη ηα πξσηφθνιια PROFIBUS-DP, Ethernet/IP, DeviceNet, BACNet 

θαη CANOpen κε ρξήζε πξφζζεησλ θαξηψλ. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ιεηηνπξγία 

εκεξνινγίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ζηε κλήκε ηνπ κεηαηξνπέα ηζηνξηθνχ αξρείνπ 

ησλ ηειεπηαίσλ 8 βιαβψλ θαη ζθαικάησλ. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νζφλε κε πιεθηξνιφγην κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη ν ηνπηθφο ρεηξηζκφο ελψ ζηελ ςεθηαθή νζφλε LCD κε 

ππνζηήξημε γξαθηθψλ, ζα εκθαλίδνληαη νη επηζπκεηέο θαη πξαγκαηηθέο ηηκέο κε ελδείμεηο φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ κεγεζψλ, ξεχκαηνο, ζπρλφηεηαο, ηζρχνο, ζηξνθψλ, θαζψο θαη ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα θαη βιάβεο πνπ αληρλεχεη ν κεηαηξνπέαο. Σν ρεηξηζηήξην ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξακεηξνπνίεζε θαη ξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα δίλνληαη ζε κνξθή κελνχ θαη 

ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ κελνχ ιεηηνπξγίαο κέζσ 

ινγηζκηθνχ παξακεηξνπνίεζεο ηεο νζφλεο. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα 

πξνγξακκαηηδφκελν κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ (πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά), 
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ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζπζθεπή HMI. Σν ρεηξηζηήξην ζα πεξηιακβάλεη κλήκε 

ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ ξπζκηζηή θαη ζα κπνξεί λα θνξηψλεη θαη 

μεθνξηψλεη παξακέηξνπο ζε άιινπο ξπζκηζηέο (απνζπψκελν). 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλα θίιηξα πεξηνξηζκνχ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ (EMC) θαηεγνξίαο C2, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61800-3. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο παξαθάησ εηδηθέο ιεηηνπξγίεο: 

o Έιεγρνο-δηαηήξεζε πίεζεο θαη θπθιηθή ελαιιαγή ηεο νδήγεζεο κέρξη 4 αληιηψλ απφ ηνλ 

ξπζκηζηή, ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. Ο ρεηξηζηήο ζα 

εηζάγεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο πίεζεο θαη ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ αλαιακβάλεη (κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ειεγθηή PID) ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ ελαιιαγή ησλ αληιηψλ 

(ρσξίο ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ) ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ρξφλνπ πνπ έρεη 

εηζάγεη ν ρεηξηζηήο. 

o Έιεγρνο-δηαηήξεζε πίεζεο κε κφληκε νδήγεζε κηαο αληιίαο απφ ηνλ ξπζκηζηή θαη 

ελεξγνπνίεζε κέζσ επαθψλ ξειέ, κέρξη 8 επηπιένλ αληιηψλ. Ο ρεηξηζηήο ζα εηζάγεη ην 

επηζπκεηφ κέγεζνο πίεζεο θαη ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ αλαιακβάλεη (κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ειεγθηή PID) ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε θαη 

ελαιιαγή ησλ ππνινίπσλ αληιηψλ παξαθνινπζψληαο ηελ πίεζε. 

o Έιεγρνο-δηαηήξεζε πίεζεο κε ρξήζε ελφο ξπζκηζηή ζηξνθψλ θαη νδήγεζε εθ 

πεξηηξνπήο θάζε αληιίαο απφ ηνλ ξπζκηζηή (θάζε αληιία ζα εθθηλεί κέζσ ηνπ ξπζκηζηή 

ζηξνθψλ θαη φηαλ θηάλεη ζηηο νλνκαζηηθέο ηεο ζηξνθέο ζα κεηαπίπηεη ζε ηξνθνδνζία 

κέζσ ξειέ). Θα ππνζηεξίδεηαη ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ΄έσο 4 αληιηψλ. Ο ρεηξηζηήο ζα 

εηζάγεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο πίεζεο θαη ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ αλαιακβάλεη (κέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ειεγθηή PID) ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε θαη 

ελαιιαγή ησλ ππνινίπσλ αληιηψλ παξαθνινπζψληαο ηελ πίεζε. 

o Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ κέζσ PID controller κε απηφκαηε 

εθθίλεζε θαη ζηάζε (sleep function) αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο, κε ζήκα 

4-20mA απφ αηζζεηήξα ζηάζκεο, παξνρήο ή πίεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

ηεο αληιίαο απφ ην inverter, φηαλ ε ππνινγηδφκελε απφ ηνλ ειεγθηή PID ζπρλφηεηα 

εμφδνπ, ιφγσ ηεο επίηεπμεο π.ρ. ηεο επηζπκεηήο πίεζεο, κεησζεί θάησ απφ έλα 

θαζνξηζκέλν φξην, γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (θαη νη δχν ηηκέο ζα είλαη ξπζκηδφκελεο 

κέζσ παξακέηξσλ), ηφηε ην inverter ζα κεδελίδεη ηε ζπρλφηεηα εμφδνπ ηνπ θαη ζα 

εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (Sleep Mode). Αθνινχζσο, φηαλ ππάξμεη μαλά 

δήηεζε απφ ην δίθηπν θαη ε ππνινγηδφκελε απφ ηνλ ειεγθηή PID ζπρλφηεηα εμφδνπ, 

απμεζεί πάλσ απφ έλα θαζνξηζκέλν φξην, γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (θαη νη δχν ηηκέο 

ζα είλαη ξπζκηδφκελεο κέζσ παξακέηξσλ), ηφηε ην inverter ζα επαλεθθηλεί ηελ αληιία, κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο πίεζεο. 

 Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ 

ειεγθηή κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 10kStep (40kbyte), κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίδεη κέζσ εληνιψλ ή ινγηθψλ ππιψλ, ιεηηνπξγίεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηηο θπζηθέο 

εηζφδνπο θαη εμφδνπο θαη ηα κεγέζε ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. Όιεο νη θπζηθέο είζνδνη θαη έμνδνη 

(ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο) ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ζα είλαη πιήξσο δηαρεηξίζηκεο θαη 

πξνγξακκαηηδφκελεο απφ ην ελζσκαησκέλν PLC. Σν ελζσκαησκέλν PLC ζα πξέπεη λα 
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ππνζηεξίδεη πξνγξακκαηηζκφ ζε γιψζζα Ladder θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εληνιέο 

LD, AND, OR, OUT, SET, RESET θαη END ελψ ζα πεξηιακβάλεη θαη εηδηθέο εληνιέο φπσο 

θιήζε ππνξνπηίλαο, κεηαθίλεζε, ζχγθξηζε, αξηζκεηηθέο πξάμεηο πξαγκαηηθψλ θαη δεθαδηθψλ 

αξηζκψλ (πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε) θαη εληνιέο επηθνηλσλίαο γηα 

φια ηα ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνπιάρηζηνλ 16 I/O, 

500 internal relay, 128 timers, 64 counters θαη 1024 data registers. Μέζσ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, ην ελζσκαησκέλν PLC ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ .(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ 

παξάκεηξνη: ζπληειεζηέο P, I θαη D ηνπ PID controller, εληνιή ζπρλφηεηαο, ρξφλνο ξάκπαο 

εθθίλεζεο θαη ρξφλνο ξάκπαο ζηακαηήκαηνο). Μέζσ ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο, ην 

ελζσκαησκέλν PLC ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ειέγμεη έσο 8 επηπιένλ φκνηνπο ξπζκηζηέο 

ζηξνθψλ, ή λα δηαρεηξηζηεί εμσηεξηθά ζήκαηα απφ κνλάδεο απνκαθξπζκέλσλ εηζφδσλ/εμφδσλ 

(RTUs). 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

5. Σερληθφ Φπιιάδην 

6. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 Διεγθηάο RTU 

Θ μορφι τθσ απομακρυςμζνθσ βιομθχανικισ μονάδασ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων RTU για τθν 

αυτοματοποίθςθ ενόσ Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΤΣEΓ ι ΤΣΕΔ) κα είναι ςυμπαγισ (compact).  Ο ελεγκτισ κα 

πρζπει να επιτρζπει τθν εποπτεία και ζλεγχο του αντλιοςταςίου/ γεϊτρθςθσ ι δεξαμενισ. Θα πρζπει να 

διακζτει ενςωματωμζνεσ είςοδο/ εξόδουσ (Ι/Οs) κακϊσ και να δζχεται επζκταςθ ςε περίπτωςθ που μελλοντικά 

θ εφαρμογι το απαιτιςει. Θ διαςφνδεςθ με το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να επιτυγχάνεται είτε διαμζςου 

δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GSM / GPRS) είτε μζςω radiomodem. 

 

Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Ενςωματωμζνεσ τουλάχιςτον 14 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 6 ψθφιακζσ εξόδουσ, 6 αναλογικζσ ειςόδουσ. Πλεσ οι 

είςοδο/ ζξοδοι κα πρζπει να διακζτουν γαλβανικι απομόνωςθ τουλάχιςτον 2500V. 

Δυνατότθτα επζκταςθσ είςοδο/ εξόδων με επιπλζον τουλάχιςτον 64 ψθφιακζσ ειςόδουσ, 32 ψθφιακζσ 

εξόδουσ, 16 αναλογικζσ ειςόδουσ 

Να διακζτει κατ’ ελάχιςτον κφρεσ επικοινωνίασ: μία  RS232/485, μία RS485/422, μία Ethernet 10/100 Mb/s και 

μία USB. 

Θα πρζπει να υποςτθρίηει όλα τα γνωςτά πρωτόκολλα επικοινωνίασ όπωσ Ethernet-TCP/IP, MODBUS-RTU, 

CANBUS-CAN, κλπ 

Να διακζτει ενςωματωμζνο λειτουργικό ςφςτθμα LINUX ι αντίςτοιχο 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ εφαρμογισ αυτοματιςμοφ να γίνεται με λογικι LADDER ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 

61131-3 

Τάςθ τροφοδοςίασ: 10-28 VDC 

Μζγιςτθ τυπικι κατανάλωςθ: ≤5W 

Σφνδεςθ με εξωτερικό GSM modem 

Ενςωματωμζνο ρολόι πραγματικοφ χρόνου (RTC) 
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Να διακζτει εςωτερικι μνιμθ 128 MB τφπου FLASH, 64 MB τφπου RAM ι αντίςτοιχθ και να δζχεται επζκταςθ 

μνιμθσ μζςω κάρτασ SD ι USB memory stick. Στθ μνιμθ κα δφναται να καταγράφονται οι μετριςεισ ακόμθ και 

ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ τθσ επικοινωνίασ (data-logging). 

Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ και μθνυμάτων SMS και Email ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ (alarm) 

Θα πρζπει να είναι ςυμβατό με OPC server. 

Θερμοκραςία λειτουργίασ από -200 C ζωσ + 600C 

Βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον Ι20 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

8. Σερληθφ Φπιιάδην 

9. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

10. Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 Οζόλε Σνπηθώλ Δλδεέμεσλ θαη ρεηξηζκώλ 

Οι προςφερόμενεσ οκόνεσ τοπικϊν ενδείξεων που προςφζρονται κα πρζπει να είναι του ιδίου καταςκευαςτι 

με τον ελεγκτι RTU και να διακζτουν τα ακόλουκα: 

 Υψθλισ αντίκεςθσ οκόνθ τφπου LCD με τουλάχιςτον 32 χαρακτιρεσ (2 γραμμζσ x 16 χαρακτιρεσ) 

 Ενςωματωμζνα επιφανειακά πλικτρα χειριςμϊν 

 Σφνδεςθ μζςω κυρϊν RS232 ι/και RS485 

 Τροφοδοςία 12 ι 24 VDC 

 Εμφάνιςθ μεταβλθτϊν 

 Καταχϊρθςθ παραμζτρων λειτουργίασ 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

11. Σερληθφ Φπιιάδην 

12. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

13. Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 

 ΜνλΪδα GSM router 

Θ μονάδα ραδιοεπικοινωνίασ µζςω 4G GSM δικτφου πρζπει να παρζχει αξιόπιςτθ μετάδοςθ δεδομζνων. Το 

router να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αςφρματθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε βιομθχανικζσ εφαρμογζσ. 

Το GSM router κα πρζπει να είναι εξωτερικοφ τφπου (ανεξάρτθτθ ςυςκευι ςυνδεόμενθ με τον ελεγκτι 

PLC/RTU μζςω κφρασ Ethernet) και να διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά : 

Μθχανι ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ 

Να διακζτει επεξεργαςτι (CPU) ταχφτθτασ τουλάχιςτον 400MHz και μνιμθ 64Mb 

Δυνατότθτα ρυκμίςεων με τθν βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ 

Τροφοδοςία: 9 - 30 V DC 

Ελάχιςτθ κατανάλωςθ: 5W 

Να διακζτει κεραία ≥3 dBi με τουλάχιςτον 2m καλϊδιο 

Να μθν απαιτείται εξωτερικι ψφξθ 

Να διακζτει ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ 
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Μζγιςτθ / ελάχιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ: -20 ζωσ  50οC 

Σχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ: 10% – 90% 

Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με PLC/RTUs, data-loggers, ςυςτιματα αςφαλείασ και παρακολοφκθςθσ κ.ά. 

μζςω κφρασ ETHERNET 

Να δφναται αποςτολισ/ λιψθσ μθνφματοσ SMS 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 ΜνλΪδα Radiomodem 

Θ μονάδα ραδιοεπικοινωνίασ µζςω αςφρματου δικτφου πρζπει να παρζχει αξιόπιςτθ μετάδοςθ δεδομζνων. Το 

radiomodem να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αςφρματθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε εφαρμογζσ εξωτερικοφ 

χϊρου. Το radiomodem κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ιςτό κεραίασ, κατάλλθλων διαςτάςεων με όλα τα 

παρελκόμενα υλικά (ςτθρίγματα, κλπ.) 

Το radiomodem κα πρζπει να είναι εξωτερικοφ τφπου (ανεξάρτθτθ ςυςκευι ςυνδεόμενθ με τον ελεγκτι PLC 

μζςω κφρασ Ethernet) και να διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

Συχνότθτα επικοινωνίασ: 5 GHz (5150-5875 MHz) 

Απολαβι κεραίασ: ≥14dBi 

Αντοχι κεραίασ ςε ανζμουσ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 180km/h 

Να διακζτει επεξεργαςτι (Processor) και μνιμθ 64Mb 

Να διακζτει κφρα 10/100 Ethernet 

Τροφοδοςία: 24 VDC 

Μζγιςτθ κατανάλωςθ: ≤10W 

Να μθν απαιτείται εξωτερικι ψφξθ 

Μζγιςτθ / ελάχιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ: -40 ζωσ  70οC 

Σχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ: 5% – 95% 

 

Το ίδιο Radiomodem κα χρθςιμοποιθκεί και ωσ αναμεταδότθσ. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ 

 

 Μεηξεηάο ΔλΫξγεηαο/ Πνιπόξγαλν κΫηξεζεο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ 

Το κάκε πολυόργανο κα είναι τοποκετθμζνο ςτον πίνακα ιςχφοσ ςε ράγα ι μετόπθ και κα πρζπει να διακζτει 

τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Μετροφμενα μεγζκθ: 

o Τάςθ (L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L1-L3) 

o εφμα (L1, L2, L3, το ρεφμα ςτο Ν να υπολογίηεται) 
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o Ενεργόσ, Άεργοσ, Φαινόμενθ Ιςχφσ (L1, L2, L3, Συνολικι) 

o Συντελεςτισ ιςχφοσ (L1, L2, L3, Συνολικι) 

o Συχνότθτα δικτφου (L1, L2, L3) 

o Συνολικι αρμονικι παραμόρφωςθ ανά φάςθ και ςυνολικι για τάςθ και για ρεφμα, ενεργοφ και 

αζργου ιςχφοσ 

o Αρμονικζσ ζωσ τουλάχιςτον 25θσ τάξθσ 

 Για τα μετροφμενα μεγζκθ κα πρζπει να καταγράφονται: 

o Ελάχιςτεσ / μζγιςτεσ τιμζσ 

o Μζςεσ τιμζσ 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ: 

o Τάςθ ±0.2% 

o εφμα ±0.5% 

o Ενεργόσ Ενζργεια: Class 0.5S 

 Θφρεσ επικοινωνίεσ: 

o RS485 ι Ethernet 

 Ρρωτόκολλο επικοινωνίασ: 

o MODBUS ι MODBUS RTU ι PROFIBUS ι άλλο γνωςτό BUS 

 Είςοδοι τάςθσ: 300 V (CAT III) 

 Είςοδοι ρεφματοσ: x/1 A ι x/5 A 

 Τάςθ τροφοδοςίασ: 230V AC ι 24DC 

 Στιριξθ: 35mm DIN ράγα ι ςτθν μετόπθ πίνακα 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: –100C…+550C 

 Υγραςία λειτουργίασ: 10%-70% 

 Βακμόσ προςταςίασ: IP20 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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 OΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 
 

 Αηζζεηάξην ΜΫηξεζεο ηΪζκεο 

Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο 

παραμορφϊνεται κάτω από τθν επίδραςθ τθσ πίεςθσ που δζχεται από το υγρό. Στθ ςυνζχεια θ μθχανικι αυτι 

παραμόρφωςθ μετατρζπεται ςε θλεκτρικό ςιμα. Το κάκε αιςκθτιριο κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνο μζςα 

ςε πλαςτικι ςωλινα, κατάλλθλθσ διαμζτρου, ςτερεωμζνο επάνω ςτθ δεξαμενι για τθν προςταςία του από 

μθχανικζσ καταπονιςεισ. Το κάκε αιςκθτιριο ςτάκμθσ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Το πεδίο μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι από 0 ζωσ 10m Στάκμθ Φδατοσ 

 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (overload pressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 150% τθσ πλιρουσ κλίμακασ 

 Στακερότθτα μζτρθςθσ μικρότερθ από  0.5% τθσ πλιρουσ κλίμακασ ανά ζτοσ 

 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο  0.5% τθσ πλιρουσ κλίμακασ 

 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +50°C 

 Θερμοκραςία Μζςου:  0 ωσ +50°C 

 Το καλϊδιο κα είναι ελάχιςτου μικουσ 10m και κα διακζτει ςωλθνάκι εξιςορρόπθςθσ πίεςθσ 

 Ο βακμόσ προςταςίασ του οργάνου κα είναι Ι68 

 Το υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι καλφτερο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401 (AISI 316) 

 Τα μζρθ του αιςκθτθρίου που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι καλφτερο από 

ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI304) 

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι από  10 ζωσ 30 VDC 

 Να διακζτει ενςωματωμζνθ προςταςία από αντίςτροφθ πολικότθτα 

 Το ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 - 20 mA 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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 Ζιεθηξνκαγλεηηθό παξνρόκεηξν 

Το θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο κα αποτελείται από, τον ςωλινα μζτρθςθσ και τον μετατροπζα ο οποίοσ 

κα είναι ενςωματωμζνοσ ςτο ροόμετρο (compact). Ανάντθ και κατάντθ του θλεκτρομαγνθτικοφ παροχομζτρου 

κα τοποκετθκεί βάνα απομόνωςθσ του από τον κατακλιπτικό ςωλινα (και όπου απαιτείται τεμάχιο 

εξάρμωςθσ, ≥DN150) ϊςτε να είναι εφκολθ θ αφαίρεςι του για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Αποτελείται από: 

Α. Χωλινασ μζτρθςθσ 

Ο κάκε ςωλινασ μζτρθςθσ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ τουλάχιςτον ±0,5% τθσ μετροφμενθσ τιμισ 

 Συνκικεσ εγκατάςταςθσ: Ανάντθ ≥ 0DΝ, Κατάντθ ≥ 0DΝ 

 Ρεριοχι μζτρθςθσ ςε ταχφτθτεσ ρευςτοφ από -12 ζωσ +12 m/sec 

 Επζνδυςθ του ςωλινα από υλικό Hard rubber ι PP ι άλλο ελαςτομερζσ για αντοχι ςε κερμοκραςία 

μζςου από  +1...+50°C 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -5 ζωσ+55°C 

 Θ πίεςθ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον PN16 EN 1092-1 

 Τα θλεκτρόδια κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από Hastelloy ι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

 Θ ςφνδεςθ του αιςκθτθρίου με τθ ςωλθνογραμμι κα πρζπει να επιτυγχάνεται με φλάντηεσ και από τισ 

δφο πλευρζσ που κα είναι ςυγκολλθμζνεσ με το «ςϊμα» του αιςκθτθρίου. Οι φλάντηεσ κα πρζπει να 

είναι κατά τα διεκνι πρότυπα. 

 Θα πρζπει να διακζτει ακροδζκτεσ γείωςθσ με καλϊδιο για ςφνδεςθ εκατζρωκεν παρζχοντασ 

προςταςία ζναντι θλεκτρικϊν τάςεων 

 Να διακζτει βακμό προςταςίασ IP66 / 67 ςφμφωνα με IEC 529 / EN 60529 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ για χριςθ ςε πόςιμο νερό από επίςθμο φορζα όπωσ  DVGW, ACS, NSF, 

WRAS, κλπ. 

 

Β. Πετατροπζασ 

Ο κάκε μετατροπζασ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ του μετατροπζασ κα πρζπει να είναι από 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz ι 

εναλλακτικά 24 VDC (±30%) 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ από -5 ζωσ+55°C 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ τουλάχιςτον 0,5% τθσ μετροφμενθσ τιμισ 

 Επαναλθψιμότθτα ±0.1% 

 Να διακζτει αναλογικό ςιμα εξόδου: 4-20mΑ ι 0-20mΑ 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξόδου παλμϊν / ςυχνότθτασ. 

 Θα πρζπει να διακζτει οκόνθ για τοπικζσ ενδείξεισ. 

 Θα πρζπει να διακζτει διαγνωςτικά ςφαλμάτων λειτουργίασ (πχ άδειοσ αγωγόσ, κλπ.) 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ ροισ και καταγραφι τθσ ςυνολικισ 

παροχισ και ροισ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. 

 Να διαθέηει βαθμό προζηαζίας IP66 / 67 ζύμθωνα με IEC 529 / EN 60529 

 

Ψοποκζτθςθ 

Ο θλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ κα πρζπει να μπορεί να τοποκετείται οριηόντια ι κάκετα. Σε κάκε περίπτωςθ 

κα πρζπει να ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι κατά τθν τοποκζτθςθ των οργάνων. 
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ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 

 Αηζζεηάξην ΜΫηξεζεο Πέεζεο 

Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο 

παραμορφϊνεται κάτω από τθν επίδραςθ τθσ πίεςθσ που δζχεται από το υγρό. Στθ ςυνζχεια θ μθχανικι αυτι 

παραμόρφωςθ μετατρζπεται ςε θλεκτρικό ςιμα. Ρριν το αιςκθτιριο κα τοποκετθκεί βάνα απομόνωςθσ του 

από τον κατακλιπτικό ςωλινα ϊςτε να είναι εφκολθ θ αφαίρεςι του για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Το κάκε 

αιςκθτιριο πίεςθσ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Το πεδίο μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι από 0 ζωσ 16 bar ςχετικι πίεςθ 

 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (burst pressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διπλάςια τθσ πλιρουσ κλίμακασ 

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ τθσ εξόδου κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των 5ms 

 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο 0.5% ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ υςτζρθςθσ 

(hysteresis), τθσ επαναλθψιμότθτασ (repeatability) και τθσ μθ γραμμικότθτασ (non-linearity) 

 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +50°C 

 Θερμοκραςία Μζςου:  0 ωσ +40°C 

 Θ υδραυλικι ςφνδεςθ κα πρζπει να γίνεται με αρςενικό ςπείρωμα G1/2” ι G1/4” 

 Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται με ςφνδεςμο κατά DIN 43650 ι DIN 175301-803C και 

κάλυμμα από πλαςτικό και να διακζτει προςταςία IP 65 κατά IEC/EN60529 

 Το υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιςτον 1.4301 

(AISI304) 

 Τα μζρθ του αιςκθτθρίου που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από 

ανοξείδωτο χάλυβα από 1.4401 (AISI 316) 

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι από  8 ζωσ 30 VDC 

 Το ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 - 20 mA 

 

Θα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί βάνα τφπου ball valve για τθν απομόνωςθ του αιςκθτθρίου ςτθν περίπτωςθ 

ςυντιρθςθσ. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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 Μεραληθόο δηαθόπηεο (θινηεξνδηαθόπηεο) ζηΪζκεο 

Φλοτεροδιακόπτθσ με μικροδιακόπτθ, κατάλλθλο για πόςιμο νερό (κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ WRAS 

ι άλλθ αντίςτοιχθ) που να αντζχει ςε υγραςίεσ και ςυμπυκνϊματα με μζγιςτο βάκοσ βφκιςθσ 100m. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Ενιαίο εξωτερικό κζλυφοσ καταςκευαςμζνο από χυτό πολυαικυλζνιο. 

 Εςωτερικό γεμιςμζνο με διογκωμζνθ (αφρό) πολυουρεκάνθσ για τθν εξάλειψθ του αζρα και τθν 

ερμθτικι ςφράγιςθ τθσ μονάδασ. 

 Ενιαίοσ εςωτερικόσ κάλαμοσ με μικροδιακόπτθ μπίλιασ (χωρίσ υδράργυρο). 

 Μικροδιακόπτθσ εναλλαγισ. 

 Μπίλια από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Τάςθ λειτουργίασ: 240 VAC/50Hz 

 Μζγιςτο φορτίο: 10 Amps 

 Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ τουλάχιςτον 40°C 

 Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 10 bar. 

 Ρροςταςία: Ι 68 

 Αντίβαρο: ΝΑΙ 

 Ελάχιςτο μικοσ καλωδίου: 5 m 

 

Στοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

14. Σερληθφ Φπιιάδην 

15. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 
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 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

 ΓεληθΪ 

Ο πδξαπιηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζην ηηκνιφγην σο πιηθά πξνζαξκνγήο νξγάλσλ κέηξεζεο 

παξνρήο ζην δίθηπν θαη απαηηείηαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ θαη κεηά (φπνπ απαηηείηαη) απφ θάζε 

παξνρφκεηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κηα ρπηνζηδεξή δηθιείδα ειαζηηθήο έκθξαμεο, ηδίαο δηαηνκήο 

θαη πίεζεο κε εθείλε ηνπ νξγάλνπ γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ηνπ 

νξγάλνπ. Αληίζηνηρα απαηηνχληαη  εηδηθά πδξαπιηθά ηεκάρηα φπσο εμαξκσηηθά ή/θαη θιαληδνδηκπψ. Σν 

πιήζνο ησλ εηδηθψλ πδξαπιηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη ε απαίηεζε ηνπνζέηεζεο απηψλ εμαξηάηαη απφ 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν ελ ιφγσ 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη αθελφο λα αλαθεξζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ (ρσξίο 

αλαθνξά ζε πιήζνο ηεκαρίσλ) θαη αθεηέξνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 ΥπηνζηδεξΫο δηθιεέδεο ειαζηηθάο Ϋκθξαμεο 

Οη ρπηνζηδεξέληεο δηθιείδεο ζχξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο θαηαζθεπαζκέλε γηα πίεζε 16 atm θαη ζα 

πξνέξρνληαη απφ ηα αλαγλσξηζκέλα κεραλνπξγεία ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ζηελ Διιάδα ή ην 

εμσηεξηθφ. Κάζε έλα εμάξηεκα ζα θέξεη ζηνλ θνξκφ ηνπ ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη 

έλδεημε ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο κέρξη ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη. Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

Οη δηθιείδεο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ επηθαλεηαθά ή άιια ζθάικαηα ή 

ειαηηψκαηα ηνπ ρπηεξίνπ.  Οη επηθάλεηέο ηνπο ζα είλαη ιείεο, ρσξίο ιεπίδεο, θιχθηαηλεο, ξσγκέο θαη 

θπζαιίδεο, θαζψο θαη ρσξίο θνηιφηεηεο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηχπν (θαινχπη).  Απαγνξεχεηαη ε 

πιήξσζε ησλ θνηινηήησλ θαη αλσκαιηψλ κε μέλε χιε κεηέπεηηα.  Υπηνζηδεξέληεο δηθιείδεο κε κηθξέο 

αλεπαίζζεηεο αηέιεηεο, νη νπνίεο είλαη αλαπφθεπθηεο εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο πνπ εθαξκφδεηαη 

θαη νη νπνίεο δελ παξαβιάπηνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, δελ ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

επίβιεςεο. 

Ζ δηθιείδα ζα απνηειείηαη: 

 ψκα θαη θάιπκκα απφ ρπηνζίδεξν GG 25 ή αληίζηνηρν 

 Γιψζζα απφ ρπηνζίδεξν GG 25 κε επηθάιπςε EPDM ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Άμνλαο απφ αλνμείδσην ράιπβα Υ20Cr 13   DIN 17440 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Φιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο απφ EPDM ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Γαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο απφ NBR ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Ο-RING ζηεγαλνπνίεζεο απφ NBR ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Καπάθη απφ ρπηνζίδεξν GG 25 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Κνπδηλέην άμνλα απφ νξείραιθν MS 58 DIN 17660 ή Teflon ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Κψλνο πξνζαξκνγήο (θεθαιή) απφ ρπηνζίδεξν GG 25 γηα λα είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ηεο 

βάλαο κε θιεηδί 

 Δπνμεηδηθή βαθή 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 
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- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 ΚηλεηΫο σηέδεο (ΣεκΪρηα ΔμΪξκσζεο) 

Δηδηθφ βνεζεηηθφ εμάξηεκα κε θηλεηή σηίδα πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί κε έλα ελδηάκεζν καζηφ δίπια 

ζηε ζέζε άιινπ θχξηνπ εμαξηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε θαζνξηζκέλε ζέζε θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

απνζπλαξκνιφγεζεο (γηα αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή), ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε επεκβάζεσλ πάλσ 

ζηνλ εγθαηαζηεκέλν αγσγφ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο δίδνληαη θαησηέξσ. 

Σεκάρην εμάξκσζεο ρπηνζηδεξφ εηδηθφ γηα λεξφ, αληνρήο 16 αηκ. πνπ απνηειείηαη απφ: 

 ψκα εηζφδνπ, εμφδνπ θαη θιάληδεο ζχζθημεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GG 25 ή άιιν θαηάιιειν 

πιηθφ 

 Διαζηηθφ δαθηχιην απφ εηδηθφ γηα ιχκαηα ειαζηηθφ VITON ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Νηίδεο απφ αλνμείδσην ράιπβα DIN 1.4021 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Παμηκάδηα απφ αλνμείδσην ράιπβα DIN 1.4021 ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ 

 Bαθή επνμεηδηθή 
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- Σερληθφ Φπιιάδην 
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 Μεραληθνέ ζύλδεζκνη (Φιαληδνδηκπώ) 

Θ προδιαγραφι αυτι αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ μθχανικϊν ςυνδζςμων, οι οποίοι πρόκειται να 

τοποκετθκοφν ςτο ζδαφοσ για να ςυνδζςουν: 

Ø αγωγοφσ διαφορετικϊν ι και όμοιων υλικϊν ι Ø ευκφγραμμα τμιματα αγωγϊν από τθν μία πλευρά και κα 

φζρουν φλάντηα αντίςτοιχθσ διαμζτρου, ϊςτε να ςυνδζονται με φλαντηωτά εξαρτιματα όπωσ δικλίδεσ, 

ρυκμιςτζσ κλπ. (φλαντηοηιμπϊ) 

Οι αγωγοί μπορεί να είναι από διαφορετικά υλικά (PVC, PE, χυτοςιδθροί, χαλφβδινοι, κλπ) και διαφορετικϊν 

εξωτερικϊν διαμζτρων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται το μεγαλφτερο δυνατό εφροσ εφαρμογισ εξωτερικισ 

διαμζτρου (ανάλογα με τθν ονομαςτικι διάμετρο). 

 

Ψεχνικά χαρακτθριςτικά 

Οι μθχανικοί ςφνδεςμοι κα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ λειτουργίασ 16 ατμ (Ν16). Το υλικό των μεταλλικϊν 

ςτοιχείων των ςυνδζςμων κα είναι ελατόσ χυτοςίδθροσ GG 25 ι ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. Τα μεταλλικά 

ςτοιχεία μετά τθν χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια χωρίσ λζπια, εξογκϊματα ι αςτοχίεσ 

χυτθρίου, τα οποία μειϊνουν τθν καταλλθλότθτα των τεμαχίων για τον ςκοπό που προορίηονται. Επίςθσ 

απαγορεφεται θ εκ των υςτζρων πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ. 

Τα μεταλλικά ςτοιχεία των ςυνδζςμων κα επαλειφκοφν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρϊμα υψθλισ αντοχισ 

για υπόγεια χριςθ, όπωσ για παράδειγμα εποξεικι ςτρϊςθ μετά από υπόςτρωμα (Primer) ψευδαργφρου ι 
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πολυουρεκάνθ ι άλλο ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. Επίςθσ κα βαφοφν και εςωτερικά με βαφι κατάλλθλθ για 

πόςιμο νερό. 

Οι ςφνδεςμοι κα ζχουν διαμόρφωςθ τζτοια, ϊςτε να είναι δυνατι, μζςω κοχλιοεντατιρων, θ ςφςφιγξθ των 

ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ μεταξφ των τεμαχίων του ςυνδζςμου και των ευκζων άκρων των αγωγϊν, 

με τθν χριςθ ενόσ μόνον εργαλείου. Ζτςι κα επιτυγχάνεται θ απόλυτθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτθν 

ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ Κάκε πλευρά του ςυνδζςμου κα φζρει ανεξάρτθτθ διάταξθ ςφςφιγξθσ. 

Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κα ζχουν διαςτάςεισ και διαμόρφωςθ τζτοια που κα εξαςφαλίηουν τθν 

ευχερι διζλευςθ τουσ εξωτερικά του αγωγοφ κατά τθν τοποκζτθςθ, πλιρθ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου ςτθν 

ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ, αντοχι ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 500 C, υψθλι αντοχι και διατιρθςθ τθσ 

ελαςτικότθτασ και ςυμπιεςτότθτασ του κακϋ όλθ τθν διάρκεια ηωισ του. 

Τα υλικό πρζπει να είναι κατάλλθλο για πόςιμο νερό π.χ. Nitrile rubber ι EPDM ι άλλο ιςοδφναμο ι καλφτερο 

υλικό. 

Κάκε ςφνδεςμοσ κα ςυνοδεφεται και από τουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςφςφιγξθ 

των ελαςτικϊν ςτεγανωτικϊν δακτυλίων. 

Οι ςφνδεςμοι κα διακζτουν διάταξθ αγκφρωςθσ, θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν αγκφρωςθ ςτα άκρα των αγωγϊν 

για πίεςθ του δικτφου 16 ατμ. κατά τθν αξονικι ι ςε οποιαδιποτε άλλθ κατεφκυνςθ μετακίνθςθ του 

ςυςτιματοσ ςωλινων - ςυνδζςμου. 

Κάκε ςφνδεςμοσ κα είναι ζτοιμοσ για χριςθ (μονταριςμζνοσ) και κα είναι επαναχρθςιμοποιιςιμοσ. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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 Σνπηθνέ ηαζκνέ Τπνιεηκκαηηθνύ Υισξένπ (ΣΤΥ) 

 

Ο ζηαζκφο ζα ηνπνζεηεζεί ζε αθξαία ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ Γαζηνχλεο θαη Βαξζνινκηνχ. Ζ 

ηξνθνδνζία ζα γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ. Δληφο ηνπ πίιιαξ ζα ηνπνζεηεζεί κηθξφ εξκάξην κε δηπνιηθή 

αζθάιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηπρφλ άιινο εμνπιηζκφο (πρ ηξνθνδνηηθφ, 

θιπ.). Γηα απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ, ιφγσ ηνπ απνηεινχλ κηθξνυιηθά, δε απαηηείηαη πξνζθφκηζε θπιιαδίσλ, 

ηερληθψλ πεξηγξαθψλ, θιπ. 

Οη ηειηθέο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

 Πέιιαξ 

Ο εμνπιηζκφο Θα ηνπνζεηεζεί εληφο πίλαθα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (πίιιαξ) κε ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 

ΤxΠxB: 1000x700x400mm. Σν θηβψηην πίιιαξ ζα δηαζέηεη κηα ή δχν ζχξεο θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ κεηαιιηθφ πιαίζην απφ πξνθίι ζπγθνιιεκέλα θαη εμσηεξηθφ κεηαιιηθφ θηβψηην 

απφ ραιπβδνέιαζκα ληεθαπέ πξεζζαξηζηφ πάρνπο 1.5mm. 

ηελ πιάηε ηνπ πίιιαξ ζα είλαη ζηεξεσκέλε κε θνριίεο θαη πεξηθφριηα ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 1mm γηα ηελ 

ζηεξέσζε ηνπ πίλαθα. 

Ζ επάλσ πιεπξά ηνπ πίιιαξ ζα θαιπθζεί απφ εηδηθφ ζθέπαζηξν θαηά ηεο βξνρήο. 
Όιε ε θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηελ βξνρή θαη ζα έρεη ππνζηεί ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πίιιαξ ζα 

γίλεη ζε εηδηθή βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο χςνπο 0,30 m απφ ην έδαθνο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην ηνπ πίιιαξ 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πίιιαξ 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πίιιαξ 

 

 Διεγθηάο κΫηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνύ Υισξένπ 

Ο Ελεγκτισ που κα τοποκετθκεί ςτο κάκε ςτακμό Τοπικό Στακμό Υπολειμματικοφ Χλωρίου (ΤΣΥΧ) κα πρζπει να 

επιτρζπει τθν εποπτεία του υπολειμματικοφ χλωρίου με τθν χριςθ αναλογικοφ οργάνου μζτρθςθσ ελεφκερου 

χλωρίου. Θα πρζπει να ζχει δυνατότθτα μελλοντικά να δεχκεί και άλλεσ αναλογικζσ παραμζτρουσ (πχ, 

αγωγιμότθτα, κολότθτα, κλπ.). Επιπλζον κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοσ με τθν τροφοδοςία του από 

μπαταρία ι από το δίκτυο ΔΕΔΔΘΕ. Θ διαςφνδεςθ με το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να επιτυγχάνεται διαμζςου 

δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GSM / GPRS/ 3G modem). Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον 

τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Δλζσκαησκέλν GSM/GPRS/3G modem 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ SMS: ΝΑΗ 

 Δλζσκαησκέλε ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTC) κε ηξνθνδνζία απφ δηθή ηνπ κπαηαξία 

 Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ 10 ςεθηαθέο εηζφδνπο, 2 ςεθηαθέο εμφδνπο, 2 αλαινγηθέο 

εηζφδνπο 

 Δλζσκαησκέλε νζφλε αλάγλσζεο ηηκψλ κε θνπκπηά ρξήζεο 
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 Να δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 300.000 κεηξήζεσλ φπνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη νη κεηξήζεηο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο επηθνηλσλίαο (data-logging). 

 Ρπζκηδφκελνο ρξφλνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (data collection) απφ 1” 

 Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ δπν ζχξεο RS485 κε πξσηφθνιιν Modbus θαη ζχξα USB γηα ηηο 

ηνπηθέο επηθνηλσλίεο. Ζ κηα ζχξα RS485 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ηνλ ειεγθηή 

ηνπ κεηξεηή ειεχζεξνπ ρισξίνπ κε ηε ρξήζε πξσηνθφιινπ Modbus (RTU ή TCP, θιπ.). 

 Λεηηνπξγία ξχζκηζεο (configuration) ηνπ data-logger κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη έμππλνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ κέζσ επηθνηλσλίαο Bluetooth ή/θαη Wi-Fi 

 Δλζσκαησκέλεο πςειήο απφδνζεο κπαηαξίεο ηχπνπ ιηζίνπ (Lithium) ρσξεηηθφηεηαο 

κεγαιχηεξε ησλ 100Ah ή εμσηεξηθέο (ζε ζήθε πξνζηαζίαο ΗΡ68) ρσξεηηθφηεηαο 

κεγαιχηεξε ησλ 150Ah. Γχλαηαη λα ηξνθνδνηεζεί ελαιιαθηηθά θαη απφ δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ 

κέζσ θαηάιιεινπ ηξνθνδνηηθνχ 

 πκβαηφ κε OPC Server γηα ηε ζχλδεζε κε ζχζηεκα SCADA: ΝΑΗ 

 Γπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο ηξνθνδνζίαο είηε απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ ή απφ  θσηνβνιηατθφ (Φ/Β) 

ζχζηεκα 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -200 C έσο + 600C 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: ΗΡ68 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην ηνπ ειεγθηή 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 Μεηξεηάο Διεύζεξνπ Υισξένπ 

Θα τοποκετθκεί ςφςτθμα ςυνεχοφσ μζτρθςθσ του Ελευκζρου Χλωρίου ςε διαφορετικά ςθμεία του δικτφου. Θα 

πρζπει να διακζτουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Εφροσ μζτρθςθσ: 0 – 2 mg/l 

Ακρίβεια μζτρθςθσ: 0.02 mg/l 

Μζκοδοσ μζτρθςθσ: Αμπερομετρικι με θλεκτρόδια 

Ανάλυςθ: 0.01 mg/l 

Επαναλθψιμότθτα: ±0.01 mg/L 

Ανάλυςθ δεδομζνων: 16 bits 

Χρόνοσ απόκριςθσ: ˂5 sec 

Θερμοκραςία λειτουργίασ: 0 – 60 0C 

Ρροςταςία: IP68 

Ρίεςθ λειτουργίασ: 0 – 8 bar ι 10 Kgf/cm2 

Κελί ροισ: Ναι με ροι ≥50l/h 

Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ αιςκθτθρίου: Ναι 

Τροφοδοςία: 12VDC ±10% 

Ενςωματωμζνθ αντικεραυνικι προςταςία, προςταςία από υπζρταςθ, πολικότθτα και βραχυκφκλωμα: ΝΑΙ 

Αντιςτάκμιςθ κερμοκραςίασ με ενςωματωμζνο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ (Pt1000) : Ναι 

Επικοινωνία με τον Ελεγκτι: Μζςω κφρασ RS485 και πρωτοκόλλου Modbus RTU ι αντίςτοιχο 
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ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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 Σνπηθόο ηαζκόο ΔιΫγρνπ Πέεζεο (ΣΔΠ) 
 

 Διεγθηάο κΫηξεζεο Πέεζεο 

Ο Ελεγκτισ που κα τοποκετθκεί ςτο κάκε ςτακμό Τοπικό Στακμό Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ ι αλλιϊσ Critical Point) 

κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοσ με ελάχιςτο χρόνο αυτονομίασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν για 

ςυνικθ χριςθ. Θ διαςφνδεςθ με το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να επιτυγχάνεται διαμζςου δικτφου GSM. Θα 

πρζπει υποχρεωτικά να ςυνεργάηεται με τον ελεγκτι του ΤΣΕΡ ςτον οποίο κα αποςτζλλει, διαμζςου του ΚΣΕ, 

τιμζσ ϊςτε αυτζσ να αποτελοφν τισ κρίςιμεσ τιμζσ αναφοράσ (Critical Point) για τθν ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ.  

Αναλυτικότερα κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Δλζσκαησκέλν GSM modem κε θεξαία. 

 Δλζσκαησκέλε κηα είζνδν γηα ηελ κέηξεζε πίεζεο. 

 Δλζσκαησκέλεο ηνπιάρηζηνλ 2 εηζφδνπο κεηξεηψλ high-speed pulse ζπρλφηεηαο έσο 100Hz 

γηα κέηξεζε ηεο παξνρήο κε ξνφκεηξα κε έμνδν παικψλ. 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη κελπκάησλ ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ (alarm) 

 Δλζσκαησκέλε ζχξα RS485 ή USB γηα ηνπηθή επηθνηλσλία κε θνξεηφ Ζ/Τ 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -100 C έσο + 500C 

 Βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ68 

 Θα δχλαηαη λα θαηαγξάθεη ηνπιάρηζηνλ 200.000 ηηκέο. 

 Ρπζκηδφκελε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο αλά 1‟ έσο 60‟ 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 

 Αηζζεηάξην ΜΫηξεζεο Πέεζεο 

Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο 

παραμορφϊνεται κάτω από τθν επίδραςθ τθσ πίεςθσ που δζχεται από το υγρό. Στθ ςυνζχεια θ μθχανικι αυτι 

παραμόρφωςθ μετατρζπεται ςε θλεκτρικό ςιμα. Ρριν το αιςκθτιριο κα τοποκετθκεί βάνα απομόνωςθσ του 

από τον κατακλιπτικό ςωλινα ϊςτε να είναι εφκολθ θ αφαίρεςι του για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Το κάκε 

αιςκθτιριο πίεςθσ κα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Το πεδίο μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι από 0 ζωσ 16 bar ςχετικι πίεςθ 

 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (burst pressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διπλάςια τθσ πλιρουσ κλίμακασ 

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ τθσ εξόδου κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των 5ms 

 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο 0.5% ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ υςτζρθςθσ 

(hysteresis), τθσ επαναλθψιμότθτασ (repeatability) και τθσ μθ γραμμικότθτασ (non-linearity) 

 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +50°C 

 Θερμοκραςία Μζςου:  0 ωσ +40°C 

 Θ υδραυλικι ςφνδεςθ κα πρζπει να γίνεται με αρςενικό ςπείρωμα G1/2” ι G1/4” 

 Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται με ςφνδεςμο κατά DIN 43650 ι DIN 175301-803C και 

κάλυμμα από πλαςτικό και να διακζτει προςταςία IP 65 κατά IEC/EN60529 
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 Το υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιςτον 1.4301 

(AISI304) 

 Τα μζρθ του αιςκθτθρίου που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από 

ανοξείδωτο χάλυβα από 1.4401 (AISI 316) 

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι από  8 ζωσ 30 VDC 

 Το ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 - 20 mA 

 

Θα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί βάνα τφπου ball valve για τθν απομόνωςθ του αιςκθτθρίου ςτθν περίπτωςθ 

ςυντιρθςθσ. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
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 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔ 
 

 SERVER 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά / Ψεχνικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτα προβλεπόμενα ςθμεία ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

ISO 9001 Τυποποίθςθσ ΝΑΙ 

Ξεντρικι Πονάδα Επεξεργαςίασ 

Μζγιςτοσ αρικμόσ επεξεργαςτϊν ≥ 2 

Αρικμόσ εγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν ≥ 1 

Τφποσ επεξεργαςτι (αντίςτοιχοσ ι ανϊτεροσ βάςθ SPECint_rate_base2006) 
Intel Xeon E5-2620v4 @ 

2.10GHz 

Πνιμθ 

Ρροεγκατεςτθμζνθ DDR4 (ΜΒ) ςτθν μζγιςτθ δυνατι ςυχνότθτα του επεξεργαςτι. ≥ 16GB 

Μζγιςτθ μνιμθ που να υποςτθρίηεται ςτο motherboard ≥ 2TB 

Ελάχιςτα διακζςιμα slots επζκταςθσ μνιμθσ ≥ 6 

Πονάδεσ Αποκικευςθσ 

Αρικμόσ μονάδων ≥ 2 

Ρροςφερόμενθ ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (GB) 800GB 

Serial Attached SCSI (SAS) 12G ΝΑΙ 

Ταχφτθτα περιςτροφισ δίςκων (RPM) 10.000 

Ελεγκτζσ μονάδων αποκικευςθσ 

SATΑ ι Serial Attached SCSI (SAS) με δυνατότθτεσ RAID RAID 0/1/5/6 
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Δίκτυο 

Αρικμόσ κυρϊν ≥ 4 

Τφποσ κυρϊν: 10/100/1000 Ethernet Tx ΝΑΙ 

Υεριφερειακά 

Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται και από ζναν οδθγό DVD-RW. ΝΑΙ 

Δεν απαιτείται οκόνθ, πλθκτρολόγιο, mouse κακϊσ θ εγκατάςταςθ (setup) κακϊσ 

και όλθ θ διαχείριςθ του server απαιτείται να γίνεται μζςω απομακρυςμζνθσ 

πρόςβαςθσ από το τοπικό δίκτυο 

ΝΑΙ 

άιλικότθτα προσ το περιβάλλον 

Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ 

Τροφοδοτικά με απόδοςθ ≥  85% ΝΑΙ 

Διαχείριςθ Χυςτιματοσ 

Λογιςμικό διαχείριςθσ ςυςτιματοσ με δυνατότθτα: 

 Αναγνϊριςθσ υποςυςτθμάτων που κα παρουςιάςουν βλάβθ. 

 Αυτόματθ παράκαμψθ βλαβϊν 

 Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ 

ΝΑΙ 

Οειτουργικό Χφςτθμα 

Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 ι αντίςτοιχο ΝΑΙ 

Εγκατάςταςθ και Κζςθ ςε Οειτουργία 

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο ΝΑΙ 

Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration – setup) ςτo ςθμείο λειτουργίασ ΝΑΙ 

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ΝΑΙ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό 

και εξαρτιματα για τθ κζςθ του ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. 

καλϊδια, connectors κλπ.) 

ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με 

εγγφθςθ 2 (δυο) ετϊν 
ΝΑΙ 
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 Απαηηάζεηο Ηθξηώκαηνο Δμππεξεηεηώλ (rack) 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

Γενικά / Ψεχνικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Φψοσ ≥ 32 U 

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτα προβλεπόμενα ςθμεία ΝΑΙ 

CE Mark Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

Να επιτρζπει τθν πακθτικι ψφξθ των ςυςτθμάτων ΝΑΙ 

Εγκατάςταςθ και Κζςθ ςε Οειτουργία 

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο ΝΑΙ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό 

και εξαρτιματα για τθ κζςθ του ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. 

καλϊδια, connectors κλπ.) 

ΝΑΙ 

 

 ΠξνδηαγξαθΫο ηαζκώλ Δξγαζέαο (client workstation) 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά / Ψεχνικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) – Θζςεισ εργαςίασ 4 

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με 

εγγφθςθ 2 (δυο) ετϊν 
ΝΑΙ 

Ξουτί 

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

Ιςχφσ τροφοδοτικοφ 
≥ 200 Watt  

≥ 85% efficiency 

CPU 
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Τφποσ κεντρικοφ επεξεργαςτι (CPU) ι ιςοδφναμοσ ι ιςχυρότεροσ. ≥ Intel  i5-7400 

Ξεντρικι Πνιμθ 

Ρροςφερόμενθ DDR4 2400MHz ≥  8 GB 

Μζγιςτθ DDR4 2400MHz ≥ 16 GB 

Πθτρικι Ξάρτα (Motherboard) 

PCI Express x1 ≥ 2 

PCI Express x16 ≥ 1 

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

Wireless 802.11bgn NAI 

Κάρτα ιχου (On board) ΝΑΙ 

Θφρεσ USB 2.0/3.0 ≥ 6 

Πονάδα Χκλθροφ Δίςκου 

Ρροςφερόμενθ χωρθτικότθτα ≥ 256 Gbytes 

Solid State Drive (SSD) ΝΑΙ 

Ξάρτα Σκόνθσ 

Υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ ≥ 1920 x 1080 

Σκόνθ 

Τφποσ Οκόνθσ LED 

Μζγεκοσ διαγωνίου ≥ 21.5’’ 

Ανάλυςθ οκόνθσ 1920 x 1080 

Φωτεινότθτα τθσ οκόνθσ 200cd/m2 

Λόγοσ Αντίκεςθσ ≥ 1000:1 

Χρόνοσ απόκριςθσ 5 ms 

Υλθκτρολόγιο 
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Συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ–928 με μόνιμθ αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και 

Λατινικϊν χαρακτιρων 
NAI 

Mouse 

Optical Wheel USB NAI 

Οειτουργικό Χφςτθμα Υροςωπικϊν Ωπολογιςτϊν 

Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΙ 

 ΠξνδηαγξαθΫο Φνξεηνύ Ζ/Τ 

O ΦΣΕ κα χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνασ απομακρυςμζνοσ ςτακμόσ τθλε-ελζγχου και τθλεχειριςμοφ όλων των 

τοπικϊν ςτακμϊν για εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, ςε διάταξθ client-server. Από αυτι τθ κζςθ εργαςίασ κα 

επιτρζπεται ο τθλεχειριςμόσ όλου του ςυςτιματοσ και ο προγραμματιςμόσ των ελεγκτϊν. Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Το ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. ΝΑΙ 

Το ςφνολο του ςυςτιματοσ να καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 2 (δυο) 

ετϊν. 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και να ικανοποιεί τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards 

για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 

Τφποσ κεντρικοφ επεξεργαςτι (CPU) ι ιςοδφναμοσ ι ιςχυρότεροσ. Intel Core i5-7200U 

Μνιμθ RAM DDR4 ≥ 4 GB 

Σκλθρόσ Δίςκοσ SSD ≥ 256 GB 

Οκόνθ με μζγεκοσ διαγωνίου ≥ 14’’ και ανάλυςθ ≥ 1920x1080 ΝΑΙ 

Επιπλζον χαρακτθριςτικά 

 Κάξηα ήρνπ, ελζσκαησκέλα ερεία. 

 Κάξηα δηθηχνπ 10/100/1000, on-board. 

ΝΑΙ 
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 Κάξηα δηθηχνπ αζχξκαηε 802.11 b/g/n. 

 Θχξεο: USB 2.0/3.0/Type-C ≥ 2, Bluetooth, VGA out, HDMI 

 Αλαγλψζηεο θαξηψλ κλήκεο. 

 Bluetooth 

 Δλζσκαησκέλν touch pad 

 Web camera 

Βάροσ ≤ 2.5 kg 

Οογιςμικό 

Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 Pro 64-bit ΝΑΙ 

Ρρόςβαςθ ςτα λογιςμικά πακζτα διαχείριςθσ δικτφου ΝΑΙ 

Χυνοδευτικά 

USB stick ≥ 64 GB 

Αςφρματο mouse οπτικισ τεχνολογίασ ΝΑΙ 

Τςάντα Μεταφοράσ ΝΑΙ 

Να διακζτει βάςθ τοποκζτθςθσ και διαςφνδεςθσ με περιφερειακά και οκόνθ 

(docking station) 
ΝΑΙ 

Για λόγουσ ςυμβατότθτασ και ομοιομορφίασ είναι επικυμθτό ο καταςκευαςτισ του Server, των workstation και 

του φορθτοφ Θ/Υ να είναι κοινόσ. 

 

 Δθηππσηάο InkJet (A4/A3) 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

Γενικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

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

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards για 

θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 
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Τφποσ Ζγχρωμοσ Inkjet 

Διαςτάςεισ υποςτθριηόμενου χαρτιοφ Α3, Α4 

Συνδεςμολογία 
USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 

Ανάλυςθ εκτφπωςθσ ≥  2400x1200 dpi 

Μνιμθ ≥ 64 ΜΒ 

Τροφοδοςία χαρτιοφ 
Τροφοδότθσ ≥ 100 

φφλλων 

Συμβατότθτα με Windows 10 ΝΑΙ 

 ΠνιπκερΪλεκα Laser 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι: 

 

Γενικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

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

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards για 

θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 

Τφποσ 
Ζγχρωμο πολυμθχάνθμα 

Laser 

Διαςτάςεισ υποςτθριηόμενου χαρτιοφ Α4 

Συνδεςμολογία 
USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ ≥  20 ςελ/ λεπτό ζγχρωμο 

Ταχφτθτα ςάρωςθσ ≥  20 ςελ/ λεπτό ζγχρωμο 

Μνιμθ ≥ 256 ΜΒ 
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Αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ ΝΑΙ 

Αυτόματοσ τροφοδότθσ ςάρωςθσ ΝΑΙ 

Τροφοδοςία χαρτιοφ 
Τροφοδότθσ ≥ 200 

φφλλων 

Οκόνθ πλθροφοριϊν ΝΑΙ 

Συμβατότθτα με Windows 10 ΝΑΙ 

 

 Σξνθνδνηηθό αδηΪιεηπηεο Λεηηνπξγέαο (UPS) ηνπ ΚΔ 

Στον ΚΣΕ κα τοποκετθκεί ςφςτθμα μθ διακοπτόμενθσ θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ που κα ενεργοποιείται 

αυτόματα όταν υπάρχει διακοπι ρεφματοσ και το οποίο κα καλφπτει όλο τον εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί 

ςτισ αντίςτοιχεσ τοποκεςίεσ. 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ για τον ΚΣΕ κα πρζπει να είναι: 

Γενικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 1 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ. 
ΝΑΙ 

Τόςο το ςφνολο του ςυςτιματοσ όςο και ανεξάρτθτα οι μπαταρίεσ του 

ςυςτιματοσ καλφπτονται από εγγφθςθ διάρκειασ 2 (δφο) ετϊν 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards για 

θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 

Ιςχφσ (VA) 8000 VA 

Τεχνολογία Online 

Βακμόσ απόδοςθσ ≥  85% 

Συντελεςτισ ιςχφοσ ≥  0.80 

Οκόνθ LCD NAI 

Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μονάδων επζκταςθσ ΝΑΙ 
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Θφρα ςφνδεςθσ με Θ/Υ και λογιςμικό με δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ 

αυτόματου τερματιςμοφ του ςυνδεδεμζνου Θ/Υ 
ΝΑΙ 

Τοποκζτθςθ ςε rack ΝΑΙ 

 

 

 ΠξνδηαγξαθΫο γηα Μηκηθό ΓηΪγξακκα Πξνβνιάο/ Οζόλε 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ για τον ΚΣΕ κα πρζπει να είναι: 

Γενικά έαρακτθριςτικά 

Ροςότθτα (τεμάχια) 4 

Το ςφςτθμα καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ικανοποιεί τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards για 

θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

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

Θα ςυνοδεφεται από κατάλλθλθ  βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ. ΝΑΙ 

Τφποσ panel LED ι αντίςτοιχο ΝΑΙ 

Διαγϊνιοσ οκόνθσ ≥ 48’’ 

Ανάλυςθ Οκόνθσ ≥ 4K Ultra HD 

Αρικμόσ υποδοχϊν HDMI ≥ 3 

Αρικμόσ υποδοχϊν USB ≥ 2 

Ενςωματωμζνθ κφρα LAN ≥ 1 

Ενςωματωμζνο WiFi NAI 

Ενςωματωμζνο Bluetooth NAI 

 

 

 Γηθηύσζε - Γέθηπν ΚΔ 

 ΓνκΫο δηθηύσλ - ΓεληθΫο αξρΫο 

Το τοπικό δίκτυο ςτα κζντρα ελζγχου ςχεδιάηεται ωσ δίκτυο Ethernet ςε ςυμφωνία με το πρότυπο IEEE 

802.3/802.3u με 10/100/1000 Base-T. Οι ανεξάρτθτοι κόμβοι του ΚΣΕ ςυνδζονται ςτο τοπικό δίκτυο μζςω 

gigabit switches. 
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Θ κεντρικι διαχείριςθ δικτφων πρζπει να είναι εφικτι με χριςθ του SNMP (simple network management 

protocol). Εξοπλιςμόσ δικτφου όπωσ gateways, routers, file servers και bridges ελζγχονται και διαχειρίηονται 

από κατάλλθλο πρόγραμμα διαχείριςθσ δικτφων, το οποίο εξυπθρετεί εργαςίεσ επζμβαςθσ και ςυντιρθςθσ ςε 

εκτεταμζνα δίκτυα. 

Θ ςυμβατικι μετάδοςθ δεδομζνων γίνεται είτε θλεκτρικά μζςω καλωδίων ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν και κυρϊν 

RJ 45 (τουλάχιςτον κατθγορίασ CAT 5-ISO/IEC11801). 

 

 Δμνπιηζκόο Γηθηύσλ 

Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ για τον ΚΣΕ κα πρζπει να είναι: 

Δομθμζνθ καλωδίωςθ - Patch Panel 

Δομθμζνθ καλωδίωςθ τφπου CAT 5, για 10 ςθμεία-κζςεισ εργαςίασ ΝΑΙ 

Διπλζσ τερματικζσ πρίηεσ τφπου RJ45 με αποςπϊμενθ ετικζτα ςιμανςθσ ΝΑΙ 

Rack mounted Patch Panel τερματιςμοφ, μεγζκουσ ζωσ 2U, με 24 κφρεσ UTP RJ-45, 

αποςπϊμενθ ετικζτα ςιμανςθσ, shielded. 
ΝΑΙ 

Πεταγωγείσ  (Switches) 

Ροςότθτα 1 

Το switch είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Το 

ςφνολο του ςυςτιματοσ καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 2 (δυο) ετϊν 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίθςθ ΝΑΙ 

Το switch καλφπτει τα διεκνι πρότυπα φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και να ικανοποιεί τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα standards 

για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ 

ΝΑΙ 

Μζγεκοσ 1U rackmounted ΝΑΙ 

Ταχφτθτα μεταγωγισ (forwarding rate) ≥ 40 Mpps 

Θφρεσ (ports) 10/100/1000, Autosensing, Autonegotiation ≥ 24 

Θφρεσ 1000 Base-SX, 1000 Base-LX ≥ 2 

Manageable L2 (ππνζηήξημε SNMP, Telnet, Web Interface). ΝΑΙ 

Modem-Router 

Το router είναι καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Το 

ςφνολο του ςυςτιματοσ καλφπτεται από τθν εγγφθςθ διάρκειασ 2 (δφο) ετϊν 
ΝΑΙ 
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Ροςότθτα 1 

Ενδεικτικά LED τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του ΝΑΙ 

Θφρεσ Ethernet 1Gbit με υποςτιριξθ 

 DHCP Client / Relay / Server 

 IGMP Version 2 and Version 3 

 Dynamic DNS 

 NTP Client 

 VLAN Tagging (802.1 q) on LAN 

≥ 4 

Υποςτιριξθ WAN ADSL2+ και VDSL ΝΑΙ 

Load balance and WAN failover ΝΑΙ 

VPN 

 Τπνζηήξημε 16 ή πεξηζζφηεξσλ VPN tunnel 

 Τπνζηήξημε  PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec 

 Τπνζηήξημε DHCP over IPSec 

 SSL VPN 

 VPN Pass-Through 

ΝΑΙ 

Firewall 

 Content Security Management 

 Multi-NAT, DMZ Host 

 Port Redirection and Open Port Configuration 

 Policy-Based Firewall 

 MAC Address Filter 

 SPI ( Stateful Packet Inspection ) with new FlowTrack Mechanism 

 DoS / DDoS Protection 

 IP Address Anti-spoofing 

ΝΑΙ 

Bandwidth Management ΝΑΙ 
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 ΛΟΓΗΜΗΚΑ 

 Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ζηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ην δίθηπν λεξνχ θαη λα 

ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη απνδεδεηγκέλα 

κε ηνπο ειεγθηέο ηνπ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps). 

Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) 

είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ηηκέο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

ησλ ΣΔ (ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ, ΣΔΠ). 

 Να πξαγκαηνπνηεί δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκψλ ΣΔ (ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ, ΣΔΠ). 

 Να εκθαλίδεη ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή αθφκε θαη ζε κνξθή csv 

format γηα εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

 Δκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή. 

 Να εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην δηάγξακκα ξνήο κε ην εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ θαη 

φιεο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αλαθνξάο (παξνρή, πίεζε, θιπ). 

 Ζ απνζηνιή ιεηηνπξγηθψλ εληνιψλ ζηνπο ζηαζκνχο (π.ρ. αιιαγή νξίσλ, ελεξγνπνηήζεηο 

ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο απηψλ ήηνη λα 

ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή αλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ή απέηπρε ή δηαγξάθεθε ή ππάξρεη 

ζθάικα, θιπ ψζηε λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ζχγθξηζε ζην ίδην γξάθεκα ησλ δηαθφξσλ κεηξήζεσλ  ησλ δηαθφξσλ 

ειεγθηψλ/ ζηαζκψλ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ εκθαληδφκελσλ γξαθεκάησλ. 

 Να εθηππψλεη γξαθήκαηα θαζψο θαη ιίζηα ζπλαγεξκψλ. 

 Να εκθαλίδεη φινπο ηνπο ελεξγνχο θαζψο θαη ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο ζπλαγεξκνχο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηε δηαρείξηζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ email ή SMS. 

 Να δηαζέηεη δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηψλ ησλ 

ΣΔ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ επηθνηλσληψλ κε ην Κέληξν Διέγρνπ, ην 

επίπεδν ηεο κπαηαξίαο (εάλ ππάξρεη), ηα δεδνκέλα ηειεπηαία απαιιαγή, ν αξηζκφο ησλ 

ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ, θιπ. 

 Να εκθαλίδεη ζην Google Maps φινπο ηνπο ειεγθηέο ησλ ΣΔ (ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ, ΣΔΠ) ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε άκεζε αληαπφθξηζε. 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο RTU, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ (πρ ηα θαηψηαηα φξηα ζπλαγεξκνχ, 

βαζκνλφκεζε ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επαλαθέξεη ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ 
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απνδνηηθφηεηαο εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δήισζεο ησλ δπν θαηαζθεπαζηψλ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ λα 

δειψλεηαη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία θαζψο θαη ιίζηα ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγψλ/έξγσλ ζηα νπνία 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα δπν ινγηζκηθά θαη ζπλεξγάδνληαη. Οη δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ δπν ινγηζκηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα δπν ελ ιφγσ ινγηζκηθά είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ απαηηείηαη κφλν δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

Γηα ηελ νξζή, βέιηηζηε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη ην 

πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνπο ειεγθηέο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (ΣΔΓ, 

ΣΔΓ, ΣΔΠ, ΣΤΥ) ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

δήισζεο ησλ δπν θαηαζθεπαζηψλ, ήηνη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ειεγθηψλ, πνπ λα δειψλεηαη ε ελ 

ιφγσ ζπλεξγαζία θαζψο θαη ιίζηα ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγψλ/έξγσλ ζηα νπνία έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ θαη ν/νη πξνζθεξφκελνο/-νη ειεγθηήο/-εο θαη ζπλεξγάδνληαη. 

Οη δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία ησλ δπν, ήηνη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ειεγθηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ινγηζκηθφ θαη νη 

ειεγθηέο είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, απαηηείηαη κφλν δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα 

ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Σεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ κε ην ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο 

δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο 

- Σεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

 

 

 Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ύπαξμεο δηαξξνώλ θαη ππνινγηζκνύ απνδνηηθόηεηαο 

δηθηύσλ ύδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν λεξνχ θαη λα ππνδεηθλχεη ζηνλ ρεηξηζηή 

πηζαλή δηαξξνή ζην δίθηπν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζα θάλεη 

δηαρείξηζε ησλ απσιεηψλ ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ δείθηεο ηνπ International Water 

Association (IWA). Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps). 
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Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) 

είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί είλαη: 

 Δθηίκεζε ησλ απσιεηψλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ ηνπ IWA 

 Δθηίκεζε επηζθεπψλ βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ θαη επίδξαζεο ηνπο ζηελ αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ 

 Αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο 

 Γξαθηθή αλάιπζε πνπ λα εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε ησλ ξνψλ θαη ησλ πηέζεσλ, κε εηδηθή αλαθνξά 

ζε λπρηεξηλέο ζπκπεξηθνξέο 

 Δκθάληζε δηαξξνψλ ζε γξαθηθή κνξθή θαη/ή εηδνπνίεζε σο event κέζσ mail ή SMS 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

 πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ή δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

 Να δίλεη ζπλαγεξκνχο ζε πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλνληαη ηα θαηψηαηα φξηα 

Ζ θάζε πεξηνρή/ δψλε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ηνπνινγηθά κε βάζε ην 

πδαηηθφ ηζνδχγην πνπ πξνθχπηεη θαη ππνινγίδεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα εγθαηεζηεκέλα 

φξγαλα (κεηξεηέο πίεζεο, παξνρήο) θαη ηηο ζηαηηζηηθέο/ ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη: 

ΑλΪιπζε απώιεηα λεξνύ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί επαξθψο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ International Water Association 

(IWA), επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

δσλψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Γηακόξθσζε δσλώλ 

Θα πξέπεη ε θάζε πεξηνρή/ δψλε λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

IWA. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δηαγξάκκαηα θαη  παξακέηξνπο πνπ ζέηεη θαη 

ξπζκίδεη ν ρεηξηζηήο   ψζηε λα θαζίζηαηαη  δπλαηή θαη κε επθνιία ηφζν ε πεξηγξαθή ηνπ ηζνδπγίνπ  ηνπ 

λεξνχ φζν θαη ε αλάπηπμε γξαθεκάησλ ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ λεξνχ. 

 

ΑλΪιπζε ειΪρηζηεο λπρηεξηλάο παξνράο 

Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ ηεο πεξηνρήο κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ειάρηζηεο λπρηεξηλήο παξνρήο. Σφζν νη εθηηκψκελεο  φζν θαη νη αλαπφθεπθηεο απψιεηεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζηφρνπ. 
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Σερληθό-νηθνλνκηθά αλΪιπζε 

Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο  πνπ δεκηνπξγείηαη  απφ ηηο 

απψιεηεο θαη απφ ηηο εξγαζίεο  γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ δηαξξνψλ. 

 

ΑλΪιπζε γηα ην εηάζην πδαηηθό ηζνδύγην 

Θα πξέπεη ν ππνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ λεξνχ λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φγθν πνπ 

εηζήιζε ζην δίθηπν σο ζεκείν εθθίλεζεο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνλ δείθηε ILI ηεο IWA πνπ αιιηψο εκθαλίδεηαη θαη σο δείθηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη πνπ αμηνινγεί πφζν απνηειεζκαηηθά ν ρεηξηζηήο δηεμάγεη κηα 

θαηάιιειε πνιηηηθή κείσζεο ησλ απσιεηψλ. 

Ο ILI είλαη έλαο δείθηεο ηεο IWA θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηήζησλ 

δεκηψλ θαη ησλ αλαπφθεπθησλ εηήζησλ απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ILI = Current Annual Real Losses 

(CARL)/Unavoidable Annual Real Losses (UARL) 

 

Αμηνιόγεζεο Πξαγκαηηθώλ Απσιεηώλ (Real losses) 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη θαη λα παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο: 

α) πξαγκαηηθέο απψιεηεο ππνινγηδφκελεο  κε ηελ κέζνδν BABE (Burst And Background Estimates) 

λπρηεξηλή παξνρή θαη 

β) ηηο πξαγκαηηθέο απψιεηεο  ππνινγηδφκελεο κε ηελ κέζνδν UARL. (Unavoidable Annual Real Losses) 

 

ΓξΪθεκα ησλ θαζεκεξηλώλ  Απσιεηώλ 
Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα εμάγεη γξάθεκα γηα θάζε πεξηνρή θαη λα αλαπαξηζηά ηηο θαζεκεξηλέο 
απψιεηεο γηα  έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. Σν γξάθεκα επίζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ ηάζε ησλ 
απσιεηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο  ππφ ηελ  κνξθή θακππιψλ. 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ζηαζκψλ δηθηχνπ 
χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δήισζεο ησλ 
δπν θαηαζθεπαζηψλ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ λα δειψλεηαη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία θαζψο θαη ιίζηα ηξηψλ 
(3) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγψλ/έξγσλ ζηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα δπν ινγηζκηθά θαη 
ζπλεξγάδνληαη. Οη δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 
γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ δπν ινγηζκηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα δπν ελ ιφγσ ινγηζκηθά είλαη ηνπ 
ηδίνπ νίθνπ απαηηείηαη κφλν δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Σεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ κε ην ινγηζκηθφ 

ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ζηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο 
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 Λνγηζκηθό δπλακηθάο ελνπνέεζεο όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ  σο νινθιεξσκΫλν 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρεέξηζεο ύδξεπζεο απνρΫηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθΪ 

δέθηπα 

Το λογιςμικό εφαρμογισ κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ζχει μια ςυνοπτικι και ενοποιθμζνθ εικόνα τθσ 

κατάςταςθσ των  δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, των εγκαταςτάςεων ΕΕΛ και των διυλιςτθρίων νεροφ, 

κακϊσ και να οργανϊνει και να διαχειρίηεται επαρκϊσ τισ ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ. Θα είναι ςχεδιαςμζνο 

ζτςι ϊςτε ανάλογα με το είδοσ πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται, να μπορεί να παρζχει ςφνκετα αποτελζςματα/ 

πλθροφορίεσ ςτο τελικό χριςτθ με τθν προςκικθ επιπλζον εφαρμογϊν (add-on modules). 

Θα βαζίδεηαη ζε πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο/ δηαζχλδεζεο 

εθαξκνγψλ φπσο Web Services, REST, json θιπ. Θα πξνζθέξεη εξγαιεία πινήγεζεο, παξνπζίαζεο, 

αλαδήηεζεο θαη αλαθνξψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ εθαξκνγή. 

Θα πξέπεη λα είλαη cloud based ινγηζκηθφ ήηνη ζα βαζίδεηαη ζε πιαηθφξκα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφ, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο µε ηε ρξήζε web browser, απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία θαη απφ ρξήζηεο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επθνιία ελεκέξσζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο πχιεο. 

 

Οη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη: 

● Γεκηνπξγία δηαβαζκηζκέλσλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ρξεζηψλ 

● Τπνδνρή δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο ζπζηήκαηα SCADA, 

ζπζηήκαηα ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ, κε ηειεκεηξηθψλ νξγάλσλ (πρ κε 

ηειεκεηξνχκελα θαηαγξαθηθά-dataloggers θ.α.) 

● Δηζαγσγή ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο κεηξήζεηο κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο κε εχθνιν 

ηξφπν 

● Καζνξηζκφο γεσγξαθηθψλ δσλψλ χδξεπζεο θαη έληαμε ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο 

κεηξήζεηο, ζε απηέο ηηο δψλεο. 

● Δκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δηθηχσλ ζε γεσγξαθηθφ ππφβαζξν κε ρξήζε ρξσκάησλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο θάζε αληηθεηκέλνπ 

● Υξήζεο θίιηξσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν. 

● Δκθάληζε ιίζηαο ησλ δσλψλ χδξεπζεο θαη δεηθηψλ απφδνζεο θάζε δψλεο 

● Δκθάληζε γξαθεκάησλ θαζνξηδφκελσλ απφ ηνλ ρξήζηε κε δπλαηφηεηεο 

o Δπηινγήο δεδνκέλσλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ή/θαη δσλψλ χδξεπζεο 

o Δπηινγήο δεδνκέλσλ δηαθφξσλ εηδψλ κεηξήζεσλ 

o Δκθάληζεο ζε θνηλφ γξάθεκα ή ζε πνιιαπιά γξαθήκαηα 

o Δκθάληζεο γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

o Δκθάληζεο ίδησλ δεδνκέλσλ ζπγθξίζηκα γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (π.ρ. 

ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα κεηξήζεσλ παξνρήο γηα ην 1ν ηξίκελν δχν δηαδνρηθψλ εηψλ) 

o Τπέξζεζεο ρξνλνζεηξψλ δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο θαη δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ 

● Γεκηνπξγία αλαθνξψλ φπσο: Τδαηηθφ ηζνδχγην, Εήηεζε-Καηαλάισζε, Νπρηεξηλή παξνρή, 

Γείθηεο εκεξήζηαο/ λπρηεξηλήο θαηαλάισζεο, Έιεγρνο εγθπξφηεηαο δεδνκέλσλ 

● Έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ, θαζνξηδφκελνο απφ ηνλ ρξήζηε 
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● Καζνξηζκφο ζπλαγεξκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

● Απνζηνιή ζπλαγεξκψλ κε SMS/ email ζε δηαβαζκηζκέλνπο ρξήζηεο 

● Τπνζηήξημε ρξνληθψλ δεδνκέλσλ. 

Λφγσ ηνπ φηη ζην ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη ε ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

θαη ησλ επηκέξνπο εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κειινληηθά καδί ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη εχρξεζην ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ. 

 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Λνγηζκηθό απεηθόληζεο θαη δηαρεέξηζεο ελΫξγεηαο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ηηο ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιψζεηο θαη ηελ δηαθχκαλζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο παξερφκελεο ηζρχνο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζηαζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ λεξνχ θαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο 

Διέγρνπ. Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ Server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ). 

Θα δεκηνπξγεζεί Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Δλεξγείαο (ΚΓΔ) θαηάιιειν λα απνηππψζεη φινπο 

ηνπο ζηαζκνχο (Γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα) πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. ηφρνο είλαη λα δχλαηαη λα 

απνηππσζεί ην ίδην ην ζχζηεκα χδξεπζεο ηφζν απφ ελεξγεηαθήο φζν θαη απφ πδξνινγηθήο πιεπξάο θαη 

λα απνηππσζεί ηφζν ε πξαγκαηηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη 

ε αλά κνλάδα λεξνχ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζαλ δεδνκέλα εηζφδνπ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά φινπ ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ αλά ζηαζκφ 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά εγθαηαζηάζεσλ, φπσο: 

o πκθσλεζείζα Ηζρχο 

o Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο 

o Εήηεζε εκέξαο 

o Εήηεζε αηρκήο 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θάζε ζηαζκφ 

 Ηζηνξηθφ αξρείν θαηαλαιψζεσλ, ψζηε λα απνηππσζεί ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο απφ 

ηηο επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα. 

 

ηελ απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη ζε θάζε ζηαζκφ λα απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη δείθηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. Σν 

ινγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα ππνζηεξίδεη: 

 

 Γεκηνπξγία απηφκαησλ αλαθνξψλ 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο online 

 Γεκηνπξγία εηθνληθήο ζπζθεπήο 
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 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θφζηνπο 

 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

 Γηα ζχλδεζε κε απεξηφξηζην αξηζκφ κεηξεηψλ ρσξίο επηπιένλ θφζηνο 

 Με αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519 

 Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή & εμαγσγή CSV 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπζθεπέο MODBUS αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

(GenericModbusDevice) 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε SCADA αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

 Τπνζηήξημε MS SQL/MySQL 

 Απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζχλδεζεο ζπζθεπψλ 

 Γεκηνπξγία Σνπνινγηθψλ Γηαγξακκάησλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν ΔΝ50001. 

ηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

 

- Σερληθφ Φπιιάδην 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή αληίζηνηρν)  ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO50001:2018 ηνπ ινγηζκηθνχ 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α 

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε 
ΒΑΘΜΟ Α‟ 
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Υαράρτθμα V : Υροχπολογιςμόσ Υρομικειασ 

 

 

 ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ: “ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ 
ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ” 

έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ: ΕΥΛέΕΛΦΘΧΛΑΞΣ Υρόγραμμα  «Δυτικι 
Ελλάδα 2014-2020 » 

 ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ: 1.660.000,00 € πλζον άΥΑ 

 Α.Π. : 43/20 

 

 

Υροχπολογιςμόσ Υρομικειασ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

Υεριφζρεια Δυτ. Ελλάδοσ 

Διμοσ Υθνειοφ 

Ψεχνικι Ωπθρεςία 

έαλκιοποφλου & Χιςίνθ, 

273 00, Γαςτοφνθ 
Ρομόσ Θλείασ – Δυτικι Ελλάδα 

Ψθλ.  26233 60776, άαξ:  2623032839 

Email: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

  

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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ΓΕΡΛΞΑ 

 

ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΣΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ 

1a. Σε κάκε τοπικό ςτακμό φδρευςθσ κα εγκαταςτακεί, ςυνδεκεί και τεκεί ςε λειτουργία o ακόλουκοσ 
εξοπλιςμόσ: 

α) Εξοπλιςμό οργάνων μζτρθςθσ Υδραυλικϊν Δεδομζνων και Ροιότθτασ νεροφ (όργανα, κ.λ.π.), 

β) Εξοπλιςμό βανϊν 

γ) Εξοπλιςμό οργάνων ρφκμιςθσ και εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 

δ) Θλεκτρολογικό πίνακα αυτοματιςμοφ που περιλαμβάνει διακόπτεσ χειριςμοφ αντλιϊν ενδεικτικζσ 
λυχνίεσ, Ελεγκτι τφπου RTU, Επικοινωνιακό εξοπλιςμό, Τροφοδοτικό Αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS), 
Αντικεραυνικι προςταςία 

ε) Καλϊδια διαςφνδεςθσ 

ςτ) Ερμάρια εγκατάςταςθσ και όπου απαιτείται Pillar 

 

ΕΦΓΑΧΛΑ ΧΩΠΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΘ 

Θ αρχικι εγκατάςταςθ, που περιγράφεται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, περιλαμβάνει τισ κάτωκι 
εργαςίεσ/ υπθρεςίεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν ςτα επόμενα Κεφάλαια . 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου. 

Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ υλικοφ (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, κλπ) των ΚΣΕ & ΦΣΕ. 

Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ όλου του λογιςμικοφ των ςτακμϊν ελζγχου και διαχείριςθσ που περιλαμβάνει: 

α) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό τθλεελζγχου – τθλεχειριςμοφ (SCADA) για τθν επιτιρθςθ και ζλεγχο των 
τοπικϊν ςτακμϊν ΤΣΕ. 

β) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ διαρροϊν και υπολογιςμοφ αποδοτικότθτασ δικτφων 
φδρευςθσ. 

δ) Ολοκλθρωμζνο λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ ενζργειασ 

ε) Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων των πλθροφοριϊν  ωσ ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα 
διαχείριςθσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ για μθτροπολιτικά δίκτυα 

Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ για τθν παροχι ιςχφοσ από τουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ ιςχφοσ προσ τουσ πίνακεσ 
αυτοματιςμοφ τθσ παροφςθσ προμικειασ και καλωδίωςθ για όλα τα  τμιματα του εξοπλιςμοφ και των 
οργάνων. 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των τοπικϊν ςτακμϊν, κακϊσ και των 
καλωδιϊςεων (μζχρι αποςτάςεωσ 20 μζτρων από τον πίνακα αυτοματιςμοφ), τθσ γείωςθσ και τθσ προςταςίασ 
του εξοπλιςμοφ του πίνακα από υπερφορτίςεισ όπωσ περιγράφεται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια για τθν παροφςα 
φάςθ του ζργου τόςο για τθν ςφνδεςθ μεταξφ των διαφόρων υπό προμικεια υλικϊν οργάνων και εξοπλιςμοφ 
όςο και για τθν ςφνδεςθ με τα υφιςτάμενα όργανα και εξοπλιςμό. 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όςων οργάνων αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια (μετρθτζσ ςτάκμθσ, πίεςθσ, παροχισ, 
μετρθτζσ ενζργειασ,  κλπ.). 

Ρρομικεια θλεκτρικϊν πινάκων ιςχφοσ με ρυκμιςτζσ ςτροφϊν (Inverter). Αποξιλωςθ των παλαιϊν πινάκων, 
τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των νζων. 
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Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αςφρματου δικτφου με πρωτόκολλο Ethernet ι/και GSM/GPRS/3G 
για τθν επικοινωνία μεταξφ των ςτακμϊν ΤΣΕ με τον ΚΣΕ. 

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

Μθ εκτεταμζνεσ υδραυλικζσ εργαςίεσ και οποιεςδιποτε μετατροπζσ ςτο υδραυλικό δίκτυο προκειμζνου να 
καταςτεί δυνατι θ εγκατάςταςθ και διαςφνδεςθ με τισ διατάξεισ αυτοματιςμοφ των οργάνων μζτρθςθσ, 

Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ 

Ραράδοςθ ςχεδίων όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ υπό τθν μορφι φακζλου και θλεκτρονικά 

Ραράδοςθ εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυνόλου του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτθν 
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Ραράδοςθ τεκμθρίωςθσ 

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτισ λειτουργίεσ, τθν υποςτιριξθ και τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ 

3-μθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

 

 

Εργαςία Πθ Χυμπεριλαμβανομζνθ 

Ρρομικεια παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΔΕΘ ςε κάκε ςτακμό που δεν ζχει ιδθ εγκατεςτθμζνθ τάςθ ΔΕΘ και 
αυτι απαιτείται. 

Ρρομικεια εξοπλιςμοφ όπωσ αντλιϊν, χλωριωτϊν, και υλικϊν που δεν αναφζρονται ρθτά ςτα τεφχθ. 

Ρρομικεια καρτϊν SIM και κόςτοσ αςφρματων επικοινωνιϊν. 

Ζργα ςχετικά με τθν καταςκευι ι διαμόρφωςθ κτιριακϊν χϊρων για τον ΚΣΕ. 

Εκτεταμζνεσ εργαςίεσ (ΘΜ και ΡΜ) για τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ των παροχομζτρων (αν απαιτοφνται) 

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

 

1. ΠΙΝΑΚΔ ΒΑΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔΓ: 

ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ & ΣΔΓ: ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ) 

 

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΦΑΓΑΡΣΩ  

   Α.Ψ.1-ΨΧΕΓ 1: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΧΛΠΛΗΑ-ΥΘΓΑΔΛ (ΧΛΠΛΗΑ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 
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3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.750,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.2-ΨΧΕΓ 2: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΞΑΠΘΟΣΦΑ ΥΑΟΛΑ (ΨΦΑΓΑΡΣ)                                                                                        

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 
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5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 22kW 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN125 3.200,00 € 1 3.200,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN125 300,00 € 2 600,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN125 270,00 € 2 540,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN125 300,00 € 1 300,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 30.090,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.3-ΨΧΕΓ 3: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣ (ΨΦΑΓΑΡΣ)                                                                                        

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΙΜΘ ΜΟΝ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 
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6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 22kW 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN125 3.200,00 € 1 3.200,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN125 300,00 € 2 600,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN125 270,00 € 2 540,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN125 300,00 € 1 300,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 30.090,00 € 

 
    

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΓΑΧΨΣΩΡΘΧ  

   Α.Ψ.4-ΨΧΕΓ 4: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΥΑΟΑΛΑ (ΦΣΩΥΑΞΛ)                                                                                                  
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΙΜΘ ΜΟΝ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 
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6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 15kW 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 28.590,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.5-ΨΧΕΓ 5: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΡΕΑ (ΦΣΩΥΑΞΛ)                                                                                                  Tφποσ 

εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 
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7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 22kW 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 29.790,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.6-ΨΧΕΓ 6: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΟΕΩΞΣέίΦΛ ΥΑΟΛΑ (ΟΕΩΞΣέίΦΛ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.550,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Α.Ψ.7-ΨΧΕΓ 7: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΕΚΡΛΞΘ ΣΔΣΧ (ΞΑΒΑΧΛΟΑ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 11kW 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.430,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.8-ΨΧΕΓ 8: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΞΑΦΑΗΛίΨΘ (ΞΑΒΑΧΛΟΑ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 257 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 11kW 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.430,00 € 

 

 

 

 

 

   

 

Α.Ψ.9-ΨΧΕΓ 9: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΥΟΑΨΕΛΑ (ΞΑΦΔΛΑΞΑΩΨΛ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 258 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.030,00 € 

 

 

 

 

 

   

 

Α.Ψ.10-ΨΧΕΓ 10: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΞΕΦΑΠΛΔΛ (ΞΑΦΔΛΑΞΑΩΨΛ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 259 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.030,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.11-ΨΧΕΓ 11: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΥΑΟΑΛΣέίΦΛ (ΥΑΟΑΛΣέίΦΛ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 260 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN65 2.700,00 € 1 2.700,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN65 190,00 € 2 380,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN65 180,00 € 2 360,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.690,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.12-ΨΧΕΓ 12: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΓΩάΨΛΞΑ ΡΕΑ (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 15kW 3.000,00 € 1 3.000,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.830,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.13-ΨΧΕΓ 13: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΓΩάΨΛΞΑ ΥΑΟΛΑ (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίλλαρ (pillar) εξωτερικοφ χϊρου 

διαςτάςεων 150x70x30cm ι 
ιςοδφναμο  

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

10 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 15kW 3.000,00 € 1 3.000,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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11 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

12 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

15 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 

16 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

17 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 19 30.090,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.14-ΨΧΕΓ 14: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΩ ΠΑΡΔΦΑΧ (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 11kW 2.600,00 € 1 2.600,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 263 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.430,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.15-ΨΧΕΓ 15: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΩ ΡΣΨΛΑ (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΙΜΘ ΜΟΝ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.030,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.16-ΨΧΕΓ 16: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΕΚΛΑΓΕ (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                          Tφποσ 

εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίλλαρ (pillar) εξωτερικοφ χϊρου 

διαςτάςεων 150x70x30cm ι 
ιςοδφναμο  

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

10 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

11 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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12 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 27.250,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.17-ΨΧΕΓ 17: ΓΕίΨΦΘΧΘ έΦΛΧΨΣΔΣΩΟΣΩ (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.750,00 € 

 
    

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ 
ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣΩ  

   Α.Ψ.18-ΨΧΕΓ 18: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑ (ΔΘΠΘΨΦΑ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN65 2.700,00 € 1 2.700,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN65 190,00 € 2 380,00 € 

13 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου DN65 180,00 € 2 360,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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ελαςτικισ ζμφραξθσ 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.690,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.19-ΨΧΕΓ 19: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΒΑΓΓΕΟΑΞΣΩ (ΒΦΑΡΑΧ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 11kW 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 268 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 28.190,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.20-ΨΧΕΓ 20: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΞΣΩΒΕΟΣΧ (ΠΑέΣΧ)                                                                                          Tφποσ 

εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 27.790,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.21-ΨΧΕΓ 21: ΓΕίΨΦΘΧΘ άΦΑΨΗΑΔΛΑ ΥΣΔΛΑ (ΟΩΓΛΑ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 11kW 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.150,00 € 

 
    

 

 
    

 
Α.Ψ.22-ΨΧΕΓ 22: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΑΠΥΕΟΑΞΛΑ (ΟΩΓΛΑ)                                                                                          Tφποσ 

εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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Χφνολο Χτακμοφ 17 25.830,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.23-ΨΧΕΓ 23: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΨΦΩΥΛΣ ΟΘΚΑΦΛ ΠΛΞΦΘ ΥΑΡί (ΓΟΩάΑ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.830,00 € 

 
    

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 272 

Α.Ψ.24-ΨΧΕΓ 24: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΨΦΩΥΛΣ ΟΘΚΑΦΛ ΔΕΑΠΕΡΘ (ΓΟΩάΑ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.830,00 € 

 

  

 

 

 

  

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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Α.Ψ.25-ΨΧΕΓ 25: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΨΦΩΥΛΣ ΟΘΚΑΦΛ ΠΕΓΑΟΘ ΞΑΨί (ΓΟΩάΑ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.030,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.26-ΨΧΕΓ 26: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΞΑΟΑΠΛ (ΓΟΩάΑ)                                                                                          Tφποσ 

εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 274 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίλλαρ (pillar) εξωτερικοφ χϊρου 

διαςτάςεων 150x70x30cm ι 
ιςοδφναμο  

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

10 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

11 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

12 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 27.050,00 € 

 

 

 

 

   

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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Α.Ψ.27-ΨΧΕΓ 27: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΠΕΦΣΒΛΟΛ (ΓΟΩάΑ)                                                                                          Tφποσ 
εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίλλαρ (pillar) εξωτερικοφ χϊρου 

διαςτάςεων 150x70x30cm ι 
ιςοδφναμο  

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

9 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

10 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 5,5kW 2.000,00 € 1 2.000,00 € 

11 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

12 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 27.050,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 276 

 
    

 
Α.Ψ.28-ΨΧΕΓ 28: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΠΕΓΑΟΘ (ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣ)                                                                                          

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 30kW 5.000,00 € 1 5.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 31.790,00 € 

 

 

 

   

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 277 

 

 

Α.Ψ.29-ΨΧΕΓ 29: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΠΥΣΨΧΛΞΛΑ ΞΣΩΞΣΩΒΑΓΛΑ (ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 7,5kW 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN65 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN65 190,00 € 2 380,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN65 180,00 € 2 360,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Σφνολο Στακμοφ 17 25.390,00 € 

 
    

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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Α.Ψ.30-ΨΧΕΓ 30: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΕΒΑΚΘ (ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣ)                                                                                        
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 15kW 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN125 3.200,00 € 1 3.200,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN125 300,00 € 2 600,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN125 270,00 € 2 540,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN125 300,00 € 1 300,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 28.890,00 € 

 

 

 

   

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 279 

 

 

Α.Ψ.31-ΨΧΕΓ 31: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΒΑΚΕΛΑ (ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣ)                                                                                        
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 11kW 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN125 3.200,00 € 1 3.200,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN125 300,00 € 2 600,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN125 270,00 € 2 540,00 € 

14 Εξαρμϊςεισ DN125 300,00 € 1 300,00 € 

15 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 28.490,00 € 

 
    

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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Α.Ψ.32-ΨΧΕΓ 32: ΓΕίΨΦΘΧΘ ΡΘΥΛΑΓίΓΕΛΣ (ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣ)                                                                                          
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΓΕίΨΦΘΧΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 Μετρθτισ ενζργειασ 
 

850,00 € 1 850,00 € 

4 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

5 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

6 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

7 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

8 
Ρίνακασ ιςχφοσ με αυτόματο 

κερμομαγνθτικό διακόπτθ  
800,00 € 1 800,00 € 

9 υκμιςτισ ςτροφϊν Inverter 15kW 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 Αιςκθτιριο πίεςθσ 0-16 bar 
 

350,00 € 1 350,00 € 

12 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

13 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου  

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΓ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 26.830,00 € 

 

 

 

 

 

   

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΦΑΓΑΡΣΩ  

   Α.Ψ.33-ΨΧΕΔ 1: ΔΕΑΠΕΡΘ ΥΘΓΑΔΛ (ΧΛΠΛΗΑ)                                                                                                Tφποσ 
εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

12 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN65 2.200,00 € 1 2.200,00 € 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN65 190,00 € 2 380,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN65 180,00 € 2 360,00 € 

15 

Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 
ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ 

 
 

2.000,00 € 1 2.000,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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16 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 21 25.070,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.34-ΨΧΕΔ 2: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ ΧΛΠΛΗΑ (ΧΛΠΛΗΑ)                                                                                                

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.130,00 € 

 
    

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 283 

 

 

Α.Ψ.35-ΨΧΕΔ 3: ΔΕΑΠΕΡΘ ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣ 70 (ΨΦΑΓΑΡΣ)                                                                                              
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Σφνολο Στακμοφ 16 22.130,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.36-ΨΧΕΔ 4: ΔΕΑΠΕΡΘ ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣ 100 (ΨΦΑΓΑΡΣ)                                                                                              

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 284 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.130,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.37-ΨΧΕΔ 5: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ 60 (ΨΦΑΓΑΡΣ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 285 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

12 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

15 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN125 3.200,00 € 1 3.200,00 € 

16 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN125 300,00 € 2 600,00 € 

17 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN125 270,00 € 2 540,00 € 

18 Εξαρμϊςεισ DN125 300,00 € 1 300,00 € 

19 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

20 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
5.000,00 € 1 5.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 27 32.350,00 € 

 

 

 

   

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 286 

 

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΓΑΧΨΣΩΡΘΧ  

   Α.Ψ.38-ΨΧΕΔ 6: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ 200 (ΦΣΩΥΑΞΛ)                                                                                               
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 
Ρίλλαρ (pillar) εξωτερικοφ χϊρου 

διαςτάςεων 90x70x30cm ι 
ιςοδφναμο  

800,00 € 1 800,00 € 

8 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

9 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

11 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

12 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

13 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

14 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

15 Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου DN100 250,00 € 2 500,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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ελαςτικισ ζμφραξθσ 

16 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 

17 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

18 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 23 28.550,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.39-ΨΧΕΔ 7: ΔΕΑΠΕΡΘ ΟΕΩΞΣέίΦΛ 100 (ΟΕΩΞΣέίΦΛ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.40-ΨΧΕΔ 8: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ 120 (ΞΑΒΑΧΛΟΑ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN200 4.500,00 € 1 4.500,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN200 500,00 € 2 1.000,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN200 400,00 € 2 800,00 € 

12 Εξαρμϊςεισ DN200 500,00 € 1 500,00 € 

13 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

14 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 25.630,00 € 

 

 

 

   

 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 289 

 

 

 

Α.Ψ.41-ΨΧΕΔ 9: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ 110 (ΞΑΦΔΛΑΞΑΩΨΛ)                                                                                               
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.42-ΨΧΕΔ 10: ΔΕΑΠΕΡΘ ΥΑΟΑΛΣέίΦΛ 90 (ΥΑΟΑΛΣέίΦΛ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 290 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.43-ΨΧΕΔ 11: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ 200 Α' (ΓΑΧΨΣΩΡΘ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 291 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.44-ΨΧΕΔ 12: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ 200 Β' (ΓΑΧΨΣΩΡΛ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 292 

7 
Ρίλλαρ (pillar) εξωτερικοφ χϊρου 

διαςτάςεων 90x70x30cm ι 
ιςοδφναμο  

800,00 € 1 800,00 € 

8 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

9 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

10 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN200 4.500,00 € 1 4.500,00 € 

11 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN200 500,00 € 2 1.000,00 € 

12 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN200 400,00 € 2 800,00 € 

13 Εξαρμϊςεισ DN200 500,00 € 1 500,00 € 

14 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

15 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 18 27.430,00 € 

 
    

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ 
ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣΩ  

   Α.Ψ.45-ΨΧΕΔ 13: ΔΕΑΠΕΡΘ ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ ΔΘΠΘΨΦΑ 50 (ΔΘΠΘΨΦΑ)                                                                                               
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΙΜΘ ΜΟΝ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 293 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.46-ΨΧΕΔ 14: ΔΕΑΠΕΡΘ ΒΦΑΡΑΧ (ΒΦΑΡΑΧ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN50 2.600,00 € 1 2.600,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 294 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN50 180,00 € 2 360,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN50 170,00 € 2 340,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.130,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.47-ΨΧΕΔ 15: ΔΕΑΠΕΡΘ ΠΑέΣΧ 200 (ΠΑέΣΧ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN125 3.200,00 € 1 3.200,00 € 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 

Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

ειίδα | 295 

13 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN125 300,00 € 2 600,00 € 

14 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN125 270,00 € 2 540,00 € 

15 Εξαρμϊςεισ DN125 300,00 € 1 300,00 € 

16 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

17 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
4.000,00 € 1 4.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 22 28.050,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.48-ΨΧΕΔ 16: ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ ΟΩΓΛΑ 50 (ΟΩΓΛΑ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 
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12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 

 
    

 
Α.Ψ.49-ΨΧΕΔ 17: ΔΕΑΠΕΡΘ ΓΟΩάΑ 400 (ΓΟΩάΑ)                                                                                               

Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN80 2.800,00 € 1 2.800,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN80 200,00 € 2 400,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN80 190,00 € 2 380,00 € 

12 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

13 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 16 22.410,00 € 
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Α.Ψ.50-ΨΧΕΔ 18: ΩΔΑΨΣΥΩΦΓΣΧ ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣΩ (ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣ)                                                                                               
Tφποσ εγκατάςταςθσ: ΔΕΑΠΕΡΘ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 
Ερμάριο αυτοματιςμοφ πλιρθσ, 

διαςτάςεων 80x60x20 ι 
ιςοδφναμο  

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

2 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ DC UPS  
450,00 € 1 450,00 € 

3 
Αντικεραυνικι προςταςία 

(γραμμισ & ethernet)  
400,00 € 1 400,00 € 

4 
Απομακρυςμζνοσ λογικόσ ελεγκτισ 

(RTU)  
4.900,00 € 1 4.900,00 € 

5 Οκόνθ τοπικϊν ενδείξεων 
 

800,00 € 1 800,00 € 

6 

Ρλιρθσ επικοινωνιακι διάταξθ με 
radiomodem, κεραία και ιςτό ι 

εναλλακτικά επικοινωνιακι 
διάταξθ με GSM modem 

 
3.400,00 € 1 3.400,00 € 

7 Μετρθτισ Στάκμθσ 0-4m 
 

840,00 € 1 840,00 € 

8 
Μθχανικόσ διακόπτθσ ςτάκμθσ 

(φλοτεροδιακόπτθσ)  
120,00 € 2 240,00 € 

9 
Μετρθτισ Ραροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου 
(Φλαντηωτόσ) 

DN100 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

10 
Χυτοςιδθρόσ φλαντηωτόσ 

ςφνδεςμοσ (Φλαντηοηιμπϊ) 
DN100 280,00 € 2 560,00 € 

11 
Χυτοςιδθρι δικλείδα ςφρτου 

ελαςτικισ ζμφραξθσ 
DN100 250,00 € 2 500,00 € 

12 Εξαρμϊςεισ DN100 280,00 € 1 280,00 € 

13 
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ RTU τυπικοφ 

ςτακμοφ ελζγχου δεξαμενισ  
2.000,00 € 1 2.000,00 € 

14 
Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ 

εξοπλιςμοφ ΤΣΕΔ  
3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Χφνολο Χτακμοφ 17 23.170,00 € 
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ΥΛΡΑΞΕΧ ΒΑΧΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛίΡ ΨΣΥΛΞίΡ ΧΨΑΚΠίΡ ΩΥΣΟΕΛΠΠΑΨΛΞΣΩ έΟίΦΛΣΩ (ΨΧΩέ) 

 

 
Α.Ψ.51-ΨΧΩέ 01: Ψοπικόσ Χτακμόσ Ωπολειμματικοφ έλωρίου ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣΩ 

Α/Α Υεριγραφι 
Πονάδα 
μζτρθςθσ 

Υοςότθτα 
Ψιμι 

Πονάδασ 
Χφνολο 

1 
Καταγραφικό Μζτρθςθσ με 

τθλεμετάδοςθ 
τεμ. 1 3.200,00 € 3.200,00 € 

2 
Ερμάριο εξωτερικοφ χϊρου τφπου 

Pillar (ενδεικτικϊν διαςτάςεων 
ΥxΡxB: 1000x700x400) 

τεμ. 1 800,00 € 800,00 € 

3 Μετρθτισ Ελεφκερου Χλωρίου τεμ. 1 5.150,00 € 5.150,00 € 

4 
Εργαςία μεταφοράσ, τοποκζτθςθσ 
ςτακμοφ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο, 
ρφκμιςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 

τεμ. 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

 
Χφνολο Χτακμοφ 11.150,00 € 

      

 
Α.Ψ.52-ΨΧΩέ 02: Ψοπικόσ Χτακμόσ Ωπολειμματικοφ έλωρίου ΓΑΧΨΣΩΡΘΧ 

Α/Α Υεριγραφι 
Πονάδα 
μζτρθςθσ 

Υοςότθτα 
Ψιμι 

Πονάδασ 
Χφνολο 

1 
Καταγραφικό Μζτρθςθσ με 

τθλεμετάδοςθ 
τεμ. 1 3.200,00 € 3.200,00 € 

2 
Ερμάριο εξωτερικοφ χϊρου τφπου 

Pillar (ενδεικτικϊν διαςτάςεων 
ΥxΡxB: 1000x700x400) 

τεμ. 1 800,00 € 800,00 € 

3 Μετρθτισ Ελεφκερου Χλωρίου τεμ. 1 5.150,00 € 5.150,00 € 

4 
Εργαςία μεταφοράσ, τοποκζτθςθσ 
ςτακμοφ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο, 
ρφκμιςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 

τεμ. 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

 
Σφνολο Στακμοφ 11.150,00 € 
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ΥΛΡΑΞΕΧ ΒΑΧΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛίΡ ΨΣΥΛΞίΡ ΧΨΑΚΠίΡ ΕΟΕΓέΣΩ ΥΛΕΧΘΧ (ΨΧΕΥ) 

 

 
Α.Ψ53 -ΨΧΕΥ: Ψοπικοί Χτακμοί Ελζγχου Υίεςθσ (ΨΧΕΥ) - ΔΛΑάΣΦΕΧ ΥΕΦΛΣέΕΧ 

Α/Α Υεριγραφι Υοςότθτα Ψιμι /Ψεμ. Χφνολο 

1 
Καταγραφικό Ρίεςθσ με 

τθλεμετάδοςθ 
1 2.400,00 € 2.400,00 € 

2 
Αναλογικό Αιςκθτιριο 

Μζτρθςθσ Ρίεςθσ (0-16Bar) 
1 350,00 € 350,00 € 

3 

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

λειτουργία 

1 200,00 € 200,00 € 

Υρομικεια Εξοπλιςμοφ ανά Χτακμό: 2.950,00 € 

Υλικοσ ςτακμϊν ΨΧΕΥ: 12 

Χφνολο Χτακμϊν 35.400,00 € 

 

ΥΛΡΑΞΑΧ ΒΑΧΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ ΕΟΕΓέΣΩ 

Α.Ψ.54 - ΧΨΑΚΠΣΛ ΕΟΕΓέΣΩ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ (ΞΧΕ), (άΧΕ) 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 

Κεντρικόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
(SERVER) του Κεντρικοφ Στακμοφ 

Ελζγχου (ΚΣΕ), ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

€9.000,00 1 9.000,00 € 

2 
Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κζςεων 
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 
€2.070,00 4 8.280,00 € 

3 

Φορθτόσ Στακμόσ Ελζγχου (Φ.Σ.Ε.) και 
Ρρογραμματιςμοφ, με υπολογιςτι, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
€3.000,00 1 3.000,00 € 

4 

Ρρομικεια πλιρουσ επικοινωνιακισ 
διάταξθσ με κεραία και ιςτό 

 

3.400,00 € 1 3.400,00 € 
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5 
Ρρομικεια πλιρουσ επικοινωνιακισ 
διάταξθσ GPRS με modem-router και 

κεραία 
1.900,00 € 1 1.900,00 € 

6 
Εκτυπωτισ ζγχρωμοσ τεχνολογίασ InkJet 

A3/A4, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

600,00 € 1 600,00 € 

7 
Ρολυμθχάνθμα ζγχρωμοσ, τεχνολογίασ 

Laser A4, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

800,00 € 1 800,00 € 

8 

Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ λειτουργίασ 
(UPS), ιςχφοσ 8kVA για τον ΚΣΕ, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7.000,00 € 1 7.000,00 € 

9 

Μιμικό διάγραμμα προβολισ/ Οκόνθ 
του ΚΣΕ, διαγωνίου 48”, με βάςθ 

επίτοιχθσ ςτιριξθσ, ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

2.000,00 € 4 8.000,00 € 

10 
Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ 

(SCADA) Στακμϊν δικτφου φδρευςθσ 
(Άδεια S/W) 

€34.000,00 1 34.000,00 € 

11 

Λογιςμικό εντοπιςμοφ φπαρξθσ 
διαρροϊν και υπολογιςμοφ 

αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ 
(Άδεια S/W) 

€38.000,00 1 38.000,00 € 

12 
Λογιςμικό απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ 

ενζργειασ  (Άδεια S/W) 
€24.000,00 1 24.000,00 € 

13 

Λογιςμικό δυναμικισ ενοποίθςθσ όλων 
των πλθροφοριϊν  ωσ ολοκλθρωμζνο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ 

φδρευςθσ αποχζτευςθσ για 
μθτροπολιτικά δίκτυα  (Άδεια S/W) 

€34.000,00 1 34.000,00 € 

14 

Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ  τθλεπαρακολοφκθςθσ 

(SCADA) μονάδων RTU εξωτερικοφ και 
εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 

€28.000,00 1 28.000,00 € 

15 

Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ  εντοπιςμοφ φπαρξθσ 

διαρροϊν και υπολογιςμοφ 
αποδοτικότθτασ δικτφων φδρευςθσ 

€26.000,00 1 26.000,00 € 

16 
Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ 

Εφαρμογισ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 
διαχείριςθσ ενζργειασ 

€15.000,00 1 15.000,00 € 
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17 

Ανάπτυξθ και Ραραμετροποίθςθ 
Εφαρμογισ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 
δυναμικισ ενοποίθςθσ και διαχείριςθσ 

φδρευςθσ /αποχζτευςθσ για 
μθτροπολιτικά δίκτυα 

€46.000,00 1 46.000,00 € 

ΧΩΡΣΟΣ Ξ.Χ.Ε. 23 286.980,00 € 

ΓΕΡΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ – ΕΦΓΑΧΛΕΧ 

Α.Ψ.55 - ΓΕΡΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

A/A ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΨΛΠΘ ΠΣΡ. ΨΕΠ. ΧΩΡΣΟΣ 

1 Εκπαίδευςθ - Τεκμθρίωςθ 4.000,00 € 1 4.000,00 € 

2 
Δοκιμαςτικι λειτουργία διάρκειασ τριϊν 

(3) μθνϊν του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ 6.000,00 € 1 6.000,00 € 

ΧΩΡΣΟΣ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ 2 10.000,00 € 

 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΧΩΡΣΟΑ 

ΧΩΡΣΟΣ ΨΧΕΓ 869.680,00 € 

ΧΩΡΣΟΣ ΨΧΕΔ 435.640,00 € 

ΧΩΡΣΟΣ ΨΧΩέ 22.300,00 € 

ΧΩΡΣΟΣ ΨΧΕΥ 35.400,00 € 

ΧΩΡΣΟΣ Ξ.Χ.Ε. 286.980,00 € 

ΓΕΡΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 10.000,00 € 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 1.660.000,00 € 

άΥΑ (24%) 398.400,00 € 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ άΥΑ 2.058.400,00 € 

 

 

ΓΑΧΨΣΩΡΘ 07-09-2020 

 

Σ ΧΩΡΨΑΑΧ 

ΚΕίΦΘΚΘΞΕ 
ΓΑΧΨΣΩΡΘ 07-09-2020 

 

Θ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΘ Δ/ΡΧΘΧ Α/Α 

 

 

 

έΑΨΗΣΥΣΩΟΣΧ άίΨΛΣΧ 
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΧ ΠΘέΑΡΛΞΣΧ Υ.Ε. 

 

 

 

ΔΕΧΥΣΛΡΑ ΨΧΑάΑ 
έΘΠΛΞΣΧ ΠΘέΑΡΛΞΣΧ με 

ΒΑΚΠΣ Α’ 
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Παράρτθμα VΛ : Ψιμολόγιο Υρομικειασ 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: “ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ ” 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  «ΓΤΣΗΚΉ 

ΔΛΛΆΓΑ 2014-2020» 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 1.660.000,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 

 Α.Μ. 43/2020 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠεξηθΫξεηα Γπη. ΔιιΪδνο 

Γάκνο Πελεηνύ 

Σερληθά Τπεξεζέα 

Υαιθηνπνχινπ & ηζίλε, 

273 00, Γαζηνχλε 
Ννκφο Ζιείαο – Γπηηθή Διιάδα 

Σει.  26233 60776, Φαμ:  2623032839 

Email: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

  

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Α/Α ΚΧΓΗΚΟ 
ΚΟΣΟ (€) 
(ΑξηζκεηηθΪ) 

ΚΟΣΟ (€) 
(ΟινγξΪθσο) 

1 

ΣΔΓ1 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

25.750,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο επηαθφζηα πελήληα επξψ 

2 

ΣΔΓ2 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

30.090,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Σξηάληα ρηιηάδεο ελελήληα επξψ 

3 

ΣΔΓ3 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

30.090,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Σξηάληα ρηιηάδεο ελελήληα επξψ 

4 

ΣΔΓ4 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

28.590,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη νθηψ ρηιηάδεο πεληαθφζηα ελελήληα επξψ 

5 

ΣΔΓ5 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

29.790,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη ελλέα ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα επξψ 

6 

ΣΔΓ6 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.550,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο πεληαθφζηα πελήληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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7 

ΣΔΓ7 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.430,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επξψ 

8 

ΣΔΓ8 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.430,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επξψ 

9 

ΣΔΓ9 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.030,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηξηάληα επξψ 

10 

ΣΔΓ10 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.030,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηξηάληα επξψ 

11 

ΣΔΓ11 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.690,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα επξψ 

12 

ΣΔΓ12 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.830,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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13 

ΣΔΓ13 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

30.090,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Σξηάληα ρηιηάδεο ελελήληα επξψ 

14 

ΣΔΓ14 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.430,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επξψ 

15 

ΣΔΓ15 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.030,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηξηάληα επξψ 

16 

ΣΔΓ16 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

27.250,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα επξψ 

17 

ΣΔΓ17 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.750,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο επηαθφζηα πελήληα επξψ 

18 

ΣΔΓ18 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.690,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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19 

ΣΔΓ19 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

28.190,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη νθηψ ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα επξψ 

20 

ΣΔΓ20 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

27.790,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα επξψ 

21 

ΣΔΓ21 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.150,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα επξψ 

22 

ΣΔΓ22 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.830,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα επξψ 

23 

ΣΔΓ23 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.830,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα επξψ 

24 

ΣΔΓ24 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.830,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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25 

ΣΔΓ25 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.030,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο ηξηάληα επξψ 

26 

ΣΔΓ26 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

27.050,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη επηά ρηιηάδεο πελήληα επξψ 

27 

ΣΔΓ27 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

27.050,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη επηά ρηιηάδεο πελήληα επξψ 

28 

ΣΔΓ28 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

31.790,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Σξηάληα κία ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα επξψ 

29 

ΣΔΓ29 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.390,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ελελήληα επξψ 

30 

ΣΔΓ30 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

28.890,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη νθηψ ρηιηάδεο νθηαθφζηα ελελήληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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31 

ΣΔΓ31 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

28.490,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη νθηψ ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ελελήληα επξψ 

32 

ΣΔΓ32 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

26.830,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα επξψ 

33 

ΣΔΓ1 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.070,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο εβδνκήληα επξψ 

34 

ΣΔΓ2 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

22.130,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ηξηάληα επξψ 

35 

ΣΔΓ3 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

22.130,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ηξηάληα επξψ 

36 

ΣΔΓ4 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

22.130,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ηξηάληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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37 

ΣΔΓ5 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

32.350,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Σξηάληα δχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηα πελήληα επξψ 

38 

ΣΔΓ6 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

28.550,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη νθηψ ρηιηάδεο πεληαθφζηα πελήληα επξψ 

39 

ΣΔΓ7 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

40 

ΣΔΓ8 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

25.630,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη πέληε ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα επξψ 

41 

ΣΔΓ9 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

42 

ΣΔΓ10 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

43 

ΣΔΓ11 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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44 

ΣΔΓ12 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

27.430,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη επηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επξψ 

45 

ΣΔΓ13 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

46 

ΣΔΓ14 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

22.130,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ηξηάληα επξψ 

47 

ΣΔΓ15 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

28.050,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη νθηψ ρηιηάδεο πελήληα επξψ 

48 

ΣΔΓ16 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

49 

ΣΔΓ17 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

22.410,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

50 

ΣΔΓ18 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

23.170,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Δίθνζη ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ εβδνκήληα επξψ 

51 

ΣΤΥ01 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

11.150,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Έληεθα ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα επξψ 





Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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ΣΤΥ02 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

11.150,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Έληεθα ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ01 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 

54 

ΣΔΠ02 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ03 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ04 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ05 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ06 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 

59 

ΣΔΠ07 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ08 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ09 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ10 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ11 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

ΟινγξΪθσο: 
Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΔΠ12 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

2.950,00 € 

 
ΟινγξΪθσο: 

Γχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ 
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ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
& ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(ΚΔ, ΦΔ) 
ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

286.980,00 

 
 

ΟινγξΪθσο: 
Γηαθφζηα νγδφληα έμη ρηιηάδεο ελληαθφζηα νγδφληα επξψ 
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ΓΔΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 

(ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ –
ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ,  

ΣΡΗΜΖΝΖ 
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 
ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

10.000,00 € 
ΟινγξΪθσο: 

Γέθα ρηιηάδεο επξψ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.660.000,00 € 
ΟινγξΪθσο: 

Έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο επξψ 

ΦΠΑ (24%) 398.400,00 € 
ΟινγξΪθσο: 

Σξηαθφζηεο ελελήληα νθηψ ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 
(24%) 

2.058.400,00 € 
ΟινγξΪθσο: 

Γχν εθαηνκκχξηα πελήληα νθηψ ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α 

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε 
ΒΑΘΜΟ Α‟ 
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ΠαξΪξηεκα VII : Τπόδεηγκα Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: “ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ” 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ Πξόγξακκα  «Γπηηθά 

ΔιιΪδα 2014-2020» 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 1.660.000,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 

 Α.Μ: 43/20 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠεξηθΫξεηα Γπη. ΔιιΪδνο 

Γάκνο Πελεηνύ 

Σερληθά Τπεξεζέα 

Υαιθηνπνχινπ & ηζίλε, 

273 00, Γαζηνχλε 
Ννκφο Ζιείαο – Γπηηθή Διιάδα 

Σει.  26233 60776, Φαμ:  2623032839 

Email: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

  

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Τπόδεηγκα Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 

θάησζη: 

• Καηάινγν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ βαζηθνχ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

(Δπσλπκία, εμνπιηζκφο, ηφπν εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ηζηνζειίδα εηαηξίαο). 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη αλαγθαίεο επηηφπηεο θαηαζθεπέο (ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εξγαζίεο, 

εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο, θιπ), ν εμνπιηζκφο ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ππνινγηζηέο, Server, 

νζφλεο, εθηππσηέο, ιεηηνπξγηθά ινγηζκηθά, drivers, θιπ) θαη ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο (ειεθηξνληθά 

θαη πδξαπιηθά) γηα ηα νπνία δελ ζα ππνβιεζνχλ ηερληθά θπιιάδηα, πεξηγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά, 

θιπ.. 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. 

• Γήισζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε νίθν θαηαζθεπήο ή αληηπξνζψπεπζεο εμνπιηζκνχ ηνπ 

Ζιεθηξνληθψλ Διεγθηψλ ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ θαη ΣΔΠ θαη ησλ θπξίσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ ζα γίλεη απφ ηνλ ελ 

ιφγσ νίθν. 

• Σα Σερληθά Φπιιάδηα, ηηο πεξηγξαθέο, ηα ινηπά έγγξαθα, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ξεηά 

απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε πιηθνχ. 

• Οξγαλφγξακκα – Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο – Οκάδα Έξγνπ. Ο Πξνζθέξσλ ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο 

πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ εγθαηάζηαζεο. 

Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νκάδα έξγνπ κε 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο κε ηε δεκνπξαηνχκελε εθαξκνγέο. Γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νκάδα έξγνπ 

απνηεινχκελε θαη‟ ειάρηζηνλ απφ δπν (2) κέιε κε εηδηθφηεηεο ζπλαθείο κε απηέο ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο. πλαθείο εηδηθφηεηεο ζεσξνχληαη απηέο ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ, Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ, θιπ. ΑΔΗ ή ΣΔΗ. Δπηπιένλ, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο 

ηεθκεξίσζεο ζηειερψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
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Α

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΜΔΛΟΤ 

ΥΔΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΜΔ ΣΟΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΤΠΑΡΞΖ 

ΓΖΛΧΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΘΔΖ 

ΣΖΝ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΡΓΟΤ 

     

     

Απνδεηθηηθά ηεο εκπεηξίαο απνηεινχλ αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη νη 

βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη βεβαηψζεηο εκπεηξίαο ησλ θπξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. Οη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

ην ζπκβαηηθφ πνζφ, ην πιήζνο θαη ηνλ ηχπν ησλ ζηαζκψλ, αλάιπζε ηνπ είδνπο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ απηνί πεξηιακβάλνπλ, ην ρξφλν εθηέιεζεο, εάλ νη ζπκβάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη εάλ 

πεξαηψζεθαλ εκπξφζεζκα. ηηο βεβαηψζεηο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

νπσζδήπνηε νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη λα πξνθχπηεη ε εμεηδίθεπζε θαη ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 

ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο κε ηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πξνηεηλφκελα 

κέιε ησλ νκάδσλ δελ είλαη ζηειέρε κφληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

(αλεμαξηήησο Αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ πνπ αλήθεη ην ζηέιερνο), αιιά εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ε 

πξφηαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπο φηη ππάξρεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη φηη είλαη απνδεθηνί νη φξνη 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Σα σο άλσ απνδεηθηηθά εκπεηξίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζνχλ ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

• Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ΣΔΓ θαη 

ΣΔΓ. 

• Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

• Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ.  

• Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

• Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξφγξακκα πινπνίεζεο πξνκήζεηαο πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο. 

• Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. 

• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα 

κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 

• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή αληηπξνζψπεπζεο ηνπ βαζηθνχ 

εμνπιηζκνχ (Διεγθηέο RTU ησλ ΣΔΓ/ ΣΔΓ) ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζα δηαζέηνπλ 

ζπκβαηά αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ ΠΔΝΣΔ (5) ρξφληα. 

• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη πξνζθεξφκελνο κέγηζηνο 

ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ 
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απηφ ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ 

ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

• Τπεχζπλε 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 ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη. 

• Κάζε άιιε πιεξνθνξία απφ απηέο πνπ δεηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πνπ θξίλεη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο φηη είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή λα απνξξίςεη πξνζθνξά πνπ θξίλεηαη αλαμηφπηζηε, ειιηπήο ή 

είλαη παξαπνηεκέλε. 

1. ΔπηζεκΪλζεηο 

 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. 

 Ωο “θχξηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα”, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ζπκκεηέρνληα κε νίθν θαηαζθεπήο ή αληηπξνζψπεπζεο, ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηα: 1) 

Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο, 2) 

Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο, 3) Οινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο χδξεπζεο / απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ απαηηνχκελεο δειψζεηο δελ απαηηνχληαη φηαλ ζηνλ δηαγσληζκφ 

ζπκκεηέρεη ν ίδηνο νίθνο θαηαζθεπήο ή αληηπξνζψπεπζεο εμνπιηζκνχ ηνπ Ζιεθηξνληθψλ Διεγθηψλ 

ΣΔΓ, ΣΔΓ, ΣΤΥ θαη ΣΔΠ θαη ησλ θπξίσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ ζρέζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ κε ηνπο νίθνπο θαηαζθεπήο ησλ αλσηέξσ, δεζκεχνπλ ην δηαγσληδφκελν θαη 

εμαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε θαη νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Γηα ηνπο εκεδαπνχο λνείηαη «Τπεχζπλε δήισζε» ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή «Τπεχζπλε δήισζε» ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο λνείηαη θείκελν 

αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν θαη επηθπξσκέλν είηε απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο "Apostile" ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 (πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 

γλεζηφηεηά ηνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 454 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 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, θιπ. 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. 
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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 έρνπλ εθδνζεί/ ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη 

πηζηνπνηεηηθά θαη εγθξίζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο φπσο 

πηζηνπνηεηηθά CE, ISO θιπ. 

 Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα Σερληθά Φπιιάδηα (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 Σερληθφ Φπιιάδην 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. 

 Σα πηζηνπνηεηηθά, ηα ISO, ηα CE, θ.ά. (εθφζνλ δεηείηαη λα θαηαηεζνχλ) θαζψο θαη ηα ηερληθά 

θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (brochures, manuals, prospectus, ζρέδηα, certificates, θιπ.) ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζηελ Διιεληθή είηε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ε πεξίπησζε άιιεο γιψζζαο 

απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. 

 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. Ωο 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. 

2. Πξνηεηλόκελε ιύζε 

 

Γεληθά Πεξηγξαθά 

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηνλ  εμ‟ απνζηάζεσο 

θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ηνπ αληινχκελνπ ή πξνζθεξφκελνπ απφ 

επηθαλεηαθέο πεγέο χδαηνο ην νπνίν δηαλέκεηαη απφ ηηο δηάθνξεο πθηζηάκελεο ππνδνκέο (δεμακελέο, 

γεσηξήζεηο θαη ελδηάκεζα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα), ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνζθεξφκελνπ χδαηνο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, ηνλ ελεξγφ εληνπηζκφ ησλ απσιεηψλ ηνπ 

δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηνλ άκεζν έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ βιαβψλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν. 

 Δθηφο ηεο εμαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνο θαηαλάισζε χδαηνο, ζθνπφο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνιχκαλζεο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ, δηφηη κε ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία, ε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη απνιχκαλζεο θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλχπαξθηε. 

 Ζ Πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα: 

 Σνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο (Σ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εμήληα ηέζζεξηο (64) ζέζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, απ‟ φπνπ 

ζα παξέρεηαη ηνπηθφο έιεγρνο, ηειερεηξηζκφο, απηφλνκνο ηνπηθφο απηνκαηηζκφο θαη ε 

ηειεπαξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ ηξηάληα δπν (32) 

Γεσηξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεσηξήζεσλ (ΣΔΓ), δεθανθηψ (18) 

Γεμακελέο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεμακελψλ (ΣΔΓ), δπν (2) ζηαζκνχο 

παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ (ππνιεηκκαηηθφ ριψξην) πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί 

Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ (ΣΤΥ) θαη δψδεθα (12) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο δηάθνξσλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ 

Πίεζεο (ΣΔΠ). 

  

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔ) πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

έδξα ηνπ Γήκνπ ζηε Γαζηνχλε θαη απ‟ φπνπ ζα εθηειείηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ  ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο.  Δπίζεο ε ζπλνιηθή 

επνπηεία ησλ Γηθηχσλ ζα είλαη εθηθηή κέζσ ελφο Φνξεηνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 

(ΦΔ) ηχπνπ laptop. 

  

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο 

  

 Σεθκεξίσζε - δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο (3 κήλεο). 

3. ΓεληθΫο ΑξρΫο 

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 καο ζα αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ 

εθπιεξψλνπλ. 

Δίλαη απφιπηα αλαγθαίν ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ εχρξεζηα θαη θηιηθά εξγαιεία 

αλάπηπμεο θαη παξακεηξνπνίεζεο. Ζ ζρεδίαζή ηνπο πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ρψξνπ, ε δηθηχσζή ηνπο λα είλαη επέιηθηε, λα ζπλδένληαη εχθνια κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη λα 

δηαζέηνπλ γξήγνξνπο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο. 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ρξήζε εμνπιηζκνχ πνπ απνδεδεηγκέλα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κεηαμχ ηνπ 

(πρ Διεγθηέο, data-logger, ινγηζκηθά). 

4. Σερληθνέ Καλνληζκνέ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο βξίζθνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη θαλνληζκνί: 
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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 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα επηβεβαηψζεη ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο θαη λα επηζεκάλεη 

γξαπηψο ηηο φπνηεο αιιαγέο απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λα δειψζεη ηα αληίζηνηρα θφζηε θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

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 έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 

 

5. Λνηπνέ θαλνληζκνέ εθηΫιεζεο εξγαζηώλ 

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 0105γηα 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 
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 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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“ΔΝΣΤΠΑ Α” – ΔΝΣΤΠΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

εκεέσζε: Παξαθάησ αθνινπζνχλ πίλαθεο ζηνηρείσλ ηερληθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν κε παξαπνκπέο ζηηο αληίζηνηρεο 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

ΠΗΝΑΚΑ Α1.  ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
Καηαζθεπαζηάο/ 

Σύπνο 
Παξαπνκπά 

1. 

Πιήξεο Ζιεθηξνινγηθφο Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ κε  Μνλάδα 

Διέγρνπ (RTU),  θαη Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 

 Ζιεθηξνινγηθφ Δξκάξην 

 Σξνθνδνηηθφ 

 UPS 

 ΣΤΠΟ RTU 

 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 

 Γηαηάμεηο Αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

  

2. 

Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο κε δηάηαμε αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο 

 Radiomodem 

 GSM Modem 

  

3. Αλαιπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο   

4. Μεηξεηήο Παξνρήο   

5. Μεηξεηήο ηάζκεο   

6. Μεηξεηήο Πίεζεο   

7. Μεραληθφο δηαθφπηεο ηάζκεο   

8. Διεγθηήο Τπνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (ΣΤΥ)   

9. Μεηξεηήο Τπνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ   

10. Πίιιαξ ζηαζκνχ ΣΤΥ   

11. Διεγθηήο κέηξεζεο πίεζεο (ΣΔΠ)   

10. 

Πίλαθαο ηζρχνο 

 Ζιεθηξνινγηθφ Δξκάξην 

 ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε ηζρχνο 

  

11. Ρπζκηζηήο ηξνθψλ (Inverter)   

12. Υπηνζηδεξέο δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο   
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13. Κηλεηέο σηίδεο (Σεκάρηα Δμάξκσζεο)   

14. Μεραληθνί ζχλδεζκνη (Φιαληδνδηκπψ)   

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ

 

 

15. 

Δγθαηάζηαζε ΣΔ, Oξγάλσλ, Πηλάθσλ, Δπηθνηλσληαθνχ 

Δμνπιηζκνχ. χλδεζε κε RTU  θαη ζπλνιηθή Θέζε ζε 

Λεηηνπξγία 

  

 

ΠΗΝΑΚΑ Α2. ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ) 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Καηαζθεπαζηάο/ 

Σύπνο 
Παξαπνκπά 

1. 
Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) ζηαζκψλ δηθηχνπ 

χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 
  

2. 
Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη ππνινγηζκνχ 

απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 
  

3. Λνγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  (Άδεηα S/W)   

4. 

Λνγηζκηθφ δπλακηθήο ελνπνίεζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ  

σο νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

χδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα  (Άδεηα 

S/W) 

  

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α 

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε 
ΒΑΘΜΟ Α‟ 
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ΠαξΪξηεκα VIII : Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: “ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ” 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  «ΓΤΣΗΚΉ 

ΔΛΛΆΓΑ 2014-2020» 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 1.660.000,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠεξηθΫξεηα Γπη. ΔιιΪδνο 

Γάκνο Πελεηνύ 

Σερληθά Τπεξεζέα 

Υαιθηνπνχινπ & ηζίλε, 

273 00, Γαζηνχλε 
Ννκφο Ζιείαο – Γπηηθή Διιάδα 

Σει.  26233 60776, Φαμ:  2623032839 

Email: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

  

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Α/Α ΚΧΓΗΚΟ 
ΚΟΣΟ (€) 

(ΑξηζκεηηθΪ) 

ΚΟΣΟ (€) 

(ΟινγξΪθσο) 

1 

ΣΔΓ1 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

2 

ΣΔΓ2 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

3 

ΣΔΓ3 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

4 

ΣΔΓ4 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

5 

ΣΔΓ5 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

6 

ΣΔΓ6 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

7 

ΣΔΓ7 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

8 

ΣΔΓ8 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

9 

ΣΔΓ9 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

10 

ΣΔΓ10 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

11 

ΣΔΓ11 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 
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12 

ΣΔΓ12 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

13 

ΣΔΓ13 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

14 

ΣΔΓ14 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

15 

ΣΔΓ15 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

16 

ΣΔΓ16 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

17 

ΣΔΓ17 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

18 

ΣΔΓ18 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

19 

ΣΔΓ19 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

20 

ΣΔΓ20 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

21 

ΣΔΓ21 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

22 

ΣΔΓ22 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

23 

ΣΔΓ23 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

24 

ΣΔΓ24 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 
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25 

ΣΔΓ25 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

26 

ΣΔΓ26 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

27 

ΣΔΓ27 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

28 

ΣΔΓ28 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

29 

ΣΔΓ29 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

30 

ΣΔΓ30 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

31 

ΣΔΓ31 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

32 

ΣΔΓ32 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

33 

ΣΔΓ1 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

34 

ΣΔΓ2 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

35 

ΣΔΓ3 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

36 

ΣΔΓ4 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

37 

ΣΔΓ5 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 
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38 

ΣΔΓ6 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

39 

ΣΔΓ7 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

40 

ΣΔΓ8 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

41 

ΣΔΓ9 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

42 

ΣΔΓ10 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

43 

ΣΔΓ11 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

44 

ΣΔΓ12 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

45 

ΣΔΓ13 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

46 

ΣΔΓ14 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

47 

ΣΔΓ15 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

48 

ΣΔΓ16 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

49 

ΣΔΓ17 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

50 

ΣΔΓ18 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 
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51 

ΣΤΥ01 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

52 

ΣΤΥ02 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

53 

ΣΔΠ01 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

54 

ΣΔΠ02 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

55 

ΣΔΠ03 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

56 

ΣΔΠ04 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

57 

ΣΔΠ05 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

58 

ΣΔΠ06 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

59 

ΣΔΠ07 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

60 

ΣΔΠ08 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

61 

ΣΔΠ09 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

62 

ΣΔΠ10 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

63 

ΣΔΠ11 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 
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64 

ΣΔΠ12 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

65 

ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ & 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΚΔ, ΦΔ) 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

66 

ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
(ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ –

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ,  ΣΡΗΜΖΝΖ 
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ) 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΟινγξΪθσο: 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  
ΟινγξΪθσο: 

 

ΦΠΑ (24%)  
ΟινγξΪθσο: 

 

   ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ (24%) 

 
ΟινγξΪθσο: 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

(ΑξηζκεηηθΪ) :        ………………………………………………………€.  (πιΫνλ ΦΠΑ) 

 

(ΟινγξΪθσο)  :   ............................................................................................................ . €.  (πιΫνλ 
ΦΠΑ) 

 

Ο ΠξνζθΫξσλ 
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ΠαξΪξηεκα IX : Τπόδεηγκαηα Δγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ   ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα152)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα153) ......................................... 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ154. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………155 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

                                                           
152

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
153

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
154

  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 
ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
155

   ο.π. υπος. 3. 
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β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..156  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................157 

τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............158  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ 159 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 160.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 

μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 

                                                           
156

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
157

  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007.  
158

 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
159

  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
160

  ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  
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αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ161.  

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε162. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

                                                           
161

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
162

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8
  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠαξΪξηεκα X : ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ( ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ) 

 

Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ για τα αδικιματα που ορίηονται 
ςτο άρκρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ 
φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ 
εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ 
διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν 
εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ 

Α) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι 
θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. 
: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ 
ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis))  και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
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Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που 
εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ 
που δεν αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι τθσ.  
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο 
και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι 
θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: 
α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ 
ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: 
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ 
που δεν αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου 
αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίο τυχόν 
υπάγεται)  

 Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 
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Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει 
τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Θ διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υπάγεται  αποκλειςτικά 
ςτον e-ΕΦΚΑ)  

 Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.4.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Ρτϊχευςθ 
Υπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι 
ειδικι εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι 
εκκακαριςτι  
Υπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ 
εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 
2.2.3.4.β: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν 
κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, 
από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
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πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ 
απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ 
του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ 
προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν. 
β) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο 
προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ 
των εταίρων.  
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό 
Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και 
μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ.. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ 
Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, 
όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν 
οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

2.2.3.4.γ Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ςυνάψει 
ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ 
περίπτωςι του εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ 
παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ 
τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ, ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει 
με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ *άλλωσ, ςε 
περίπτωςθ προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι 
δθλϊνεται ωσ πραγματικό γεγονόσ+ 

2.2.3.4.ςτ Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ από προθγοφμενθ 
ςφμβαςθ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ 
καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι 
άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με 
προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

Σοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ 
πλθροφοριϊν, αδυναμία υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν, απόπειρα επθρεαςμοφ, 
με ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
απόκτθςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ: α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ 
ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να 
υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ. 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ 
του πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ 
ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από 
αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.9 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι 
δεν ζχει επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα θ 
κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ. 

2.2.3.5 Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 
 

*Μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ και 
μόνο για ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι νομικά 
πρόςωπα ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ των οποίων 
ςυμμετζχουν ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι νομικά 
πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμθ εταιρεία+ 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν 
υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
τουσ κατά τθν περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 
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βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του 
ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν 
αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ 
αναδόχου,  πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ 
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι 
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά 
περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν 
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ 
αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά 
από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο 
προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα 
ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν 
του προςωρινοφ αναδόχου: 
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του. 
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των 
μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο 
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Ειδικότερα: 
Α) Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν 
Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον 
αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 
Β) Πςον αφορά τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ 
εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που 
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αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ 
ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον 
αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ 
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο 
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το 
πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ. 
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.     
Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ 
ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν 
προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, 
προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια 
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ 
του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ 
πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ 
προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, 
προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, 
που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) 
των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα 
με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα 
πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 
λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω 
πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ. 
iv) Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγου 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005 οι Α.Α. δφνανται να απαιτοφν 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι οι ςυμμετζχουςεσ 
εταιρείεσ δεν είναι εξωχϊριεσ και δεν 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & 
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β του άρκρου 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει. 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό 
μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, το οποίο να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα 
με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό 
μθτρϊο, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ.  
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα γίνεται αποδεκτό 
και πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία 
υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των Επιμελθτθρίων 
(Εμπορικό, Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό 
Επιμελθτιριο) 

 Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο 
μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο 
μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

2.2.5.α (“Ολικόσ”) Ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο (“ολικόσ”) ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται βάςει 
τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ/γνωςτοποίθςθσ ι 
των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ  

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, 
των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ 
όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι 
ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ . Σε περίπτωςθ που 
ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ 
ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν 
ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα 
ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. 
κ.λ.π.). Ομοίωσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει 
ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του 

2.2.5.β Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ 
ςχετικισ Διακιρυξθσ  





Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

 

 

Σελίδα 345 

Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ 
από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν 
( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, 
δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.)  για το ζτοσ αυτό. 
Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά 
νόμο ιςολογιςμϊν τριϊν ετϊν, υποβάλλουν 
τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα 
ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά 
το διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.). 
 

2.2.5.γ Ειδικόσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
ςτον τομζα 
για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται 
βάςει τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ο μζςοσ ειδικόσ ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν των ετϊν που ηθτοφνται από 
τθ διακιρυξθ  

2.2.5.δ Ετιςιοσ (“ειδικόσ”) κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο ετιςιοσ (“ειδικόσ”) κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι Διακιρυξθ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 
απαιτοφνται  

 Σφςταςθ οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθ 
δραςτθριοτιτων 
 

Για οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν 
λειτουργιςει χρονικό διάςτθμα μικρότερο από 
το ηθτοφμενο ςτθ διακιρυξθ: Υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται θ θμερομθνία ίδρυςθσ του 
οικονομικοφ φορζα ι που άρχιςε τθσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι λοιπζσ δθλϊςεισ προςαρμόηονται ανάλογα 
με το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ. 

2.2.5.ε Χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ (δείκτεσ) 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνονται οι πραγματικζσ τιμζσ των 
απαιτοφμενων αναλογιϊν (δεικτϊν) που 
ηθτοφνται   

2.2.5.ςτ Αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν 
κινδφνων 
 

Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για τθν κάλυψθ 
επαγγελματικϊν κινδφνων. 

2.2.5.η Άλλεσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ 
απαιτιςεισ 
 

 

2.2.6.α Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: παραδόςεισ 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί 
Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν: Κυριότερεσ παραδόςεισ του 

α) Κατάλογο των κυριότερων προμθκειϊν που 
παραδόκθκαν και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα 
κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ: 
Αναλυτικότερα:  
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είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ 

(i) Τα ςτοιχεία εμπειρίασ κα περιλαμβάνονται 
ςε πίνακα και κα είναι τα κάτωκι:  
α. Τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ – Τοποκεςία. 
β. Ονομαςία Αναδόχου (Μεμονωμζνθ 
επιχείρθςθ ι Κοινοπραξία) τθσ ςφμβαςθσ.  
γ. Επιμεριςμόσ των παραδόςεων κάκε 
επιχείρθςθσ, ςτθν ςφμβαςθ (Ροςοςτό και είδοσ 
ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ).  
δ. Εργοδότθσ (αποδζκτθσ).  
ε. Θμερομθνίεσ ζναρξθσ - περαίωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ (εφόςον ζχει περαιωκεί), διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ.  
ςτ. Τελικι αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
θ. Εκτελεςμζνθ Αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ 
κ. Σφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ από τθν οποία κα προκφπτει ότι 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
(ii) Ο πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται , εάν μεν ο 
αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, από 
ςυμβάςεισ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ 
αυτϊν που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι, ςτα οποία περιγράφεται το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και κα αναφζρεται ο 
χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα βεβαιϊνεται ότι 
αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ των 
εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με 
αντίςτοιχθ διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν 
είναι δυνατι θ προςκόμιςθ των παραπάνω, 
προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται 
ο λόγοσ για τον οποίο δεν κατζςτθ εφικτι θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
και θ οποία κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του 
τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.6.β Τεχνικό προςωπικό ι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα με 
αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των 
τεχνικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ των υπευκφνων για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. 
Να ςυνοδεφεται από κατάςταςθ προςωπικοφ 
κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, 
άλλωσ κατάςταςθ προςωπικοφ όπωσ 
αποτυπϊνεται κάκε φορά ςτθν τρζχουςα 
ιςχφουςα κατάςταςθ ενεργοφ προςωπικοφ που 
τθρείται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ 
του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
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Υποκζςεων+ 

2.2.6.γ Τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι του τεχνικοφ 
εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ και ζρευνασ 
τθσ επιχείρθςθσ του. 
 

2.2.6.δ Μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι των μζςων μελζτθσ 
και ζρευνασ που λαμβάνει ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

2.2.6.ε Διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα περιγράφονται ο τρόποσ διαχείριςθσ 
τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και τα ςυςτιματα 
ανίχνευςθσ που κα εφαρμόςει κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.ςτ *μόνο ςτθν περίπτωςθ ςυμβάςεων 
προμθκειϊν, για τισ οποίεσ απαιτοφνται 
εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, 
παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων+, 
Τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων που κατζχονται από: α) τον ίδιο 
τον ανάδοχο, και/ι (ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ) β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

Αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων του προμθκευτι ι των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ  και 
ςυγκεκριμζνα  υπεφκυνθ διλωςθ με πίνακα με 
τα ονόματα, τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τθν 
εμπειρία των ςτελεχϊν που κα είναι υπεφκυνα 
για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, βιογραφικά 
ςθμειϊματα, αποδεικτικά εμπειρίασ και τίτλοι 
ςπουδϊν των ςτελεχϊν, καταςτάςεισ 
προςωπικοφ, ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
ι/και ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) 
κ.α.+ 

2.2.6.η Μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι των μζτρων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα 
εφαρμόςει ο οικονομικόσ φορζασ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.θ Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ 
εξοπλιςμόσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα περιγράφεται ο ελάχιςτοσ 
απαιτοφμενοσ από τθ διακιρυξθ εξοπλιςμόσ.  

2.2.6.κ Αποδοχι ελζγχων από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι, εφόςον αυτι ςυγκατατεκεί, εξ 
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο 
οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο ανάδοχοσ (Για ςφνκετα 
προϊόντα ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε κάποιον 
ιδιαίτερο ςκοπό)  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία δθλϊνει ότι αποδζχεται τθ διενζργεια 
ελζγχων όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 
ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ 
φορζα και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον 
αφορά τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ 
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. 

2.2.6.ι Αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν κατά τα 
τελευταία τρία ζτθ  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία αναφζρεται ο αρικμόσ των ςτελεχϊν τθσ 
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επιχείρθςθσ του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

2.2.6.ια Μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία αναφζρεται το μζςο ετιςιο 
εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια. 

2.2.6.ιβ Ροςοςτό υπεργολαβίασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνονται οι υπεργολάβοι ςτουσ 
οποίουσ κα ανατεκεί τμιμα τθσ ςφμβαςθσ και 
το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ, κακϊσ και 
υπεφκυνθ διλωςθ των προτεινόμενων 
υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν ανάκεςθ τθσ 
υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 
ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. 

2.2.6.ιγ Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: δείγματα, 
περιγραφι ι φωτογραφίεσ χωρίσ τθν 
πιςτοποίθςθ γνθςιότθτασ 
 

Ρροςκομίηονται κατά περίπτωςθ οι ηθτοφμενεσ 
φωτογραφίεσ ι περιγραφι των υπό προμικεια 
αγακϊν. Σε περίπτωςθ που θ διακιρυξθ 
προβλζπει τθν προςκόμιςθ δειγμάτων, μπορεί 
να ηθτείται να περιλαμβάνεται ςτο φάκελο 
δελτίο αποςτολισ των δειγμάτων.  

2.2.6.ιδ Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
πιςτοποιθτικά από επίςθμα ινςτιτοφτα ι 
επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ 
 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα ι ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά υπεφκυνθ διλωςθ με 
τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα 
διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

2.2.7.α Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,  
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά 
που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ διλωςθ 
με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα 
διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

2.2.7.β Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ ςχετικά με ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά 
που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα πρότυπα από 
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ 
λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
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Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
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ΠαξΪξηεκα XΗ : ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ  ) 

 

ΕΡΘΠΕΦίΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΥΦΣΧίΥΛΞίΡ ΔΕΔΣΠΕΡίΡ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 
κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΠαξΪξηεκα XΗΗ : ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ) 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ163 

 
 

              Γαςτοφνθ……:...../......../……. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΧΩΠάίΡΘΨΛΞΣ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 
 
 
Στθ Γαςτοφνθ ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. Ο Διμοσ Ρθνειοφ  που εδρεφει ςτθ Γαςτοφνθ-Χαλκιοποφλου και Σιςίνθ   με Αρικμό  
Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 099663921 και κωδικό θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ164 νομίμωσ 
εκπροςωποφμενο από το Διμαρχο Ρθνειοφ Ανδρζα Σπ. Μαρίνο  δυνάμει του (ςτο εξισ θ 
«Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 
πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ................... ., νομίμωσ 
εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο 
«Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και 
τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν 
υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια 
τθσ περ. (2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016  

                                                           
163

 Συμπλθρϊνονται ςτοιχεία ανακζτουςασ αρχισ  
 
164

 Ρρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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4. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 
3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005»  

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 
του Ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»165  

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ 
χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ 
για τθν προκαταβολι166  του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

    θ προμικεια και εγκατάςταςθ τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου ΤΣΕ που κα τοποκετθκοφν ςε εξιντα 

τζςςερισ (64) κζςεισ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Δθμοτικϊν Ενοτιτων του 

Διμου Ρθνειοφ, απ’ όπου κα παρζχεται τοπικόσ ζλεγχοσ, τθλεχειριςμόσ, αυτόνομοσ τοπικόσ 

αυτοματιςμόσ και θ τθλεπαρακολοφκθςθ δεδομζνων του δικτφου. Οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ 

αφοροφν τριάντα δυο (32) Γεωτριςεισ που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Γεωτριςεων 

(ΤΣΕΓ), δεκαοκτϊ (18) Δεξαμενζσ που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Δεξαμενϊν (ΤΣΕΔ), 

δυο (2) ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νεροφ (υπολειμματικό χλϊριο) που ονομάηονται 

Τοπικοί Στακμοί Υπολειμματικοφ Χλωρίου (ΤΣΥΧ) και δϊδεκα (12) ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ 

τθσ πίεςθσ του δικτφου φδρευςθσ διάφορων οικιςμϊν του Διμου που ονομάηονται Τοπικοί 

Στακμοί Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ).   

 θ προμικεια και εγκατάςταςθ Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου (ΚΣΕ) που κα τοποκετθκεί ςτθν 

ζδρα του Διμου ςτθ Γαςτοφνθ.  Επίςθσ θ ςυνολικι εποπτεία των Δικτφων κα είναι εφικτι και 

μζςω ενόσ Φορθτοφ Στακμοφ Ελζγχου και Ρρογραμματιςμοφ (ΦΣΕ) τφπου laptop. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ  
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 Συμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
166

 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  
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 Τεκμθρίωςθ - δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ (3 μινεσ), 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ  

 
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με τίτλο «Δράςθ 6b.1.1-b_2: Δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ τθσ 
λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ». (αρικ. ενάρικ. ζργου 2021ΕΡ00110022 ) και  εκνικοί πόροι 
μζςω του ΡΔΕ Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 63.7135.001  ςχετικι 
πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Διμου Ρθνειοφ    
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ 308/21 με αρ. πρωτ. 8788/28-7-2021  
(ΑΔΑΜ 21REQ008991753 2021-07-28, ΑΔΑ: ΩΘΕ9ΩΞΑ-9Ο8) για τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021. και ζλαβε α/α  
καταχϊρθςθσ 1 ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του Διμου 
Ρθνειοφ .  
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο1 « ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ 

ΥΘΡΕΛΣΩ » τθσ Ρράξθσ : « ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ ΔΘΠΣΩ ΥΘΡΕΛΣΩ » θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1212/10-03-2021  τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5070810  
167. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με τίτλο «Δράςθ 6b.1.1-b_2: Δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ τθσ 
λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ». (αρικ. ενάρικ. ζργου 2021ΕΥ00110022 ) και από εκνικοφσ 
πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) 
μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ (12 μινεσ για τθν παράδοςθ, τρεισ μινεσ δοκιμαςτικι 
λειτουργία). 
3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  
 
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
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Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  
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4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ 
του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται 
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα 
μζτρα για να διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ 
Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα , παράνομα ι 
καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ , ςφμφωνα με τθ ριτρα 
ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  
 
  
4.3. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

 
Άρκρο 5 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 
 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ  
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι168.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των  ςυμβατικϊν 
υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ 
Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ 
Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ  4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του 
άρκρου 200 του ν. 4412/2016 
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5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ 
παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν 
ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) 
θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ 
των ςχετικϊν διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν 
θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό 
πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 
4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ 
από τον ανάδοχο.169 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν 
πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα 
προςκόμιςισ τουσ.  
 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υλικϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν 
4412/2016 κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ170  
 
 

Άρκρο 7 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  

Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  
 
7.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά. ςτο χρόνο , τρόπο και τόπο  που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. ....171  
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) 
μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (12 μινεσ για τθν παράδοςθ και 3 μινεσ 
δοκιμαςτικι λειτουργία) 
 

7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά ςφμφωνα  με το 
άρκρο 6.1. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν από τον Ανάδοχο επάγεται τθ 
κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 

                                                           
169 Ρρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΓΛΚ) 
του Υπουργείου Οικονομικϊν 
170

 Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται χρόνοσ 
παράδοςθσ των αγακϊν μεγαλφτεροσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, μπορεί να περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ όροσ 
περί αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν.4412/16. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει υποχρεωτικά 
να κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ο τφποσ, ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ τθσ αναπροςαρμογισ 

171
 Θ ανακζτουςα αρχι  κακορίηει τα ςχετικά με το χρόνο παραλαβισ, παραπζμποντασ ςτο ςχετικό Ραράρτθμα ι άλλο 

περιγραφικό ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ 
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H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ παραλαβισ, 
τρόπουσ ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ 
ελζγχου από τον Ανάδοχο  που ορίηονται και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, 
μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ 
Διακιρυξθσ  
 
7.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ δζκα (10) θμερϊν το πολφ από τθν θμερομθνία διενζργειασ των 
προβλεπόμενων ελζγχων. 
 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα αναφερόμενα 
ςτο άρκρο 6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο  6.2.2. οριηόμενθ  αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν 
πλθρωμι του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ςφμβαςθ 
ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν 
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν 
παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 2 του όρου 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ και του 
άρκρου 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθν παροφςα  ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  
 
 
7.4.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

 
 

Άρκρο 8 
Ειδικοί όροι ναφλωςθσ –αςφάλιςθσ -ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 
 
…………………………172 
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 Συμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016 
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Άρκρο 9 
Δείγματα –Δειγματολθψία –Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

 
…………………………………………..173 
 
 

Άρκρο 10 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 

 
10.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, 
που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία 
αντικατάςταςθσ και τθν τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το 
άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 
10.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
10.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρκρο 11 
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

 
………………………………………..174 
 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται,  αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ και εγγυάται  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλάβθσ 
και λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ  και ςε χρόνο 
που ορίηεται ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 
του Αναδόχου,  προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ και ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο 
άρκρο αυτό.  

 
 

Άρκρο 12 
Υπεργολαβία 

 
12.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
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 Συμπλθρϊνεται εφ’ όςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 
4412/2016 

174
 Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 
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Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ/των πιο κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων ......175 
 
12.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και 
ςφμφωνα με το  άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 
επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  
οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον 
ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία176.  
 
12.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα 
αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω 
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
12.4. Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και 
δεςμεφεται να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ 
περιζρχεται ςτθν ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ του αναδόχου.  
12.4.............................................................. 177 

 
 

Άρκρο 13 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 
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 Το εδάφιο β ́ ςυμπλθρϊνεται μόνον ςτθ περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ 
τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων και για τισ οποίεσ υπάρχει επιφφλαξθ, ςφμφωνα 
με τισ τυχόν απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο 
τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 
του άρκρου 19 του ν. 4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 
 
176

 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 

177
 Στο ςθμείο αυτό αναφζρεται θ τυχόν δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου με παραπομπι ςτο αντίςτοιχο 

άρκρο πλθρωμισ ςτο οποίο κα πρζπει να κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο 
ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ειδικότερεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν 
τον τρόπο πλθρωμισ 
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13.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που 
προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
13.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ 
Διακιρυξθ και το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται 
ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
13.3.  Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που 
προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον 
ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, 
αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ 
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ 
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε 
ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι 1,03 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
 
 

Άρκρο 14 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
14.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 
4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
14.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι 
και ρθτι ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 15 
Ανωτζρα Βία 
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15.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
15.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για 
αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 
Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ 
προμικειασ. 
 

 
Άρκρο 16 

Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά 
τα αγακά που παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι 
τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν 
αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
 

Άρκρο 17 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 
 

Άρκρο 18 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
18.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
18.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ 
του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -
Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –
αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ 
προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
18.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν 
ερμθνεία, και/ι το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται 
ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
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Άρκρο 19 

Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)178  

 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ 
Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του 
Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
και επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ 
ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε 
θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε 
εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, 
οργάνωςθ,  αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω 
αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων 
ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν 
κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων 
πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ 
κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για 
μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 
διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ 
τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα 
ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, 
διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το 
νομοκετικό πλαίςιο. 
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 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 
24 του ν. 4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο 
φορζα επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για 
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και 
εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 
του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 
μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ 
δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου 
εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα 
κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν 
εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ 
των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ 
επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ 
τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και 
διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  
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Άρκρο 20 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ 
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

………………………………… 
 

 

………………………………… 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

 

 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

Ανδρζασ Σπ. Μαρίνοσ 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠαξΪξηεκα XΗΗΗ : ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  

 

 

ΦΘΨΦΑ ΑΞΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ *επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να 
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και 
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με 
και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των 
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του 
ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ 
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ 
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, 
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε 
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου 
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε 
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ 
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, 
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ 
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
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7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 
μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να 
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των 
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ 
ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  

9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  
για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

Υπογραφι/Σφραγίδα 

 

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον .........................................  

 

  

 




