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1. Τπόδειγμα Σετνικής Προζθοράς 

Η ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

1.1. Καηάινγν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπ βαζηθνύ 

πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ (Επσλπκία, εμνπιηζκόο, ηόπν εγθαηάζηαζεο 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ηζηνζειίδα εηαηξίαο). Εμαίξεζε απνηεινύλ νη αλαγθαίεο 

επηηόπηεο θαηαζθεπέο (ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο, θιπ), ν εμνπιηζκόο ηνπ Κεληξηθνύ ηαζκνύ Ειέγρνπ (ππνινγηζηέο, 

Server, νζόλεο, εθηππσηέο, ιεηηνπξγηθά ινγηζκηθά, drivers, θιπ) θαη ηα κηθξνϋιηθά 

ζύλδεζεο (ειεθηξνληθά θαη πδξαπιηθά) γηα ηα νπνία δελ ζα ππνβιεζνύλ ηερληθά 

θπιιάδηα, πεξηγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά, θιπ.. Ο θαηάινγνο ησλ θαηαζθεπαζηώλ κε 

ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο είλαη δεζκεπηηθόο γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 

επηηξέπεηαη αιιαγή ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ ζε 

πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

1.2. Δήισζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε νίθν θαηαζθεπήο ή αληηπξνζώπεπζεο 

εμνπιηζκνύ ηνπ Ηιεθηξνληθώλ Ειεγθηώλ ΣΕΓ, ΣΕΔ, ΣΤΥ θαη ΣΕΠ θαη ησλ 

θπξίσλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά όηη ε 

πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη ζπζηεκάησλ ζα γίλεη από ηνλ ελ ιόγσ νίθν.  

1.3. Σα Σερληθά Φπιιάδηα, ηηο πεξηγξαθέο, ηα ινηπά έγγξαθα, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ ξεηά απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε 

πιηθνύ. 

1.4. Οξγαλόγξακκα – Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο – Οκάδα Έξγνπ. 

Ο Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ 

εγθαηάζηαζεο.  

Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νκάδα 

έξγνπ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο κε ηε δεκνπξαηνύκελε 

εθαξκνγέο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νκάδα έξγνπ απνηεινύκελε θαη’ ειάρηζηνλ 

από δπν (2) κέιε κε εηδηθόηεηεο ζπλαθείο κε απηέο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο. 

πλαθείο εηδηθόηεηεο ζεσξνύληαη απηέο ησλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ, Μεραληθώλ 

Απηνκαηηζκνύ, Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Ηιεθηξνληθώλ, θιπ. ΑΕΙ ή ΣΕΙ. 

Επηπιένλ, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο ζηειερώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην αθόινπζν 

ππόδεηγκα: 

Α

Α/Α 
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Απνδεηθηηθά ηεο εκπεηξίαο απνηεινύλ αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαζώο 

θαη νη βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη βεβαηώζεηο εκπεηξίαο ησλ θπξίσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. Οη βεβαηώζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ζπκβαηηθό πνζό, ην πιήζνο θαη ηνλ 

ηύπν ησλ ζηαζκώλ, αλάιπζε ηνπ είδνπο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απηνί 

πεξηιακβάλνπλ, ην ρξόλν εθηέιεζεο, εάλ νη ζπκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο, ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη εάλ 

πεξαηώζεθαλ εκπξόζεζκα. ηηο βεβαηώζεηο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη νπσζδήπνηε νη ηίηινη ζπνπδώλ θαη λα πξνθύπηεη ε εμεηδίθεπζε 

θαη ε εκπεηξία ησλ ζηειερώλ ζε παξόκνηεο εθαξκνγέο κε ηελ παξνύζα. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πξνηεηλόκελα κέιε ησλ νκάδσλ δελ είλαη 

ζηειέρε κόληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (αλεμαξηήησο 

Αζθαιηζηηθνύ Σακείνπ πνπ αλήθεη ην ζηέιερνο), αιιά εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, 

ε πξόηαζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπο όηη 

ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα όιε ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο θαη όηη είλαη απνδεθηνί νη όξνη ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. Σα σο 

άλσ απνδεηθηηθά εκπεηξίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην 

θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

1.5. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθώλ 

ζηαζκώλ ΣΕΓ θαη ΣΕΔ. 

1.6. Επεθηαζηκόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ πξνζθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο.  

1.7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ινγηζκηθώλ. 

1.8. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

1.9. Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξόγξακκα πινπνίεζεο πξνκήζεηαο πνπ πεξηιακβάλεη 

αλαιπηηθά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο. 

1.10. Αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. 

1.11. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη όια ηα 

πξνζθεξόκελα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα.  

1.12. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή αληηπξνζώπεπζεο ηνπ 

βαζηθνύ εμνπιηζκνύ (Ειεγθηέο RTU ησλ ΣΕΓ/ ΣΕΔ) ζηελ νπνία ζα 

δειώλεηαη όηη ζα δηαζέηνπλ ζπκβαηά αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ ΠΕΝΣΕ 

(5) ρξόληα. 

1.13. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη 

πξνζθεξόκελνο κέγηζηνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. εκεηώλεηαη όηη γηα ην ζθνπό απηό ν πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ειέγρνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο από ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

1.14. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα 

αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθώλ 

θπιιαδίσλ (Prospectus) θαη εγρεηξηδίσλ (manuals) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
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νίθνπ ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξνζθέξεη. 

1.15. Κάζε άιιε πιεξνθνξία από απηέο πνπ δεηνύληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ή 

πνπ θξίλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο όηη είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη εθόζνλ θξίλεη απαξαίηεην ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή λα απνξξίςεη 

πξνζθνξά πνπ θξίλεηαη αλαμηόπηζηε, ειιηπήο ή είλαη παξαπνηεκέλε.  

 

2. Δπιζημάνζεις 

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερόκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθώλ ή άιισλ ελλνηώλ, είλαη 

ππνρξεσηηθό γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθό πίλαθα ηελ 

επεμήγεζή ηνπο. 

 Οη απαληήζεηο ζε όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 

 Ωο “θύξηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα”, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε νίθν θαηαζθεπήο ή αληηπξνζώπεπζεο, 

ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη ηα: 1) Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ύπαξμεο δηαξξνώλ θαη 

ππνινγηζκνύ απνδνηηθόηεηαο δηθηύσλ ύδξεπζεο, 2) Λνγηζκηθό 

ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) ηαζκώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο, 3) Οινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ύδξεπζεο / απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά 

δίθηπα. 

 Επηζεκαίλεηαη όηη νη παξαπάλσ απαηηνύκελεο δειώζεηο δελ απαηηνύληαη όηαλ 

ζηνλ δηαγσληζκό ζπκκεηέρεη ν ίδηνο νίθνο θαηαζθεπήο ή αληηπξνζώπεπζεο 

εμνπιηζκνύ ηνπ Ηιεθηξνληθώλ Ειεγθηώλ ΣΕΓ, ΣΕΔ, ΣΤΥ θαη ΣΕΠ θαη ησλ 

θπξίσλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ. Η ζρέζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ κε ηνπο νίθνπο 

θαηαζθεπήο ησλ αλσηέξσ, δεζκεύνπλ ην δηαγσληδόκελν θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ 

Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ απξόζθνπηε θαη νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  

 Γηα ηνπο εκεδαπνύο λνείηαη «Τπεύζπλε δήισζε» ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή «Τπεύζπλε 

δήισζε» ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

ππνγξάθνληνο, ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ. Γηα ηνπο αιινδαπνύο λνείηαη θείκελν 

αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν θαη επηθπξσκέλν είηε από 

ην αξκόδην Πξνμελείν ηεο ρώξαο απηήο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 

"Apostile" ζύκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 (πνπ θπξώζεθε κε 

ηνλ Ν. 1497/1984), ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπ, ην νπνίν ζα 

ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

454 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο θαη 36 ηνπ Κώδηθα πεξί Δηθεγόξσλ. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, όηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

έρεη ιάβεη γλώζε θαη είλαη απνιύησο ελήκεξνο από θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθώλ 

ζπλζεθώλ εθηέιεζεο, ησλ πεγώλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θύζεο πιηθώλ, 

εηδώλ εμνπιηζκνύ, θιπ. θαη όηη έρεη κειεηήζεη όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
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 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξόηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη 

δελ ιακβάλεηαη ππόςε. εκεηώλεηαη όηη ηζρύεη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη όηη όξην ζε απηέο 

απνηειεί ε κε νπζηώδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζθνξώλ 

 Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ, καδί κε ηα ππόινηπα έγγξαθα 

ησλ Δηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθό όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 

ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ Τπεξεζία εληόο 

ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ 

δελ έρνπλ εθδνζεί/ ζπληαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά 

είλαη πηζηνπνηεηηθά θαη εγθξίζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο αξρέο ή άιινπο 

θνξείο όπσο πηζηνπνηεηηθά CE, ISO θιπ. 

 Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιόκελα Σερληθά Φπιιάδηα (Prospectus) θαη εγρεηξίδηα 

(manuals), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 

νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά 

ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ (Prospectus) θαη 

εγρεηξηδίσλ (manuals) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Σα Σερληθό Φπιιάδην θαη 

εγρεηξίδηα δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ θαη ζε έληππε κνξθή εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη από 

ηνλ πξνζθέξνληα λα πξνζθνκίζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ ή/ 

θαη εγρεηξηδίσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ειεθηξνληθά ν ζπκκεηέρνληαο. 

 Σα πηζηνπνηεηηθά, ηα ISO, ηα CE, θ.ά. (εθόζνλ δεηείηαη λα θαηαηεζνύλ) θαζώο θαη 

ηα ηερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ (brochures, manuals, prospectus, 

ζρέδηα, certificates, θιπ.) ζα πξέπεη λα είλαη είηε ζηελ Ειιεληθή είηε ζηελ Αγγιηθή 

γιώζζα. ε πεξίπησζε άιιεο γιώζζαο απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

Ειιεληθή.  

 Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά 

ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ Δηαγσληζκό. Ωο κε 

πξνζήθνπζα εθιακβάλεηαη νηαδήπνηε ππνβνιή εγγξάθσλ, ε νπνία θξίλεηαη από 

ηελ αξκόδηα Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο όηη δελ ζπκθσλεί απνιύησο κε όιεο ηνπο 

αλσηέξσ όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, νη νπνίεο ζεσξνύληαη όιεο νπζηώδεηο. 
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3. Προηεινόμενη λύζη 

 

Γενική Περιγραθή 

Η πξνηεηλόκελε πξάμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηνλ  

εμ’ απνζηάζεσο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πνηνηηθό θαη πνζνηηθό έιεγρν ηνπ 

αληινύκελνπ ή πξνζθεξόκελνπ από επηθαλεηαθέο πεγέο ύδαηνο ην νπνίν δηαλέκεηαη 

από ηηο δηάθνξεο πθηζηάκελεο ππνδνκέο (δεμακελέο, γεσηξήζεηο θαη ελδηάκεζα 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα), ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνύ πξνζθεξόκελνπ 

ύδαηνο πξνο ηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο, ηνλ ελεξγό εληνπηζκό ησλ απσιεηώλ ηνπ 

δηθηύνπ θαζώο επίζεο θαη ηνλ άκεζν έιεγρν θαη πεξηνξηζκό ησλ βιαβώλ ζην 

εζσηεξηθό δίθηπν. 

Εθηόο ηεο εμαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνο θαηαλάισζε 

ύδαηνο, ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο 

πγείαο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνιύκαλζεο ηνπ παξερόκελνπ 

λεξνύ, δηόηη κε ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη απνιύκαλζεο 

θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αλύπαξθηε. 

Η Πξνκήζεηα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 

 Σνπο Σνπηθνύο ηαζκνύο (Σ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε εμήληα ηέζζεξηο (64) 

ζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Δεκνηηθώλ 

Ελνηήησλ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ, απ’ όπνπ ζα παξέρεηαη ηνπηθόο έιεγρνο, 

ηειερεηξηζκόο, απηόλνκνο ηνπηθόο απηνκαηηζκόο θαη ε ηειεπαξαθνινύζεζε 

δεδνκέλσλ ηνπ δηθηύνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνύλ ηξηάληα δπν (32) 

Γεσηξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Ειέγρνπ Γεσηξήζεσλ (ΣΕΓ), 

δεθανθηώ (18) Δεμακελέο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Ειέγρνπ 

Δεμακελώλ (ΣΕΔ), δπν (2) ζηαζκνύο παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο λεξνύ 

(ππνιεηκκαηηθό ριώξην) πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Τπνιεηκκαηηθνύ 

Υισξίνπ (ΣΤΥ) θαη δώδεθα (12) ζηαζκνύο παξαθνινύζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο δηάθνξσλ νηθηζκώλ ηνπ Δήκνπ πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί 

ηαζκνί Ειέγρνπ Πίεζεο (ΣΕΠ).  

 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Κεληξηθνύ πζηήκαηνο Ειέγρνπ (ΚΕ) πνπ 

ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ ζηε Γαζηνύλε θαη απ’ όπνπ ζα 

εθηειείηαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ ζπλόινπ  ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηνπνίεζεο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο.  Επίζεο ε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ 

Δηθηύσλ ζα είλαη εθηθηή κέζσ ελόο Φνξεηνύ ηαζκνύ Ειέγρνπ θαη 

Πξνγξακκαηηζκνύ (ΦΕ) ηύπνπ laptop. 

 

 Εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο  

 

 Σεθκεξίσζε - δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ πξνζθεξόκελνπ 

ζπζηήκαηνο (3 κήλεο). 
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4. Γενικές Αρτές 

Γηα ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιόγσ πξάμε 

αθνινπζνύλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθώλ 

πνπ αθνινπζνύλ είλαη απαξαίηεηα, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν δελ ζπκθσλνύλ νη 

πξνκεζεπηέο ή δελ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο καο ζα 

αμηνινγνύληαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ δελ εθπιεξώλνπλ. 

Είλαη απόιπηα αλαγθαίν ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ λα κπνξνύλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. Σα ζπζηήκαηα απηά 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ εύρξεζηα θαη θηιηθά εξγαιεία αλάπηπμεο θαη 

παξακεηξνπνίεζεο. Η ζρεδίαζή ηνπο πξέπεη λα γίλεη κε γλώκνλα ηελ εμνηθνλόκεζε 

ρώξνπ, ε δηθηύσζή ηνπο λα είλαη επέιηθηε, λα ζπλδένληαη εύθνια κε ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ θαη λα δηαζέηνπλ γξήγνξνπο ρξόλνπο αληαπόθξηζεο. 

Δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε ρξήζε εμνπιηζκνύ πνπ απνδεδεηγκέλα 

ζπλεξγάδεηαη άςνγα κεηαμύ ηνπ (πρ Ειεγθηέο, data-logger, ινγηζκηθά).  

 

 

5. Σετνικοί Κανονιζμοί 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο βξίζθνπλ εθαξκνγή νη 

αθόινπζνη θαλνληζκνί: 

Οη γεληθνί ηερληθνί θαλνληζκνί, νδεγίεο θαη θαλόλεο θαηά DIN, VDE, VDI, 

DVGW θαη νδεγίεο TUV γηα εγθαηαζηάζεηο ζε λεξά θαη ιύκαηα, DIN 18306, DIN 

18379, DIN18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

Ο γεληθόο θαλνληζκόο δηαρείξηζεο ηεο αξρήο πδάηηλσλ πόξσλ 

Οη θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο ΔΕΗ σο παξόρνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο 

ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Οη ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηειεπηθνηλσληώλ 

Καλνληζκνί ππξαζθάιεηαο 

Οη αθόινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο λα επηβεβαηώζεη ηηο πεξηγξαθόκελεο ππεξεζίεο 

θαη λα επηζεκάλεη γξαπηώο ηηο όπνηεο αιιαγέο απαηηνύληαη ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη 

αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη λα δειώζεη ηα αληίζηνηρα θόζηε 

θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνύλ θαηάιιεια ζε ζπκθσλία κε ηα 

θείκελα ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

θαζώο θαη ηηο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη 

ζπλππνινγηζκέλα όια ηα θόζηε ππεξεζηώλ, πξνκήζεηαο θαη ινηπώλ εξγαζηώλ πνπ 

είλαη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, εμαηξνπκέλσλ 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε. Επίζεο, πξέπεη λα 

είλαη ζπλππνινγηζκέλα ηα θόζηε γηα όια ηα επί κέξνπο πιηθά, ηα νπνία είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ σο έηνηκνπ γηα 

ιεηηνπξγία. 
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6. Λοιποί κανονιζμοί εκηέλεζης εργαζιών  

Σα αθόινπζα πξόηππα, νδεγίεο θαη θαλνληζκνί, ζύκθσλα 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 αηόκσλ, απνζήθεο θαη ρώξνπο εξγαζίαο 

 VDE 0125 πεξί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ 

 VDE  0165  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ειεθηξηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ  ζε  ρώξνπο  

παξαγσγήο  θαη επηθίλδπλεο πεξηνρέο 

 VDE 0228 γηα ηηο κεηξήζεηο όηαλ ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο επεξεάδνληαη από 

ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα 

 VDE 0510 γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

 VDE 0800 γηα εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληώλ 

 DIN 18382 γηα ηα ειεθηξηθά θαιώδηα 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 από θεξαπλνύο 
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“ΔΝΣΤΠΑ Α” – ΔΝΣΤΠΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

 
 
 
 

 

ημείωζη: Παξαθάησ αθνινπζνύλ πίλαθεο ζηνηρείσλ ηερληθήο 

πξνζθνξάο, νη νπνίνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ 

Δηαγσληδόκελν κε παξαπνκπέο ζηηο αληίζηνηρεο αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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 ΠΗΝΑΚΑ Α1.  ΔΞΟΠΛΗΜΟ   

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
Καηαζκεσαζηής/ 

Σύπος 
Παραπομπή 

1. 

Πιήξεο Ηιεθηξνινγηθόο Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε  Μνλάδα 

Ειέγρνπ (RTU),  θαη Σξνθνδνηηθό αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 

 Ηιεθηξνινγηθό Εξκάξην  

 Σξνθνδνηηθό 

 UPS 

 ΣΤΠΟ RTU  

 Οζόλε ηνπηθώλ ελδείμεσλ 

 Δηαηάμεηο Αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

  

2. 

Επηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο κε δηάηαμε αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο 

 Radiomodem  

 GSM Modem 

  

3. Αλαιπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο    

4. Μεηξεηήο Παξνρήο   

5. Μεηξεηήο ηάζκεο    

6. Μεηξεηήο Πίεζεο   

7. Μεραληθόο δηαθόπηεο ηάζκεο    

8. Ειεγθηήο Τπνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ (ΣΤΥ)   

9. Μεηξεηήο Τπνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ   

10. Πίιιαξ ζηαζκνύ ΣΤΥ   

11. Ειεγθηήο κέηξεζεο πίεζεο (ΣΕΠ)   

10. 

Πίλαθαο ηζρύνο 

 Ηιεθηξνινγηθό Εξκάξην  

 ζεξκνκαγλεηηθό δηαθόπηε ηζρύνο  

  

11. Ρπζκηζηήο ηξνθώλ (Inverter)   

12. Υπηνζηδεξέο δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο   

13. Κηλεηέο σηίδεο (Σεκάρηα Εμάξκσζεο)   

14. Μεραληθνί ζύλδεζκνη (Φιαληδνδηκπώ)   

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ

 

 

15. 

Εγθαηάζηαζε ΣΕ, Oξγάλσλ, Πηλάθσλ, Επηθνηλσληαθνύ 

Εμνπιηζκνύ. ύλδεζε κε RTU  θαη ζπλνιηθή Θέζε ζε 

Λεηηνπξγία 
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ΠΗΝΑΚΑ Α2. ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΚΔ)  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Καηαζκεσαζηής/ 

Σύπος 
Παραπομπή 

1. 
Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) ζηαζκώλ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο (Άδεηα S/W) 
  

2. 
Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ύπαξμεο δηαξξνώλ θαη ππνινγηζκνύ 

απνδνηηθόηεηαο δηθηύσλ ύδξεπζεο (Άδεηα S/W)  
  

3. Λνγηζκηθό απεηθόληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  (Άδεηα S/W)   

4. 

Λνγηζκηθό δπλακηθήο ελνπνίεζεο όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ  

σο νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

ύδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα  (Άδεηα 

S/W) 

  

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α  

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ με 
ΒΑΘΜΟ Α’ 
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