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1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:  

 Καηάινγν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

(Δπσλπκία, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηφπν εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θιπ). 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο πνπ δε πξνδηαγξάθνληαη. 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.  

 πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε νίθν θαηαζθεπήο ή 

αληηπξνζψπεπζεο εμνπιηζκνχ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο/ ηειεκεηξηθψλ δηαηάμεσλ 

θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη 

ζπζηεκάησλ ζα γίλεη απφ ηνλ ελ ιφγσ νίθν, ζπλνδεπφκελε απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νίθνπ, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, ε 

ηερλνγλσζία ηνπ νίθνπ, ε νξγάλσζε, ε δνκή θαη ε  πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη κε βεβαίσζή ηνπο, λα 

πηζηνπνηνχλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη 

απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά ζηνλ 

δηαγσληζκφ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο (ειεθηξνληθά θαη πδξαπιηθά) 

πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη. Η πηζηνπνίεζε απηή ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή 

βεβαίσζεο ζπλεξγαζίαο, εθδφζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, επίζεκα κεηαθξαζκέλεο 

(ζε πεξίπησζε αιινδαπήο εηαηξείαο θαηαζθεπήο) θαη λφκηκα επηθπξσκέλεο. Οη βεβαηψζεηο 

απηέο, ζα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία, ζα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο 

πξνκήζεηαο, ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ηελ ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

ππνβάιινληα ηελ πξνζθνξά θαζψο θαη ηνλ φξν φηη απνδέρνληαη λα πξνκεζεχζνπλ ηνλ 

πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ.  
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 Σα ηερληθά θπιιάδηα, ηηο πεξηγξαθέο, ηα ινηπά έγγξαθα, ηηο εγγπήζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ ξεηά απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε 

πιηθνχ πνπ αθνινπζνχλ. 

 ρέδηα φπνπ παξνπζηάδνληαη: 

 πλνιηθφ χζηεκα  (Λνγηθφ δηάγξακκα ζχλδεζεο ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ )  

 Γίθηπν επηθνηλσληψλ  

 Δλδεηθηηθέο γξαθηθέο νζφλεο γηα θάζε ππνζχζηεκα  

 Δλδεηθηηθέο εθηππψζεηο  

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ εγθαηάζηαζεο.  

 Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ 

 Τπνινγηζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξνβιέπεη ν ζπκκεηέρνληαο γηα λα ηελ δηαζθαιίζεη.  

 Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξφγξακκα πινπνίεζεο πξνκήζεηαο πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο.  

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη απνδεηθηηθά εκπεηξίαο  

ησλ εθπαηδεπηψλ, αξηζκφο αηφκσλ πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ, βηβιηνγξαθηθή 

ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ππφινηπα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  

 Γηαδηθαζία θαη θαηάινγνο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε πιήξε ζηνηρεία (πξνζφληα, αξκνδηφηεηεο θιπ) ζπλνδεπφκελα 

απφ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη απνδεηθηηθά εκπεηξίαο. 

 Όξνη εγγχεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαθέξεη ην πξφγξακκα 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κε αλαθνξηθά ζηελ πεξηνδηθφηεηα, ηνπο ρξφλνπο θαη ην επίπεδν 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Λίζηα (ρσξίο ηηκέο) κε φια ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα θαη πιηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη ζε 

εηήζηα βάζε.   

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα 

κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 

 Κάζε άιιε πιεξνθνξία απφ απηέο πνπ δεηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πνπ θξίλεη ν 

πξνκεζεπηήο φηη είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Η 
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επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή λα απνξξίςεη πξνζθνξά πνπ θξίλεηαη αλαμηφπηζηε, ειιηπήο ή 

είλαη παξαπνηεκέλε.  

Δπιζημάνζειρ  

 Οη αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο απφ αληηπξφζσπνπο ησλ 

νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ, γίλνληαη απνδεθηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε «Τπεχζπλε δήισζε» ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο απφ φπνπ ζα 

ζπλάγεηαη ζαθψο ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 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. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ ζπλεξγαζίεο 

δελ απαηηνχληαη φηαλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο νίθνο θαηαζθεπήο ή 

αληηπξνζψπεπζεο εμνπιηζκνχ.  

 Οη αλσηέξσ βεβαηψζεηο ζπλεξγαζίαο απφ αληηπξφζσπνπο ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ, γίλνληαη απνδεθηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο απφ φπνπ ζα ζπλάγεηαη 

ζαθψο ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ, αιιά θαη ε απνδνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Η ζρέζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ηνπο 

νίθνπο θαηαζθεπήο, δεζκεχνπλ ην δηαγσληδφκελν θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά 

κε ηελ απξφζθνπηε θαη νξζή πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο.  

 Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα είλαη ζαθείο.  

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη ιάβεη 

γλψζε θαη είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο, 

ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ. θαη φηη έρεη 

κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

εκεηψλεηαη φηη ηζρχεη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ εθ κέξνπο 

ηεο Τπεξεζίαο θαη φηη φξην ζε απηέο απνηειεί ε κε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζθνξψλ  
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 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 ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus) θαη εγρεηξίδηα (manuals), ζα 

πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία 

ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) θαη εγρεηξηδίσλ (manuals) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο. Η 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. 

 Η 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. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

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 ινγηζκηθά λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. Σα ινγηζκηθά απηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ εχρξεζηα θαη θηιηθά εξγαιεία 

αλάπηπμεο θαη παξακεηξνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ππεξεζίεο ζπληήξεζεο, 

αλάπηπμεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 



 

Τεχνικζς Προδιαγραφζς - Σελίδα 6 
 

Τεχνικοί Κανονισμοί 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο βξίζθνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 

θαλνληζκνί: 

 Οη γεληθνί ηερληθνί θαλνληζκνί, νδεγίεο θαη θαλφλεο θαηά DIN, VDE, VDI, DVGW θαη 

νδεγίεο TUV γηα εγθαηαζηάζεηο ζε λεξά θαη ιχκαηα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, 

DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

 Ο γεληθφο θαλνληζκφο δηαρείξηζεο ηεο αξρήο πδάηηλσλ πφξσλ 

 Οη θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο ΓΔΗ σο παξφρνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζρεηηθά κε ηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Οη ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηειεπηθνηλσληψλ 

 Καλνληζκνί ππξαζθάιεηαο 

 Οη αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηάιιεια ζε ζπκθσλία κε ηα θείκελα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηηο ηέρλεο θαη 

επηζηήκεο. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζπλππνινγηζκέλα φια ηα θφζηε ππεξεζηψλ, 

πξνκήζεηαο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ πνπ είλαη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε. Δπίζεο, 

πξέπεη λα είλαη ζπλππνινγηζκέλα ηα θφζηε γηα φια ηα επί κέξνπο πιηθά, ηα νπνία είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ σο έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν, ηα νπνία ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο ζχκθσλα κε EN, DIN/ VDE, TUV-GS, θαη ηα νπνία θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε. 

ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο γηα ηα ίδηα πιηθά 

θαη ζπζθεπέο πνπ δεηνχληαη απφ ηα θείκελα ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα θαη φιεο νη εκπιεθφκελεο ζπζθεπέο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνχλ ην επίπεδν απφζβεζεο παξεκβνιψλ Β 

ζχκθσλα κε EN 55011. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο (frequency converters) ζε 

πεξηνρέο γεηηληάδνπζεο κε θαηνηθίεο, ηφηε πξέπεη απηνί λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε θίιηξα δηθηχσλ 

θαηά EN 55011, θιάζε Β θαη λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηα θφζηε. Οη κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο πξέπεη 

λα πιεξνχλ ην πξφηππν ΔΝ 61800-3, θαζψο θαη ην πξφηππν DIN θαη ηνπο θαλνληζκνχο CE, ελψ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σα αθφινπζα πξφηππα, νδεγίεο θαη θαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα έθδνζή ηνπο, πξέπεη 

λα βξίζθνπλ εθαξκνγή: 

 VDE 0100 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε νλνκαζηηθέο ηάζεηο σο 

1000V 
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 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 

 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 

 

3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξνκήζεηαο/ εγθαηάζηαζεο ν 

εμνπιηζκφο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, ηα ινγηζκηθά θαη νη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο παξαηίζεληαη ζην 

παξφλ ηεχρνο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηάηαμεηο In-line κέηξεζεο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη πίεζεο 

 Yδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ζχλδεζεο ΣΔ 

 Μεηξεηέο θαηαλάισζεο κε παικνδνηηθή έμνδν 

 Σειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία θαη 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ  

 πγθεληξσηέο δεδνκέλσλ 

 Αλακεηαδφηεο δεδνκέλσλ 

 Client PC κε νζφλε 

 Φνξεηέο δηαηάμεηο πξνγξακκαηηζκνχ ηειεκεηξηθψλ δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο 

θαηαλάισζεο κε ηνπηθφ ινγηζκηθφ 



 

Τεχνικζς Προδιαγραφζς - Σελίδα 8 
 

 Φνξεηή ηειεκεηξηθή δηάηαμε κέηξεζεο θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ πνζίκνπ λεξνχ 

 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο (ΜΓ) 

 Λνγηζκηθφ Απηνκαηνπνηεκέλεο Σηκνιφγεζεο 

 Λνγηζκηθφ Ηιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ 

 Λνγηζκηθφ Πξνζσπνπνηεκέλεο Πιεξνθφξεζεο Πνιίηε 

 Λνγηζκηθφ Απηφκαησλ Δηδνπνηήζεσλ θαη πλαγεξκψλ θαη 

 Λνγηζκηθφ Υσξηθήο Απνηχπσζεο 

Αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε πιηθφ, εξγαζία θαη ινγηζκηθφ.  

 

 

3.1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ IN-LINE ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΠΙΔΗ 

Η δηάηαμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ηηκψλ πνπ αθνξνχλ ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ, ηεο 

αγσγηκφηεηαο, ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Οη δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα είλαη βπζηδφκελνπ ζηειέρνπο θαη φρη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αλαιπηέο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε δεηγκαηνιεςία λεξνχ. Η εγθαηάζηαζή ηνπο ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλεηαη κε ζχζθημε επί ζθαηξηθνχ θξνπλνχ.  

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη θνξεηή, ελεξγεηαθά απηφλνκε θαη ε επηθνηλσλία γηα ηελ κεηάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη λα απαηηεί θαισδηαθέο ππνδνκέο. 

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε λα εγθαζίζηαηαη ζε αγσγφ κε ηε βνήζεηα ζθαηξηθνχ 

θξνπλνχ ψζηε ηα αηζζεηήξηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε δηεξρφκελε παξνρή. Η δηάηαμε ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, αιιά θαη ππφγεηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Ο βαζκφο 

πξνζηαζίαο φιεο ηεο δηάηαμεο, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ΙΡ68. 

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αγσγνχ, κέζσ ζχζθημεο επί 

ζπεηξψκαηνο ζθαηξηθνχ θξνπλνχ δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 1 1/2". Καηά ηελ εγθαηάζηαζε δελ ζα 

πξέπεη λα απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ζχζθημε ηεο δηάηαμεο επί ηνπ ζθαηξηθνχ 

θξνπλνχ. 

Πξέπεη λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα κέζσ εηδηθψλ εξγαιείσλ παξερφκελσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή ηνπνζέηεζεο ηνπ βπζηδφκελνπ ζηειέρνπο ηεο δηάηαμεο ππφ πίεζε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο δειαδή ηνπ αγσγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο. 

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο κεηξήζεηο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ, ηεο 

αγσγηκφηεηαο, ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ αηζζεηεξίσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο δηάηαμεο έηζη ψζηε λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ. Όιε ε 
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απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηεξίσλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε 

εζσηεξηθή κπαηαξία ε νπνία ζπλδέεηαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά κε ηελ δηάηαμε θαη ε νπνία δηαζέηεη 

βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ68 (ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθήο κπαηαξίαο).  

Σν θπξίσο ζηέιερνο ηεο δηάηαμεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κε νμεηδνχκελν πιηθφ θαηάιιειν γηα 

πφζηκν λεξφ. Σν ηκήκα ηεο δηάηαμεο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειν θαη πηζηνπνηεκέλν γηα ρξήζε ζε Γίθηπν πφζηκνπ λεξνχ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ 

ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο ην απαηηνχλ ε δηαδηθαζία απεγθαηάζηαζεο ηεο δηάηαμεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ηεο ζε θάπνηα άιιε ζέζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια ρσξίο πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ζα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο (εθφζνλ απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί), θαζψο θαη ηα 

αλαιψζηκα πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ γηα ηελ εξγαζία απηή.  

Σα αηζζεηήξηα ηα νπνία έξρνληαη ζε απεπζείαο επαθή κε ην λεξφ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ βάζε 

ηεο ειεθηξνρεκηθήο κεζφδνπ θαη φρη κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαηαιπηψλ ή ηελ απφξξηςε λεξνχ εθηφο 

ηνπ αγσγνχ. Σν εχξνο ησλ κεηξήζεσλ ησλ αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0 - 2mg/lit κε αθξίβεηα θαη‟ ειάρηζηνλ 0,05mg/lt. Σν εχξνο ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο αγσγηκφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50– 

800κScm. To εχξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 0 – 35°C. Η χπαξμε 2νπ αηζζεηεξίνπ 

παξάιιεισλ κεηξήζεσλ γηα νπνηνδήπνηε πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδνζεί 

πεξηζζφηεξε επαλαιεςηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο κεηξήζεηο, ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. 

Η αλαγθαηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ αηζζεηεξίσλ ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά κέγηζην 1 

θνξά αλά ρξφλν. αλ ζπληήξεζε ινγίδεηαη ν θαζαξηζκφο ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ 

κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ, αγσγηκφηεηαο θιπ.  

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα είλαη βαζκνλνκεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη 

επηηφπνπ βαζκνλφκεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ πξψην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απαηηνχκελε δηαδηθαζία βαζκνλφκεζεο ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

αμηνινγείηαη αξλεηηθά. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αθξίβεηα/πξφηεξε 

βαζκνλφκεζε ηνπ νξγάλνπ. 

Καηαγπαθή/ Μεηάδοζη Μεηπούμενων ηιμών 

Οη ηηκέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα αηζζεηήξηα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηήζηκν απφ ηνλ ρεηξηζηή αλάινγα κε ηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο θαη ηηο αλαγθαηφηεηεο ηεο θάζε ζέζεο. Διάρηζηνο ρξφλνο απνζηνιήο δεδνκέλσλ αλά 

15ιέπην. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ απνζηνιή ή ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

απιφ ηξφπν ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο πνιχπινθνπ ινγηζκηθνχ. Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη θαη΄ 

ειάρηζηνλ λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ην βήκα θαηαγξαθήο ηεο δηάηαμεο, λα νξίζεη ην θέληξν 

απνζηνιήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζπρλφηεηα απνζηνιήο ησλ αλαθνξψλ. 
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Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα κεηαδίδνληαη γηα δηάζηεκα νξηδφκελν απφ ηνλ ρεηξηζηή ζε ππνινγηζηή 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ GSM ή GPRS. Η ηειεκεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη ελεξγεηαθά απηφλνκα απφ ηελ κπαηαξία πνπ δηαζέηεη ε δηάηαμε. Ο ρξφλνο απηνλνκίαο 

ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο φπσο απηέο ζα νξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ηειεκεηάδνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ θαισδηαθέο ππνδνκέο ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM SMS 

ή GPRS. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ Η/Τ κέζσ ζεηξηαθήο 

ζχξαο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ηειεκεηάδνζεο γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

εθαξκνδφκελεο ζήκεξα απφ ηηο ηερλνινγίεο GSM/ GPRS ζηελ Διιάδα. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αλαιπηηθφ έιεγρν ζήκαηνο GSM/GPRS γηα θάζε πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πξνθεηκέλνπ έπεηηα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία λα επηιερζεί ε βέιηηζηε ιχζε γηα θάζε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο. Η δηάηαμε ζα έρεη δπλαηφηεηα λα δερζεί θάξηα SIM απφ νπνηνδήπνηε πάξνρν 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 

Η κεηάδνζε ζα γίλεηαη κε ηελ ινγηθή ηεο απνζηνιήο ρξνλνζεηξάο ηηκψλ κε SMS (short message 

system) ζηελ πεξίπησζε επηθνηλσλίαο κέζσ ηερλνινγίαο GSM ή κέζσ κελπκάησλ GPRS. Η 

κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη ζε ρξφλν νξηδφκελν απφ ηνλ ρεηξηζηή κε ειάρηζην αλά 15 

ιεπηά. 

Σν φιν ζχζηεκα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζπλαγεξκψλ κέζσ email φηαλ νη κεηξνχκελεο 

ηηκέο, ηεζνχλ εθηφο νξίσλ.  

Η θεξαία γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη εζσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο.  

Λογιζμικό 

Σα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη ζε θεληξηθφ εμππεξεηεηή (web server) φπνπ ζα 

επεμεξγάδνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη. Σα δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκα γηα αλάιπζε θαη 

επεμεξγαζία κέζσ δηαδηθηχνπ θαη δελ ζα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ζε 

ππνινγηζηέο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ αλάγλσζε ηνπο. H πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκε 

νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα κέζσ νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή (browser) ή θνξεηήο ζπζθεπήο κε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (smartphone, tablet θιπ). 

Οη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχλ λα επηβιέςνπλ επνπηηθά ην δίθηπν ζε εηθφλα ράξηε 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ αιιά θαη ζε ιίζηα ζέζεσλ, λα ζέζνπλ φξηα ζπλαγεξκψλ γηα θάζε παξάκεηξν 

μερσξηζηά, λα ζπληάμνπλ ηα κελχκαηα ησλ ζπλαγεξκψλ φπσο θαη ηηο δηεπζχλζεηο email πνπ απηά 

ζα παξαδίδνληαη θιπ. 

Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ππφ ηελ κνξθή γξαθήκαηνο θαη πίλαθα κε ηηο κεηξεκέλεο 

ηηκέο γηα θάζε ζηαζκφ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιεο κνξθέο αξρείσλ (csv, 

excel, θ.ιπ.) γηα ρξήζε κε άιια πξνγξάκκαηα εθφζνλ ε ππεξεζία ην επηζπκεί. Όινη νη ζπλαγεξκνί, 

ζθάικαηα, αθξαίεο ηηκέο ή ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ θαηαγξαθνχλ απηέο ζα θαηαγξάθνληαη απφ 

ην ζχζηεκα θαη ζα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρεηξηζηέο επνπηηθά. 
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ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΙΡ68 ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΝΓΔΗ ΣΔ 

ηνπο ηαζκνχο ηχπνπ ΣΔ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απαηηείηαη 

ε ρξήζε ζέιιαο παξνρήο, ζθαηξηθνχ θξνπλνχ βαξέσο ηχπνπ θαη παξειθφκελα ζχλδεζεο (θιάληδεο, 

θνριίεο θιπ).  

Αθνινπζνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα βαζηθά πδξαπιηθά εμαξηήκαηα. 

3.2.1. έλλερ παποσήρ 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο ζέιιαο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαη ζα θέξεη 

επνμηθή βαθή ελδεηθηηθά RESICOAT (επνμηθφ επίζηξσκα πνχδξαο) κε επηθάιπςε ειάρηζηνπ  

πάρνπο 250 κm θαη κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

Σν ειαζηηθφ ζεηαγάλσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζειιψλ ζα είλαη NBR ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 

682 ή ΔPDM ζχκθσλα κε ην  πξφηππν ΔΝ 681-1, κε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν 

λεξφ θαη αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ απφ 0C  έσο  +50C  

Η πίεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζειιψλ ζα είλαη PN 16 atm. 

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 
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 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.2.2. θαιπικοί Κποςνοί Βαπέωρ Σύπος  

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλνη, δνθηκαζκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828 θαη θαηάιιεινη γηα ηε ζχλδεζε επί ηεο ζέιιαο παξνρήο. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθφ, ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ.  Θα αλαγξάθνληαη, 

πάλσ ζην ζψκα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ (αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή) 

 δηάκεηξνο ζθαηξηθνχ θξνπλνχ  

 πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ  

 ρψξα πξνέιεπζεο  

 πιηθφ θαηαζθεπήο θαη 

 έηνο θαηαζθεπήο  

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα θαη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25bar  

 Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο (πδξαπιηθή) ίζε κε 1,5 θνξέο ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο φπσο απηή 

πξνδηαγξάθεηαη αλσηέξσ. Η δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα 

κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ. 

 Ύπαξμε ζηππηνζιίπηε γηα ηελ δπλαηφηεηα επηζθεπήο ηνπ θξνπλνχ.  

 ψκα απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 

 Άθξα απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 

 θαίξα απφ νξείραιθν (CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ12165), ζπκπαγήο, 

δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη θαηάιιεια επηθαιπκκέλε γηα ηελ απνθπγή 

απειεπζέξσζεο θαξθηλνγφλσλ κεηάιισλ ζην δηεξρφκελν απφ απηέο πφζηκν λεξφ. 

 Άμνλαο θαη δαθηπιίδη: Οξείραιθνο CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή CW614N 

βάζε ηνπ ΔΝ12164. 

 ηππηνζιίπηεο: Οξείραιθνο CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή CW614N βάζε ηνπ 

ΔΝ12164 ή άιιν κε νμεηδνχκελν πιηθφ αληίζηνηρεο αληνρήο. 

 Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  ζθαίξαο : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE). 
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 Σν αμνλάθη  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα 

αληέρεη ζε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 15 ρηιηνγξακκφκεηξσλ. 

 Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ. 

 Ο θξνπλφο ζα θέξεη εμάγσλν θαη ζηα δχν άθξα ηνπ γηα αζθαιή ζχζθημε θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε. 

 πείξσκα  άθξσλ: χκθσλα  κε ην πξφηππν ISO228. 

 Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη: νξείραιθν θαξέ πιηθνχ αλάινγν κε ην ζψκα 

ηνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ  

 Η βίδα ζπγθξάηεζεο ηεο ρεηξνιαβήο ζα είλαη απφ νξείραιθν ή αλνμείδσην ράιπβα. 

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ13828 ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.3. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΜΔ ΠΑΛΜΟΓΟΣΙΚΗ 

ΔΞΟΓΟ 

Οη κεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ παξνρψλ πφζηκνπ 

λεξνχ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ζηηο απνιήμεηο ηνπ δηθηχνπ. Οη κεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο 

πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ ή ζε ζπιιέθηεο ζε νξηδφληηα, θεθιηκέλε ή θάζεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο γηα ην 

ιφγν απηφ ε κεηξνινγηθή ηνπο θιάζε ζα πξέπεη λα παξακέλεη ακεηάβιεηε ζε θάζε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο.  

Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε κε αθξίβεηα, ζε δίθηπν 

δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα νη κεηξεηέο δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα 

είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε 

(παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο θαη ζα 
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ηξνθνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξία) κε δηάξθεηαο δσήο κεγαιχηεξε ή ίζε 

ησλ δέθα πέληε (15) εηψλ.  

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα κεηξεηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί κεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

MID 2004/22/Δ.Δ. ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Η1 ή Β+Γ ή 

Β+Σ) ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά. Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Μήθνο: L=110mm απφ άθξν ζε άθξν  

 Κιάζε αθξίβεηαο R≥500 

 Μφληκε παξνρή Q3=2,5 m3/h 

 πείξσκα ζχλδεζεο άθξσλ: G ¾ ¨B 

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο: DN15mm 

 ρέζε Q2/Q1 = 1,6 

 ρέζε Q4/Q3 = 1,25 

 Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30 

 Κιάζε πίεζεο MAP 16 

Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη κεηξεηέο ζα είλαη 

ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ14154. Η έλαξμε θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα είλαη 

Qstart<1lt/h θαη ζα  πηζηνπνηείηαη βάζεη επίζεκσλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ή απφ επίζεκε δήισζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ πξνζθνξά.  

Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο, ή δηεζλείο Οξγαληζκνχο – Φνξείο 

πηζηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα πφζηκν λεξφ. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε απφ 

ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα πιεξνί ηηο ζπλζήθεο 

θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, είηε απφ νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ κεηξεηψλ κε θξάκα νξείραιθνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, θιπ. ψζηε 

λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη κέρξη 60%, ν πξνκεζεπηήο 

νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ε ζχζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 
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απηή πνπ πηζαλψο αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε πξνηχπνπ. Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, 

πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. 

Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή θνριίσζε. 

Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ηππσκέλνο ή ραξαγκέλνο κε αιθαξηζκεηηθνχο 

ραξαθηήξεο ζε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ κεηξεηή ζηε 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η ζέζε αλαγξαθήο ζα είλαη ζηελ άλσ επηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ κεηξεηή ή ζην 

ζψκα ηνπ αιιά πάληνηε ζε εχθνια αλαγλψζηκε ζέζε. 

Η θιάζε αθξίβεηαο ησλ κεηξεηψλ δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο 

(νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε) θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί 

επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή (U0/D0). 

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο 

δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο.   

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο ηερλνινγίαο 

ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή 

έληνλεο ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία αλάγλσζεο, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή  

 H δηεχζπλζεο ηεο ξνήο 

 Ο ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο ηνπ κεηξεηή 

 Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζεο δηαξξνήο, 

 Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζεο ζξαχζεο αγσγνχ 

 Έλδεημε παξνρήο 

Οη κεηξεηέο ζα θέξνπλ παικνδνηηθή έμνδν γηα ζχλδεζε κε ηειεκεηξηθή δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη 

επηθνηλσλίαο ή ζα ηελ θέξνπλ ελζσκαησκέλα. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε δηάηαμε ζα εκπεξηέρεηαη 

εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή, δε ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα 

αθαηξεζεί ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πδξνκεηξεηή. ε θάζε πεξίπησζε ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ζα είλαη ΙΡ68. 

Η δηάηαμε κεηάδνζεο πνπ ζα ζπλδέεηαη ή ζα εκπεξηέρεηαη ζην κεηξεηή ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη 

απηφκαηα θαη ν κεηξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο ρσξίο θακία πξνζζήθε λα εληαρζεί αζχξκαηα 

ζε φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ (AMR) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα Walk-by, Drive-by απεπζείαο, αιιά θαη Fixed Network (ηαζεξνχ δηθηχνπ) εθφζνλ 

εγθαηαζηαζεί ν απαξαίηεηνο επηπξφζζεηνο εμνπιηζκφο επηθνηλσληαθήο αλακεηάδνζεο.  

Ο κεηξεηήο κε ηελ ελζσκαησκέλε ή κε δηάηαμε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά 

απηφλνκνο θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Η δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα 
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πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη λα έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ επηθνηλσλίαο (πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή) πξνο ην 

δέθηε απνκαθξπζκέλεο ιήςεο κεηξήζεσλ. Ωο ξπζκφο επηθνηλσλίαο λνείηαη ε ζπρλφηεηα 

απνζηνιήο παθέησλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ κεηξεηή. Με βάζε ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κεηξεηή λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή  θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα πέληε (15) εηψλ. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζε εηδηθή ζέζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ. 

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηεο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, 

ή ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηεο αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερλνινγίαο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο επηξξνήο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία θαη ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά. 

Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ νη κεηξεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ (ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα 

κεηξνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηεξρφκελν λεξφ ππάξρνπλ θεξηά 

πιηθά. ε πεξίπησζε χπαξμεο θίιηξνπ είλαη επηζπκεηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε θεξηά πιηθά γηα θνθθνκεηξίεο κηθξφηεξεο απηψλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζην 

θίιηξν θαη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ζπλαγεξκφο πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα πηζαλέο εκθξάμεηο ηνπ 

θίιηξνπ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεηξεηή αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πδξνκεηξεηή 

θαη ηνλ ελδερφκελν επεξεαζκφ ηεο κέηξεζεο ζε πεξίπησζε ελδερφκελσλ θεξηψλ πιηθψλ ή 

ζπγθέληξσζεο αέξα. 

ε εηδηθή ζέζε επί ηνπ κεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ 

λα αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΜΙD 2004/22/EU ή ηε λεφηεξε MID 

2014/32/EU θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Η θιάζε αθξίβεηαο 

 Η νλνκαζηηθή παξνρή Q3 ζε m3/h. 

 Σν έηνο θαηαζθεπήο. 

 Η θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ). 

 Η θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ) 

 Σε Πηψζε πίεζεο ΓΡ  

 ήκαλζε CE  

 Σν ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ. 
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Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε 

ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο. 

Γηα θαηαζθεπαζηηθά, θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο. 

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ68 

θαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο.  

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα θαηακεηξνχλ κε αθξίβεηα αλεμαξηήησο ηεο αξρήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζα πξέπεη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο αζχξκαηεο απνζηνιήο 

ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ, λα είλαη φζν ην δπλαηφλ  κηθξφηεξα.   

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηνπ παξαγφκελνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ή ηεο αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ηερλνινγίαο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο επηξξνήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

Η ξχζκηζε θαη ε δνθηκή φισλ ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη νη ζρεηηθέο 

δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ κεηξεηψλ 

πηζηνπνηεκέλν θαηά EN17025 απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα 

απαξαίηεηα ερέγγπα πηζηνπνίεζεο θνξέσλ δηαπίζηεπζεο. 

Οη παξνρέο δνθηκήο (εθηφο ηεο ξχζκηζεο) ζα είλαη θαηά ειάρηζην ηξεηο ( 3 ). Οη δχν παξνρέο 

δνθηκήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ε Q1 θαη ε Q2 φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 

ΔΝ 14154 θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 γηα ηελ θιάζε αθξίβεηαο R ησλ κεηξεηψλ, ελψ ε ηξίηε 

παξνρή δνθηκήο ζα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Q2 θαη Q4 θαη ζα είλαη επηινγήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θάζε παξάδνζε λα παξαδίδεη ζε εθηππσκέλε κνξθή 

αξκνδίσο ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, φπνπ ζα αληηζηνηρνχληαη νη αξηζκνί ζεηξάο ησλ 

πδξνκεηξεηψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ. 

Σα κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα ζε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο νξίδνληαη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 

14154 θαη είλαη ηα αθφινπζα : 

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηεο Q4, ± 2% . 

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη Q2 (εμαηξνπκέλεο),   ± 5% . 

Η κέγηζηε απψιεηα πίεζεο νθεηιφκελε ζηνλ κεηξεηή, πξέπεη λα είλαη ≤0,63 bar κεηαμχ ηεο 

ειαρίζηεο θαη ηεο κφληκεο παξνρήο (ΓΡ≤63). 
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Οη κεηξεηέο, πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, 

ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή ειαηηψκαηα. Η κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε (ΜΑΡ) 

νξίδεηαη ζηα 16 bar. 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

Γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο ζηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζθαηξηθνί θξνπλνί κε ηειεζθνπηθή δηάηαμε θαη ζχζηεκα θιεηδψκαηνο (αλάληε ηεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ θάζε κεηξεηή) θαη νξεηράιθηλε αζθάιεηα (αλάληε ή θαηάληε ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

θάζε κεηξεηή) γηα ηελ απνθπγή ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο παξέκβαζεο.  

θαιπικοί Κποςνοί  

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο γηα ηελ δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο κηαο 

παξνρήο κέζσ εηδηθνχ θιεηδηνχ παζπαξηνχ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, δνθηκαζκέλνη θαη 

πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828 θαη ζα  είλαη θαηάιιεινη γηα 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 25bar 

Ο θξνπλφο ζα θέξεη ηειεζθνπηθή δηάηαμε ε νπνία ζα απνηειεί μερσξηζηφ νιηζζαίλσλ ζηέιερνο, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ην ίδην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο ηνπ θπξίσο θξνπλνχ. Σν νιηζζαίλσλ ζηέιερνο ζα 

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηνλ θξνπλφ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε  αλνίγκαηνο θαη αλ βξίζθεηαη. 

Η ειεχζεξε δηαηνκή ηνπ ηειεζθνπηθνχ ζηειέρνπο ζα είλαη απφιπηα φκνηα κε  απηή  ηεο ζθαίξαο 

ηνπ θπξίσο  θξνπλνχ. H δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ θξνπλνχ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ ηειεζθνπηθνχ ζηειέρνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 14 mm. 

Ο θξνπλφο ζηε κία πιεπξά ηνπ ζα θέξεη αξζεληθφ ζπείξσκα  ¾¨, ελψ ζην άιιν άθξν ζα ππάξρεη  

„‟ηξειφ  ξαθφξ‟‟ κε ζπείξσκα  ζειπθφ  ¾ ¨ ζχκθσλα κε  ην ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). ην 

ηξειφ ξαθφξ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε νπή δηα αζθάιηζε κέζσ ζχξκαηνο.  

Δπίζεο, ν ζθαηξηθφο θξνπλφο ζα πξέπεη λα αζθαιίδεηαη ζε θιεηζηή ή αλνηθηή ζέζε, ή λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ειεχζεξα κέζσ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο ην νπνίν ζα θέξεη. Γελ γίλνληαη 

απνδεθηέο ιχζεηο κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο πνπ απαξηίδνληαη απφ ζχξκα κε κνιπβδνζθξαγίδα  ή 

ινπθέηα κε αιπζίδα, απιά θιεηδηά θιπ. Σν μεθιείδσκα ηνπ θξνπλνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα  

θιεηδί  “παζπαξηνχ” πνπ ζα είλαη αδχλαην λα αληηγξαθεί. Σα θιεηδηά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

είλαη αδηαίξεηα θαη λα απνηεινχλ έλα εληαίν ηεκάρην αδχλαην λα δηαρσξηζηεί ή λα 

απνζπλαξκνινγεζεί ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο ηκήκαηα έηζη ψζηε λα κε κπνξεί λα ραζεί θάπνην 

ηκήκα ηνπ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο. Μέζσ ηνπ θιεηδηνχ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη ην ζχζηεκα 

θιεηδψκαηνο ηνπ θξνπλνχ κε κνλαδηθφ ηξφπν απνθιεηφκελσλ κεζφδσλ πνπ δχλαηαη λα 

αληηγξαθνχλ φπσο κέζσ θνριίσζεο θιεηδηνχ - ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο θιπ.   

Σα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξνπλψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 ψκα θξνπλνχ, ηειεζθνπηθή δηάηαμε θαη ηξειφ ξαθφξ: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 
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 θαίξα: δηάκεηξνο νπήο 14 ρηι ηνπιάρηζηνλ, πιηθφ θαηαζθεπήο νξείραιθνο CW617N, βάζε 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα 

επηθάλεηαο Rz = 0,5 m θαηά DIN  4766. 

 ηεγαλνπνίεζε ζθαίξαο: ζε δχν ζεκεία κε δαθηπιίνπο απφ θαζαξφ  TEFLON  (P.T.F.E). 

 ηεγαλνπνίεζε άμνλα: κε δαθηχιην απφ θαζαξφ  TEFLON (P.T.F.E.), 

 Άμνλαο/ ηππηνζιίπηεο: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή 

CW614N βάζε ηνπ ΔΝ12164 ή αλνμείδσην ράιπβα, 

 Μνριφο ρεηξηζκνχ: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165, φκνηαο 

πνηφηεηαο κε ην ζψκα ηνπ θξνπλνχ. 

 Βίδα πγθξάηεζεο: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή CW614N 

βάζε ηνπ ΔΝ12164 ή αλνμείδσην ράιπβα, 

 ηεγαλνπνίεζε ηειεζθνπηθνχ ζηειέρνπο:  κε δαθηπιίνπο απφ EPDM (ηνπιάρηζηνλ δχν), 

 Αζθάιηζε ηειεζθνπηθνχ ζηειέρνπο: κε δαθηπιίνπο (ηνπιάρηζηνλ δχν) απφ νξείραιθν 

CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή CW614N βάζε ηνπ ΔΝ12164 ή αλνμείδσην 

ράιπβα, 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:  -10° C έσο  95° C. 

Οπεισάλκινερ Αζθάλειερ  

Οη νξεηράιθηλεο αζθάιεηεο πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε. Οη αζθάιεηεο ζα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο 

κέζσ εηδηθήο αζθάιεηαο ζην έλα ηνπο άθξν έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε απνκάθξπλζε ηνπο απφ 

ην δίθηπν. Οη αζθάιεηεο ζα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ νξείραιθν 

πνηφηεηαο CW614N/ CW617N, θπιηλδξηθήο κνξθή θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα 

θαιχπηνπλ πιήξσο ηα ξαθφξ ζχλδεζεο ησλ κεηξεηψλ φπνπ θαη αλ απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ζα 

πξέπεη λα πεξηζηξέθνληαη ειεχζεξα γχξν απφ ηα ξαθφξ ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε 

απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ξαθφξ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Οη αζθάιεηεο ζα απνηεινχληαη, απφ δπν 

κέξε θαη ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλεο ψζηε λα ηνπνζεηνχληαη κε έλα θαη κφλν ηξφπν. Σα δχν 

κέξε ζα ζπλδένληαη ζηε κία κεξηά κέζσ θαηάιιεισλ εγθνπψλ ελψ ζηελ άιιε ζα θέξνπλ δηάηαμε 

θιεηδψκαηνο απνηεινχκελε απφ εηδηθφ θνριία αζθάιηζεο θαη ζπείξσκα. Ο θνριίαο ζα έρεη ηέηνηα 

δηακφξθσζε ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη κφλν κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ ην νπνίν 

ζα είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα αληηγξαθεί θαη δε ζα θπθινθνξεί ζην εκπφξην.  

Σα θιεηδηά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη αδηαίξεηα θαη λα απνηεινχλ έλα εληαίν ηεκάρην αδχλαην 

λα δηαρσξηζηεί ή λα απνζπλαξκνινγεζεί ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο ηκήκαηα έηζη ψζηε λα κε κπνξεί 

λα ραζεί θάπνην ηκήκα ηνπ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο. Μέζσ ηνπ θιεηδηνχ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη 

ην ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ηνπ θξνπλνχ κε κνλαδηθφ ηξφπν απνθιεηφκελσλ κεζφδσλ πνπ δχλαηαη λα 

αληηγξαθνχλ φπσο κέζσ θνριίσζεο θιεηδηνχ - ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο θιπ.   
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ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Έγθξηζε MID ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Έγθξηζε MID ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ17025 ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο έλαξμεο θαηαγξαθήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ13828 ησλ πξνζθεξφκελσλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.4. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

Οη ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαη επηθνηλσλίαο ζα ζπλδένληαη κε ηνπο κεηξεηέο 

θαηαλάισζεο ή ζα εκπεξηέρνληαη ζε απηνχο έηζη ψζηε ν κεηξεηήο λα είλαη έηνηκνο ρσξίο θακία 

πξνζζήθε λα εληαρζεί αζχξκαηα ζε φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλάγλσζεο 

ελδείμεσλ (AMR) θαη πην ζπγθεθξηκέλα Walk-by, Drive-by απεπζείαο, αιιά θαη Fixed Network 

(ηαζεξνχ δηθηχνπ) εθφζνλ εγθαηαζηαζεί ν απαξαίηεηνο επηπξφζζεηνο εμνπιηζκφο επηθνηλσληαθήο 

αλακεηάδνζεο. Δπίζεο νη ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο Wireless m-bus θαηά ΔΝ 13757 ή ηζνδχλακν. 

Σν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαηφπηλ εληνιήο απφ ηνλ ρεηξηζηή. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θέξνπλ επίζεο ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ. Η κεηάδνζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη‟ εληνιή ηνπ ρεηξηζηή, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Η 

κλήκε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζα είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη ηνπιάρηζηνλ 1000 ηηκέο κεηξήζεσλ. 

Σν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ θαη ε δηάηαμε επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλα, κε 

βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ68 θαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο.  
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Οη ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαη επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα 

ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε χπαξμεο αέξα ή θεξηψλ πιηθψλ ζην δηεξρφκελν λεξφ.  

Η δηάηαμε επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηεο κεηάδνζεο 868MHz ή άιιεο 

ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηελ Δ.Δ.. Οη ζπρλφηεηεο επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε πξσηφθνιιν Wireless Mbus θαηά ΔΝ 13757 ή ηζνδχλακν. 

Η απφζηαζε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. ε θάζε πεξίπησζε ε απφζηαζε κεηάδνζεο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα ζε άκεζε νπηηθή επαθή θαη 50 κέηξα ζε πεξίπησζε χπαξμεο εκπνδίσλ.  

Η δηάηαμε κεηάδνζεο ζα επηηξέπεη ζηελ Τπεξεζία λα ιακβάλεη ελδείμεηο θαη λα ζπιιέγεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο (ζε ζχζηεκα Drive-by ή Walk-by): 

 Σχπν/ Αξηζκφ Τδξνκεηξεηή, 

 Έλδεημε Τδξνκεηξεηή, 

 Έλδεημε ζπλαγεξκψλ θαη 

 Δπίπεδν ζήκαηνο 

Οη ειάρηζηνη ζπλαγεξκνί πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα εθπέκπνπλ ζπλαγεξκφ ζην ρξήζε 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ ελδείμεσλ είλαη : 

 Αληίζηξνθε παξνρή,  

 Αλίρλεπζε δηαξξνή εληφο ηεο νηθίαο,  

 Θξαχζε ηνπ αγσγνχ εληφο ηεο νηθίαο,   

 Έλδεημεο θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ζηνλ πδξνκεηξεηή,  

 Γηαθνπή παξνρήο,  

 Ύπαξμε αέξα ζην δίθηπν θαη  

 Υακειή Μπαηαξία 

Η  επηθνηλσλία ηνπ θαηαγξαθηθνχ κε ηηο θνξεηέο δηαηάμεηο επηθνηλσλίαο θαη ιήςεο ησλ ελδείμεσλ 

ζα γίλεηαη ζε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο 868Mhz ή άιιεο ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 

ζηελ Δ.Δ. φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ). 

Η εκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή, γηα θαηαγξαθηθά εγθαηεζηεκέλα 

ζε θξεάηηα εληφο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε βάζνο 15†20cm απφ ην κεηαιιηθφ θάιπκκα ηνπ 

θξεαηίνπ. Η πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ  πξέπεη λα είλαη άκεζε έηζη ψζηε  

ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο θαηά ηε ζπιινγή  ησλ δεδνκέλσλ λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη λα 

κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη ηα 40km/h (φξην ηαρχηεηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ εληφο πφιεο) αθφκε 

θαη γηα ππθλά εγθαηεζηεκέλα θαηαγξαθηθά.  
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ε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο επηζπκεί λα ιάβεη φια ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα θαηαγξαθήο (Data 

Logging) θαη ην είδνο ηνπ ζπλαγεξκνχ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηε ζέζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ νπφηε 

θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί γηα ην πιήζνο ησλ κεηαδηδφκελσλ ελδείμεσλ φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κνλάδαο επηθνηλσλίαο.   

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.5. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Σα δεδνκέλα απφ ηνπο κεηξεηέο θαηαλάισζεο θαζψο θαη ηνπο αζχξκαηνπο αλακεηαδφηεο (αλ 

απαηηεζεί εγθαηάζηαζε ηνπο), ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ζπγθεληξσηή θαη ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα 

ηα κεηαδίδεη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή κέζσ ηερλνινγηψλ GPRS ή WiFi/ ETHERNET. Η 

κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απηφκαηα ή θαη‟ εληνιή ηνπ ρεηξηζηή κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Οη αζχξκαηνη ζπγθεληξσηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΙΡ65 θαη ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ -10
ν
C 

έσο 50
ν
C.  

Οη αζχξκαηνη ζπγθεληξσηέο ζα πξέπεη λα δέρνληαη ηα δεδνκέλα ζε απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 500 

κέηξσλ (νπηηθή επαθή) απφ ηνπο κεηξεηέο θαηαλάισζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 1.000 κέηξσλ (νπηηθή 

επαθή) απφ ηνπο αλακεηαδφηεο.  

Οη αζχξκαηνη ζπγθεληξσηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εζσηεξηθή κλήκε (Flash) 512Kb ηνπιάρηζηνλ ε 

νπνία ζα θαζηζηά δπλαηή ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε απψιεηαο 

ηξνθνδνζίαο νη ζπγθεληξσηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εζσηεξηθή κπαηαξία πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

πξφζζεηε απηνλνκία γηα κία (1) επηπιένλ ψξα ηνπιάρηζηνλ.  

Κάζε αζχξκαηνο ζπγθεληξσηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιακβάλεη δεδνκέλα θαηαγξαθήο απφ 

ηνπιάρηζηνλ ρίιηνπο (1.000) κεηξεηέο θαηαλάισζεο ή/ θαη αλακεηαδφηεο θαη λα ηα κεηαδίδεη ζηνλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή κέζσ ηερλνινγηψλ GPRS ή WiFi/ ETHERNET, αλάινγα κε ηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο ηνπ (απφζηαζε, εκπφδηα, ζπλδεζηκφηεηα θιπ). 

Οπνηαδήπνηε ξχζκηζή ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αλάγθε ηνπηθήο επίζθεςεο.  
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Η ηξνθνδνζία κε ξεχκα ησλ αζχξκαησλ ζπγθεληξσηψλ ζα γίλεηαη απφ εμσηεξηθή πεγή 240V AC. 

Η ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ αζχξκαησλ ζπγθεληξσηέο κε ηνπο αλακεηαδφηεο ή απεπζείαο κε ηνπο 

κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα είλαη 868Mhz ή 433ΜΗz ή άιιεο ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηελ Δ.Δ.. Σα δεδνκέλα θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ 

ηνπηθά κέζσ ζχλδεζεο USB.  

Οη αζχξκαηνη ζπγθεληξσηέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, 

θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαηάιιειε δηακφξθσζε πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη άλεηε εγθαηάζηαζε ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα 

απαηηεζεί.  

Οη αζχξκαηνη ζπγθεληξσηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ΔΝ300-220-2, ΔΝ301-

489-/-3-7, ΔΝ301 511, ΔΝ60950-1:2006/A12:2011, ηελ νδεγία 99/5/ΔC θαη CE.  

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.6.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, φπνπ νη κεηξεηέο θαηαλάισζεο δε κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο 

κε ηνλ ζπγθεληξσηή δεδνκέλσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλακεηαδφηεο νη νπνίνη ζα αλακεηαδίδνπλ ηα 

δεδνκέλα ζε απηφλ.  

Οη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηξνθνδνηνχκελνη απφ εζσηεξηθή κπαηαξία ιηζίνπ 

κε δηάξθεηα δσήο κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ. Γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο νη αλακεηαδφηεο ζα 

πξέπεη λα κεηαδίδνπλ ηηο κεηξνχκελεο ηηκέο ηνπιάρηζηνλ θάζε 12 ψξεο θαη θαηφπηλ δήηεζεο φηαλ 

θιεζνχλ. Σα κελχκαηα ζπλαγεξκνχ ζα πξέπεη λα κεηαδίδνληαη πξνο ηνπο ζπγθεληξσηέο ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) ιεπηψλ ηελ εκθάληζή ηνπο.   

Οη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα 

αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ -10
ν
C έσο 50

ν
C ελψ ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπο ζα πξέπεη λα 

είλαη IP68.  

Όζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, νη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ απφ κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζε απφζηαζε 
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ηνπιάρηζηνλ 500 κέηξσλ (νπηηθή επαθή) θαη ιήςε/ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απφ άιινπο 

αλακεηαδφηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1.000 κέηξσλ (νπηηθή επαθή).  

Οη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γεθχξσζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

αλακεηαδνηψλ κεηαμχ ηνπο.  

Οη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ελδείμεσλ απφ ηνπιάρηζηνλ 

δηαθνζίνπο πελήληα (250) κεηξεηέο θαηαλάισζεο.  

Η ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ αζχξκαησλ αλακεηαδνηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 868MHz ή 433ΜΗz ή 

άιιεο ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηελ Δ.Δ.. 

Οη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, 

θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαηάιιειε δηακφξθσζε πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη άλεηε εγθαηάζηαζε ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα 

απαηηεζεί.  

Οη αζχξκαηνη αλακεηαδφηεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ΔΝ300-220-3/-1, 

ΔΝ301-489-/-3 θαη CE.  

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ CLIENT PC ΜΔ ΟΘΟΝΗ 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ζα ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηνπο 

δηάθνξνπο ζηαζκνχο ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Σχπνο: Mini Tower 

 Δπεμεξγαζηήο: Intel Core i7 Quad Core ή λεφηεξνο 

 Chipset: Intel Q270 

 Μλήκε: ≥8GB 

 Γξαθηθά: Intel HD Graphics  
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 θιεξφο Γίζθνο: ≥ 1 ΣB 7200 rpm 

 Σχπνο Μλήκεο: DDR4 2400 ΜΗz  

 Λεηηνπξγηθφ πξφγξακκα: Windows 7 ή λεφηεξν 

 Θχξεο επηθνηλσλίαο : 10 External USB 6 X 3.1 Gen 1 (2 front/4 rear) and 4 x 2.0 (2 rear) , 2 

x Internal USB 2.0, 1 RJ-45, 1 Serial, 2 Display Port 1.2, 1 HDMI 1.4, 2 PS/2, 1 Universal 

Audio  

 Οπηηθφο Γίζθνο: DVD-R 

 Σξνθνδνηηθφ: 2 Υ550W 

 Κάξηα γξαθηθψλ: Maxtor G200/ 8GB Shared ή θαιχηεξε  

 Τπνδνρέο δίζθσλ: Μέρξη 10x2.5” hot plug HDD ή κέρξη 8 x 2.5” hot plug SSD ή κέρξη 4 x 

3.5” hot plug HDD ή κέρξη 4 x 3.5” cabled (non-hot plug).  

 Raid Controllers: PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H730P, PERC H830 

 Παξειθφκελα: Αζχξκαην πνληίθη θαη πιεθηξνιφγην  

 Δπηπιένλ ινγηζκηθά :Antivirus, Microsoft Office, Λνγηζκηθά εθαξκνγήο 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζφλε ηνπ ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Σερλνινγία: LED  

 Γηαγψληνο: 24‟‟  

 Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ FHD 1920X1080 ζηα 60Hz 

 Γπλακηθή αληίζεζε: ηνπιάρηζηνλ 1000:1 

 Υξψκαηα: ηνπιάρηζηνλ 15 εθ ρξψκαηα 

 Υξφλνο απφθξηζεο: ηνπιάρηζηνλ 8ms  

 πλδέζεηο: HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4) 

 Γπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο (θάζεηα – νξηδφληηα) 

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 
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 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΣΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΜΔ ΣΟΠΙΚΟ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ή/ θαη ε ζπιινγή ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο (αλ 

απηφ απαηηεζεί), ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία λα γίλεηαη κέζσ tablet/ laptop pc νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οζφλε αθήο  

 απνζπψκελν πιεθηξνιφγην  

 επεμεξγαζηή Intel, 

 ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2,7 GHz,  

 νζφλε 12,5‟‟ αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ FHD 1920x1080, 

 κλήκε ηνπιάρηζηνλ 8GB, 

 Card Reader,  

 1xUSB 3.0/ 1xUSB 2.0,  

 Ethernet Port 

 έμνδν εηθφλαο HDMI,  

 ζχξεο γηα αθνπζηηθά θαη κηθξφθσλν, 

 ζθιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 100 GΒ SSD,  

 Bluetooth, Wifi,  

 ζχξα Ethernet 10/100/1000Mbps,  

 webcam θαη 

 θάξηα γξαθηθψλ. 
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Η επηθνηλσλία ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο κε ηηο θνξεηέο δηαηάμεηο ζα γίλεηαη είηε απεπζείαο είηε 

κέζσ επηπξφζζεηεο δηάηαμεο επηθνηλσλίαο ε νπνία ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεη θάζε θνξεηφ ππνινγηζηή.  

Σν ινγηζκηθφ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο θνξεηέο 

δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Λεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ Windows  

 Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε 

 Γπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα αληιήζεη κεηξήζεηο θαη απφ άιια 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάγλσζεο. 

 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζε κνξθέο XML θαη HTML 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο 

 Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη ε αλάγλσζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ θαηαλάισζεο πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζχζηεκα λα γίλεηαη απηφκαηα. 

 Γπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο απεηθφληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ή ζπλαγεξκψλ θαηά ηελ αλάγλσζε 

ησλ ηηκψλ  

 Μεγάιε αζθάιεηα ζηε ρξήζε θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε απαίηεζε θσδηθνχ 

εηζφδνπ (δηαθνξεηηθφ γηα απινχο ρξήζηεο απφ ην δηαρεηξηζηή).  

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία (αλά ρξήζηε θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

είλαη δπλαηή ε πνιχ-παξακεηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο (αλά πειάηε, αλά 

πεξηνρή, αλά πεξίνδν θιπ) . 

 Γπλαηφηεηα πξνζθπγήο γηα πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ (απνζεθεπκέλεο κεηξήζεηο) 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχλζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ αλάγλσζεο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ,  

 Γπλαηφηεηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ θαηαλάισζεο  

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θαη ζε αξρεία Microsoft office (excel θιπ). 
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 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ, ηηο ελδείμεηο, ηα ζηνηρεία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη φιεο ηηο επί κέξνπο πιεξνθνξίεο φπσο δηαδξνκέο, αιιαγέο ζε κεηξεηέο θ.α.. Ο 

ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη θαηαλαισηέο κε ηνπο κεηξεηέο θαη κε αξηζκνχο κεηξψνπ θαη 

γεληθά λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε ε βάζε δεδνκέλσλ λα αληηζηνηρεί 

κε ηα ζηνηρεία ηεο χδξεπζεο. 

Η δηάηαμε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο ελδείμεσλ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο γηα ζπιινγή 

ελδείμεσλ κέζσ ηερλνινγίαο κεηάδνζεο Walk-by/ Drive-by ε επηθνηλσλίαο= κε ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζα γίλεηαη απηφκαηα. Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ κεηξήζεσλ. Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ζηαηηζηηθά γηα φινπο ηνπ 

πειάηεο θαη λα εκθαλίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ κνξθή πίλαθα αιιά θαη κε 

ηελ κνξθή γξαθεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνληαη ηπρφλ ηάζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, αλψκαιε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηθνξά ζε έθηαθηα ζπκβάληα, θιπ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κεηξεηηθέο δψλεο θαη λα εκθαλίδεη 

ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή. Ο ρεηξηζηήο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο ζην ζχζηεκα. Ο 

ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη δηαδξνκέο ή λα νξίδεη πεξηνρέο γηα ηνπο θαηακεηξεηέο.   

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.9. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΣΗ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ΜΔΣΡΗΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Οη θνξεηέο δηαηάμεηο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ηελ ηειεκεηξηθή εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ.  

Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα κηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη 

ζην παξερφκελν λεξφ ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν. Οη δηαηάμεηο ζα είλαη θνξεηέο θαη ζα κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνληαη εχθνια ρσξίο ηελ αλάγθε πδξαπιηθψλ ή ειεθηξηθψλ πξνζαξκνγψλ.  

Η δηάηαμε ζα πξαγκαηνπνηεί απηφκαην έιεγρν ηνπ δείγκαηνο θαη εμαγσγή απνηειέζκαηνο δνθηκψλ 

ζε έληππε κνξθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη κηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη πην ζχληνκα (ζε θάζε 
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πεξίπησζε εληφο 24 σξψλ) ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο δελ ζα απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή ρξήζε 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ πέξαλ ησλ δνρείσλ δνζνκέηξεζεο.  

Η δηάηαμε παξαθνινχζεζεο κηθξνβηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ αθφινπζσλ νξγαληζκψλ ζην παξερφκελν λεξφ: 

 Broad Spectrum E. coli (glucuronidase enzyme) θαη 

 Total Coliforms (galactosidase enzyme) 

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα κεηξά ζε εχξνο απφ <1 κέρξη >100.000 CFU ζε 100ml 

δείγκαηνο ρσξίο ηελ αλάγθε αξαίσζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζα αληρλεχνληαη 

εληφο 12 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε CFU είλαη >1000 θαη εληφο 24 σξψλ φηαλ είλαη 

<1.  

Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, εθπνκπήο ζπλαγεξκψλ (κέζσ email ή 

κέζσ SMS) θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο βαζκνλφκεζεο, ελψ φια ηα δεδνκέλα θαη νη ιεηηνπξγίεο ζα 

παξνπζηάδνληαη ζε νζφλε ηχπνπ touch-screen πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη.   

Η δηάηαμε ζα πεξηιακβάλεη ζεηξηαθή ζήξα USB γηα ζχλδεζε πιεθηξνινγίνπ.  

Καηά ηελ παξαιαβή ηεο ε δηάηαμε ζα ζπλνδεχεηαη απφ 100 δνρεία δεηγκαηνιεςίαο.  

ηοισεία πος ππέπει να πποζκομιζηούν επί ποινήρ αποκλειζμού: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008 ή λεφηεξν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

 

3.10. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΜΓ) 

Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 Λεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ Windows  

 Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε 
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 Γπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα αληιήζεη κεηξήζεηο θαη απφ άιια 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάγλσζεο. 

 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζε κνξθέο XML θαη HTML 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο 

 Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη ε αλάγλσζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ θαηαλάισζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα λα γίλεηαη απηφκαηα. 

 Γπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο απεηθφληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ή ζπλαγεξκψλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηηκψλ  

 Μεγάιε αζθάιεηα ζηε ρξήζε θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε απαίηεζε θσδηθνχ 

εηζφδνπ (δηαθνξεηηθφ γηα απινχο ρξήζηεο απφ ην δηαρεηξηζηή).  

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία (αλά ρξήζηε θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε πνιχ-παξακεηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο (αλά 

πειάηε, αλά πεξηνρή, αλά πεξίνδν θιπ) . 

 Γπλαηφηεηα πξνζθπγήο γηα πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ (απνζεθεπκέλεο 

κεηξήζεηο) 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχλζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ηηκψλ. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο γξαθεκάησλ 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ αλάγλσζεο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ,  

 Γπλαηφηεηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ θαηαλάισζεο  

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θαη ζε αξρεία Microsoft office (excel θιπ). 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Σν ινγηζκηθφ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ, ηηο ελδείμεηο, ηα ζηνηρεία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη φιεο ηηο επί κέξνπο πιεξνθνξίεο φπσο δηαδξνκέο, αιιαγέο ζε πδξνκεηξεηέο θ.α.. 

 Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη θαηαλαισηέο κε ηνπο κεηξεηέο θαη κε αξηζκνχο κεηξψνπ 

θαη γεληθά λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε ε βάζε δεδνκέλσλ λα 

αληηζηνηρεί κε ηα ζηνηρεία ηεο χδξεπζεο. 
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Ο ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ζηαηηζηηθά γηα φινπο ηνπ πειάηεο θαη λα εκθαλίδεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ κνξθή πίλαθα αιιά θαη κε ηελ κνξθή γξαθεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνληαη ηπρφλ ηάζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο, αλψκαιε 

ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηθνξά ζε έθηαθηα ζπκβάληα, θιπ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κεηξεηηθέο δψλεο θαη λα εκθαλίδεη 

ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή. Ο ρεηξηζηήο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο ζην ζχζηεκα. Ο 

ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη δηαδξνκέο ή λα νξίδεη πεξηνρέο γηα ηνπο θαηακεηξεηέο.   

Σν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη ζηνλ ρεηξηζηή ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

αθφινπζεο κνξθέο: 

 HTML (γηα ρξήζε ζην internet) 

 MS-Excel 

 MS-Word 

 Text 

 CSV 

Δπίζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηππψζεη φια ηα γξαθήκαηα θαη φιεο ηηο νξηδφκελεο ηηκέο. 

 

3.11. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά/ δπλαηφηεηεο: 

 Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ηηκνιφγεζε κέζσ ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο. Με ηελ απηφκαηε απνζηνιή ησλ ελδείμεσλ ησλ 

θαηακεηξεηψλ ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο ησλ ελδείμεσλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο 

ελδείμεηο γηα έλα κεηξεηή, ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ηηκνινγήζεη αζξνηζηηθά. ε 

πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο κεηξεηψλ ιφγσ βιάβεο θαη αιιαγή ελδείμεσλ ζα ππνινγίδεηαη 

ε θαηαλάισζε κε ηελ έλδεημε ηνπ παιηνχ κεηξεηή θαη ε ππφινηπε θαηαλάισζε κε ηελ 

έλδεημε ηνπ λένπ κεηξεηή θαη ζα βγαίλεη ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηάθνξα ζελάξηα ηηκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ πρ. δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ηηο βξαδηλέο θαηαλαιψζεηο, 

γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (ζεξηλή, ρεηκεξηλή). Δπίζεο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηηκνιφγεζεο κπνξνχλ λα κεηψλνληαη ή λα απμάλνληαη (δίκελν, ηξίκελν, ηεηξάκελν, 

εμάκελν). 
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 Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζχλδεζε κε ην ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ην 

ινγηζκηθφ Ηιεθηξνληθψλ ελεκέξσζεο ζπκβάλησλ. Σν ζχζηεκα ελεκέξσζεο ζπκβάλησλ, ζα 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κέζα απφ ην internet θαη ην web site ηνπ Γήκνπ, ηελ δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο ζε έλαλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε λα βιέπεη ην ηζηνξηθφ ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ 

κεηξεηψλ  πνπ έρεη, ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, λα βιέπεη ην ηξέρνλ 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, λα κπνξεί λα εθηππψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε θσδηθφ 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο γηα πιεξσκή κέζσ ΓΙΑ. Κάζε ινγαξηαζκφο πνπ ζα εθδίδεηαη απφ 

ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ απηφκαηα παξαγφκελν αξηζκφ 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο.  

 ην λέν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη επειημία ζηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε ηε δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπινχο ηηκνθαηαιφγνπο 

πνπ αμηνπνηνχλ ρξνληθή πεξίνδν θαηαλάισζεο, αθφκε θαη δψλε ρξφλνπ κέζα ζηε κέξα 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο ηηκνινγίσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θξίλνληαη επηζπκεηά. 

 

3.12. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ  

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά/ δπλαηφηεηεο: 

 Έθδνζεο θαη απνζεηεξίνπ ςεθηαθψλ ινγαξηαζκψλ, 

 Απηφκαηεο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ,  

 Τπνζηήξημεο ζπλαιιαγψλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, δηαηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή 

πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ  

 Γηαζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα ρξέσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ Γήκνπ.  

 Αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

 

3.13. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΟΛΙΣΗ 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ πνιίηε ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί: 

 ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ν πνιίηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί 

ηνπο ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο γηα ηνπο πδξνκεηξεηέο ηνπ, ην ηζηνξηθφ ησλ ινγαξηαζκψλ 

καδί κε  ηα ζηνηρεία πιεξσκήο ηνπο. Δπίζεο ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δεη ηελ θαηαλάισζε αλά παξνρή, γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα πξέπεη λα 

κπνξεί επίζεο λα ειέγμεη ηελ ηξέρνπζα έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπ θαη 

λα δεηήζεη απφ ην ζχζηεκα λα θάλεη κηα εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ, 

βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη ηελ 
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πνξεία θαηαλάισζεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξάγεη ζε 

γξαθηθή απεηθφληζε δηαγξάκκαηα κε ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ παξνρψλ ηνπ πνιίηε γηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Θα κπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ αηηεκάησλ ηνπ κέζσ ελφο εμειηγκέλνπ 

ζπζηήκαηνο Case Μanagement System φπνπ ζα κπνξεί λα ππνβάιιεη δήισζε λέαο βιάβεο, 

λα ππνβάιιεη αίηεζε λέαο ζχλδεζεο, λα ππνβάιιεη αίηεζε αληηθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηή. 

Θα πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθφ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρεη ππνβάιιεη πξνο ηνλ 

Οξγαληζκφ θαη ηελ πνξεία. 

 

3.14. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζην ρξήζηε: 

 ζέηεη πνιιαπιά φξηα εηδνπνηήζεσλ θαη ζπλαγεξκψλ (ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε 

απηφκαηε απνζηνιή e-mail ή SMS) αλά ρξνληθή πεξίνδν, ρξνληθή δψλε θιπ.  

 Δλδεηθηηθά ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα βάδεη πνιχ ρακειά φξηα γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ 

θαηνηθεί ζε θάπνην εμνρηθφ ζπίηη ή αθφκε θαη λα ην δηαθνξνπνηεί γηα λα επηηξέπεη 

πςειφηεξε θαηαλάισζε ηηο ψξεο πνηίζκαηνο. Έηζη ζα κπνξεί λα έρεη γξήγνξε εηδνπνίεζε 

ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ. 

 

3.15. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΥΩΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ  

Σν νινθιεξσκέλν χζηεκα Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, πξέπεη έρεη ηα εμήο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να ρξεζηκνπνηεί αξρεία shapefile. 

 Να είλαη επξχηεξα δηαδεδνκέλν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, κε πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Να είλαη ζπκβαηφ κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ φπσο είλαη ε 

ΓΤ, ην ΙΓΜΔ, ην ΤΠΔΥΩΓΔ θηι. 

Λογιζμικό Δθαπμογών 

Οη θνηλέο απαηηήζεηο πνπ πιεξνχλ φιεο νη πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο είλαη: 

 Η πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζεθεχνληαη. 

 Η αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. 

 Η θηιηθφηεηα πξνο ηε ρξήζηε θαη ε παξνρή φισλ εθείλσλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη 

ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο. 
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 Η χπαξμε ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο εθαξκνγήο. 

 Η αλεμαξηεζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ παξαγψγνπ. 

 Η χπαξμε βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαγσγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο 

απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ηελ εηζαγσγή εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. 

Λειηοςπγία ζύμθωνα με ηο Θεζμικό πλαίζιο 

Κάζε εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε κεραλνγξαθεκέλε 

ιεηηνπξγία. 

Απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαζνξίδνληαη ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεσηηθέο  ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή. Η εθαξκνγή ζα απνζεθεχεη ζε Βάζε Γεδνκέλσλ 

φια απηά ηα ζηνηρεία. παξάιιεια απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα πξνθχπηεη ε αλάγθε επέθηαζεο κε επηπιένλ δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγίεο, αλ 

βέβαηα απηφ επηηξέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

Η επηθαηξφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεηαη φπνηε αιιάδεη ην ζεζκηθφ ή θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

Φιλικόηηηα ππορ ηο σπήζηη 

Η ηερλνινγηθή εμέιημε έρεη πιένλ θαζνξίζεη φηη ε ιεηηνπξγία ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε 

ειάρηζηε απαίηεζε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη απφ κηα ζχγρξνλε εθαξκνγή. 

Παξάιιεια έρεη γεληθεπηεί ε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ (mouse), ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ κελνχ (drop-

down, popup menus) θαη ησλ εξγαιεηνζεθψλ (toolbars). Η επθνιία θαη ε νκνηνκνξθία, ζην 

ρεηξηζκφ ησλ εθαξκνγψλ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε, εχθνια λα πξνζαξκνζηεί ζην 

πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηελ εθκάζεζε ηεο νπζίαο ηεο 

εθαξκνγήο. 

Δπηπιένλ ζε φπνην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο θαη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη ζρεδφλ γηα θάζε κηα απφ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ε βνήζεηα βξίζθεηαη «έλα θιηθ καθξηά». 

Δξαζθάλιζη ηηρ ελεύθεπηρ ππόζβαζηρ ζηα δεδομένα 

Σα ζηνηρεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ε θάζε εθαξκνγή είλαη ηεο απφιπηεο θπξηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ζα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εμαγσγή φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο απφ θαη πξνο αξρεία ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. 

Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε Τπεξεζία δελ ζα είλαη «θιεηδσκέλεο». 

ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηφηε, αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλνο 

κφληκνο ππάιιεινο ηεο Τπεξεζίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα μεθιεηδψζεη ηελ εθαξκνγή ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

Αζθάλεια και η ακεπαιόηηηα ηων δεδομένων 

Σν ζχζηεκα ζα θαιχπηεη ηηο εμήο απαηηήζεηο: 



 

Τεχνικζς Προδιαγραφζς - Σελίδα 35 
 

 Να ππάξρεη δηάθξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα ελεξγνχλ. 

 Να δηαζθαιίδεηαη, κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ, ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο εθαξκνγήο. 

 Κνηλέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Δθαξκνγψλ 

ηαηιζηικά ηοισεία 

ην πεξηβάιινλ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξάζεζεο γξαθεκάησλ (ηζηνγξάκκαηα θαη πίηεο), γηα 

θάζε αηηνχκελν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν ή θαη δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ επεμεξγαζία κε 

ζηαηηζηηθά παθέηα ή εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο γξαθεκάησλ. 

Αζθάλεια και ακεπαιόηηηα ηων δεδομένων 

Θα γίλεη νξηζκφο ρξεζηψλ θαη έιεγρνο πξνζβάζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

δηαθνξεηηθά πξνλφκηα αλά δηαδηθαζία ή θαη νζφλε. 

Θα πξνβιεθζνχλ δηαδηθαζίεο ιήςεο θαη απνθαηάζηαζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup), θαζψο 

θαη νη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο (restore). 

Θα εμαζθαιηζζεί ε ηζηνξηθφηεηα κεηαβνιψλ ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ κε ηε 

ρξήζε ησλ δηαδνρηθψλ αληηγξάθσλ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηήξεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

κεηαβνιψλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ φπσο ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ δξφκσλ. 

Γηα ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνβιεθζεί λα ηεξνχληαη: 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ηξνπνπνηήζεθε (π.ρ. φλνκα πεδίνπ) 

 Παιηά θαη λέα ηηκή απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ θαη εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο. 

 Η ηαπηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή πνπ έθαλε ηελ ηξνπνπνίεζε. 

Δπικοινωνία με ηο σπήζηη 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα εμαζθαιίδνπλ: 

 Γξαθηθφ πεξηβάιινλ (GUI) Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε παξαζχξσλ (φρη Dos, 

Console/VGA θιπ.), δηαθφξσλ ηχπσλ κελνχ (drop-down, popup menus), εξγαιεηνζεθψλ 

(toolbars), εηθνληδίσλ, ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ (mouse) θιπ. 

 Αλάπηπμε ησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ (menus) ζηα ειιεληθά. 

 Άκεζε ππνζηήξημε βνήζεηαο (On-line help) 

 Δλζσκάησζε ζηελ εθαξκνγή on-line ππνζηήξημεο θαη νδεγίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο, αλά 

δηαδηθαζία ή θαη νζφλε ζε κνξθή PDF, Windows Help ε HTML ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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 Μελχκαηα ιαζψλ (error messages) ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε 

φξνπο νηθείνπο πξνο απηφλ. 

 Απεηθφληζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ, κε θαη‟ επηινγή ζχκβνιν αλάινγα θαη κε ηα ζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζχκβνια ζα είλαη ζπκβαηά κε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην θαη ζηηο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο γηα ηηο αληίζηνηρεο θιίκαθεο δεδνκέλσλ. 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κε νπνηνδήπνηε παθέην δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (RDBMS) θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί (π.ρ. ηχπνπ INGRES, ORACLE θιπ). 

 Δκθάληζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζηελ νζφλε ή εθηχπσζεο ζε εθηππσηή ή ζην 

ζρεδηνγξάθν. 

 Μεηξήζεηο κεθψλ θαη εκβαδψλ. 

 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ νζφλε κε θαη‟ επηινγή 

θιίκαθεο θαη ζέζε (zoom, pan).    

ύζηημα γεωγπαθικήρ αναθοπάρ 

Σν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην ΔΓΑ ‟87. Όιεο νη 

πθηζηάκελεο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζα αλαρζνχλ ζην ζχζηεκα απηφ πξηλ ελζσκαησζνχλ ζηελ 

εληαία γεσγξαθηθή βάζε. 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο απφ θαη πξνο ην ΔΓΑ ‟87 ζα γίλεηαη κε αθνηληθφ κεηαζρεκαηηζκφ νη 

ζπληειεζηέο ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζζνχλ κε ΜΔΣ απφ ηα γεηηνληθά, πεξηκεηξηθά, ηεο Τπεξεζίαο 

Σξηγσλνκεηξηθά εκεία ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΓΤ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ν Μειεηεηήο ζα πξνκεζεπηεί ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ απηψλ ζηα 

δηάθνξα ζπζηήκαηα αλαθνξάο (ΔΓΑ, ΗΑΣΣ, ΣΜ3, θιπ.), απφ ηε ΓΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

ππνινγηζζνχλ λένη ζπληειεζηέο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε εμαηξεηηθά κεγάιεο αθξίβεηαο. 

Γεωκωδικοποίηζη 

Η εθαξκνγή ηεο Γεσθσδηθνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο 

νλνκαζίαο θαη ηεο αξίζκεζεο ησλ νδψλ, ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηζηνξηθψλ αξρείσλ ησλ 

κεηαβνιψλ απηψλ ησλ νλνκαζηψλ θαη ησλ αξηζκήζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

κεηαβνιέο απηέο εγγξαθψλ.  

Η εξγαζία απηή είλαη ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, εληάζζεηαη ζηηο 

Πνιενδνκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεραλνξγαλψλεηαη κε ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ. 

 

3.16. ΔΡΓΑΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

ε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ πξνβιέπνληαη εξγαζίεο εγθαηάζηαζε,. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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εμνπιηζκνχ, ηηο δηαζπλδέζεηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηε βαζκνλφκεζε θαη 

φια φζα πξνβιέπνληαη ζην ηεχρνο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο γηα θάζε ηχπν ζηαζκνχ θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ.  

Οη εξγαζίεο πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη θαλνληζκνχο αζθαιείαο φπσο 

αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε ηεο Γεληθήο θαη ηεο Δηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.  

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα παξειθφκελα θαη κηθξνυιηθά πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εβδνκάδσλ, δειαδή 10 εξγαζίκσλ 

εκεξψλ κε 6 ψξεο ην πνιχ εκεξεζίσο, ζε σξάξην ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο καο 

(πξσί-απφγεπκα ή άββαην πξσί). Η εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ.  

Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ρεηξηζηηθή εθπαίδεπζε, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ζπκπησκαηνινγία 

θαη άξζε βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, ηελ ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ησλ ζπζθεπψλ ζηηο νπνίεο εθηειείηαη ε εθπαίδεπζε θαη ηα ππφ πξνκήζεηα φξγαλα 

δνθηκψλ/κεηξήζεσλ θαη αληαιιαθηηθά, γηα ην θπξίσο ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο. 

Σν ζχλνιν ηεο παξαπάλσ εθπαίδεπζεο ζα παξαθνινπζήζεη θαη έλαο εθπξφζσπνο κεραληθφο ηεο 

Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζα αλαιάβεη ζηελ ζπλέρεηα ζαλ ππεχζπλνο επηθεθαιήο ηερληθφο ηεο 

εγθαηαζηάζεσο. 

Η δαπάλε ηεο εθπαίδεπζεο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 

Σν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην ην εμήο : 

 Για ηοςρ σπήζηερ ηος ζςζηήμαηορ (2 άηομα) 

Η εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Η 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. 

 Για ηο πποζωπικό ζςνηήπηζηρ (2 άηομα) 
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Η εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε, ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηε δηαδηθαζία επηζθεπψλ 

ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

 Για ηοςρ ππογπαμμαηιζηέρ / μησανικούρ ζςζηημάηων (2 άηομα) 

Η εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φιεο ηηο επθνιίεο επαλαδηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππνινγηζηψλ 

(βάζε δεδνκέλσλ θαη δφκεζε νζφλεο), πξνσζεκέλα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, γιψζζα ειέγρνπ 

δηαδηθαζηψλ, εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα πςεινχ επηπέδνπ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ, ηνπηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο θ.ι.π. 

ην ζρέδην εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη : 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο - ρξνληθή δηάξθεηα 

 Αξηζκφο αηφκσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Δξγνδεγνί - Τπνκεραληθνί - Μεραληθνί) 

πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ 

 Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

 Δγρεηξίδηα γεληθήο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή) θαη εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (πξαθηηθή) 

 Άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί επίζεο ζηελ ππεξεζία έθζεζε κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζρεζείζαο εθπαίδεπζεο, ηηο επηδφζεηο ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. 

 

5. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ - ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ ππεξεζία κε εγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Όια ηα 

εγρεηξίδηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 6592 πνπ αλαθέξεηαη ζε εγρεηξίδηα πνπ έρνπλ σο 

βάζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο 

ζεηξέο ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην ηα εμήο : 

 Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο ηαζκψλ. Σν εγρεηξίδην απηφ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρεηξηζηή/ρξήζηε θάζε ζηαζκνχ. 

Θα πεξηγξάθεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε ζέζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία θαη ν ηξφπνο λα πξαγκαηνπνηείηαη βνεζεηηθή απνζήθεπζε 

(back up) δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δπίζεο ην εγρεηξίδην απηφ ζα πεξηγξάθεη 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην κεραληθφ ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο. 

 Δγρεηξίδηα εμνπιηζκνχ. Σα εγρεηξίδηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πεξηέρνπλ πιήξε έληππα φπσο 

παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, σο εμήο: 

 πζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
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 Δμνπιηζκφο ηνπηθψλ ζηαζκψλ 

 πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ 

Σα εγρεηξίδηα ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπψλ θαη ηεο ζεσξίαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ, επηζθεπψλ θαη ξπζκίζεσλ κέρξη επηπέδνπ ζηνηρείνπ, 

θαζψο θαη πιήξε θαηάινγν φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ειεθηξνληθψλ, ειεθηξηθψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε ρνλδξηθά θαη ιεπηνκεξή ζρεκαηηθά θαη 

θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα γηα θάζε κνλάδα ή πιαθέηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

ζχζηεκα. 

 Δγρεηξίδηα ηνπηθψλ ζηαζκψλ. ε θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ππάξρεη έλα 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεο ζεη ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεσο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

εληνπηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη παξνρήο νδεγηψλ εθηειέζεσο δνθηκψλ θαη 

ξπζκίζεσλ ησλ ζπζθεπψλ ή ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε απηή. 

 Πεξηγξαθηθφ εγρεηξίδην κε ζρέδηα ηνπνζέηεζεο θαη ππνινγηζκνχο γηα θάζε ηνπηθφ 

ζηαζκφ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζρέδηα πθηζηάκελσλ ει/θψλ πηλάθσλ θαζψο θαη 

ει/θψλ πηλάθσλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν πξνκεζεπηήο.  

 Όινη νη θψδηθεο ησλ πξνγξακκάησλ (source & object) ζα παξαδνζνχλ ζε νπηηθφ ή 

ςεθηαθφ κέζν ζε επεμεξγάζηκε κνξθή κε φια ηα ζρφιηα θαη πιήξε ηεθκεξίσζε. 

Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εγγχεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) 

κελψλ, ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα φζν θαη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη δσξεάλ ζπληήξεζε 

φισλ ησλ ζπζθεπψλ (hardware & software), κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε 

ακνηβή γη‟ απηά. 

ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 

ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ε αμία ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά 

ηελ πινπνίεζή ηεο.  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θέξεη ηελ επζχλε ηεο απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο ήζειε 

παξνπζηαζζεί. ζε νπνηαδήπνηε ππφ πξνκήζεηα ζπζθεπή. αλ βιάβε ζπζθεπήο λνείηαη νπνηαδήπνηε 

βιάβε κπνξεί λα παξνπζηαζζεί απφ αζηνρία ηεο ζπζθεπήο θαη φρη απφ βίαηα παξέκβαζε ή 

ρεηξηζηηθφ ζθάικα. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ηηο επηκέξνπο κνλάδεο κε θαηλνχξγηεο, νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ εγγχεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο  εάλ ζπκβεί θαηά ηνλ  ρξφλν ηεο  εγγχεζεο, ψζηε 

λα ιήγεη κε ηελ ζπλνιηθή  εγγχεζε.  

Θα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ  εγγχεζε ζε φηη αθνξά:         
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 ηελ πεξηνδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ην σξάξην κέζα ζην 

νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη.  Οη εκεξνκελίεο θαη ψξεο ζα θαζνξίδνληαη κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

 ην κέζν ρξφλν απφθξηζεο κεηαμχ ηειεθσληθήο θιήζεο θαη άθημεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ θαη ην πξνβιεπφκελν σξάξην απφθξηζεο 

θαζψο θαη νη φξνη γηα αληηκεηψπηζε βιαβψλ εθηφο ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ. 

 ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηήκαηνο αληαιιαθηηθψλ. 

 ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεί γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά 

δελ ππάξρνπλ ζην απφζεκα, θαζψο θαη ν κέγηζηνο θαη ν ειάρηζηνο πηζαλφο ρξφλνο 

αλακνλήο κέρξη ηελ άθημή ηνπο. 
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