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Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ύληνκε Πεξηγξαθή πζηήκαηνο  

θνπφο ηνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζηηο γεσηξήζεηο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ πδξνιεςίαο απφ ηηο 45 γεσηξήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πδαηηθνχ 

ηζνδπγίνπ. Οη ζπζθεπέο απηφκαηεο ρισξίσζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 6 δεμακελέο γηα ηελ 

απηφκαηε ρισξίσζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα νδεχεη πξνο νηθηζκνχο. Η εγθαηάζηαζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηαζκψλ ζα δίλεη κία ζαθή εηθφλα ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηηο γεσηξήζεηο λεξνχ 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ (ζην εμσηεξηθφ δίθηπν) θαη ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε 

ησλ γεσηξήζεσλ δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο αληιηψλ αιιά θαη 

αγσγψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ. Θα ζπιιέγνληαη θαη ζα παξαθνινπζνχληαη φια ηα ζηνηρεία, ζα 

αμηνινγείηαη ην πνζνζηφ δηαξξνψλ ζην δίθηπν, ε πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ παξερφκελνπ 

λεξνχ επηηξέπνληαο έηζη ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. 

Αλακελόκελα νθέιε 

Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία λα θάλεη νξζφηεξε ρξήζε 

ησλ πδαηηθψλ ηεο πφξσλ, λα παξαθνινπζεί ηελ παξνρή λεξνχ θαη ηδηαίηεξα ηελ πνηφηεηά ηνπ 

ζην δίθηπφ ηεο θαη λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί 

ζα απνθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε ζην ζχζηεκα. Δθηφο ηνπ πξνθαλνχο νθέινπο ηεο κέηξεζεο 

ηεο παξνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ζηνηρεηψδεο γηα κία 

ππεξεζία χδξεπζεο, ζα παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο νξζφηεξεο ρξήζεο ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα. 

ηηο δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ ζα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο απηφκαηεο 

ρισξίσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ είλαη 

εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ.  

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

 
Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

παξνρνκέηξσλ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ» θαη πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν θπζηθφ αληηθείκελν: 
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 ΟΜΑΓΑ Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ 

παξνρήο DN100, PN 16'. Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ  

παξνρνκέηξσλ εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 ΟΜΑΓΑ Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ απηφκαηεο 

ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε 

ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ), 

θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ), θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία 

δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ). Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηόζν 

γηα ηελ ηερληθή όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
 

 

Β. ΣΔΥΝΙΚΔ 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 ζα αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ εθπιεξψλνπλ. Δίλαη απνδεθηέο ηερλνινγίεο ηζνδχλακσλ ή/ θαη 

θαιχηεξσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αξθεί απηφ λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε πιήξε ζηνηρεία.  

 
ΟΜΑΓΑ Α. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεηξεηώλ Παξνρήο  
 
Οη κεηξεηέο ζα είλαη θιαληδσηνί, δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη 

ειεθηξνκαγλεηηθνί ή καγλεηηθνχ πεδίνπ ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ 

λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. 

Οη κεηξεηέο ζα έρνπλ ξπζκηζηεί θαη δνθηκαζηεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπο εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ νξίσλ θαη κπνξνχλ λα είλαη είηε ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο είηε απηφλνκνη 

ελέξγεηαο κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε απηνλνκία ηνπο λα δηαζθαιίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 12 

έηε, ππφ ζπλήζε ρξήζε θαη ε θιάζε αθξίβεηάο ηνπο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. 

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 θαη ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα 

Η1 ή Β+Γ ή Β+Σ). Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα έρνπλ φκνηα ή θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο πεξηγξάθνληαη, αλά δεηνχκελε δηάζηαζε, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 Γηαηνκή DN100 

 Μφληκε Παξνρή Q3=100m3/h 

 Κιάζε Αθξίβεηαο R>400 

 Παξνρή Έλαξμεο Καηαγξαθήο Qstart≤0,05 m3/h 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 4 από 23 

 Κιάζε Πίεζεο Λεηηνπξγίαο ΜΑΡ16 

 Κιάζε Απψιεηαο Πίεζεο ΓΡ63 

 Κιάζε Θεξκνθξαζίαο Σ30 

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

ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ14154 (ή άιιν αλαγλσξηζκέλν σο ηζνδχλακν 

πξφηππν θαηαζθεπήο). 

Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ ή αζηνρηψλ ηκεκάησλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ζψκαηνο εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, κε θφιιεζε ή άιιε ηερλνινγία επηδηφξζσζεο, κε μέλε χιε 

απαγνξεχεηαη, εμαηξνχληαη ηα ζεκεία ζχλδεζεο δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία ηπρφλ 

απνηεινχλ θαηαζθεπαζηηθή αλαγθαηφηεηα. 

Οη θιάληδεο ζχλδεζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

ΔΝ1092-1 (ή άιιν αλαγλσξηζκέλν σο ηζνδχλακν πξφηππν θαηαζθεπήο) θαη ηνπο ινηπνχο 

ζρεηηθνχο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή ζχλδεζε. Οη 

κεηξεηέο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην δίθηπν κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ ηεκαρίσλ ηα 

νπνία ζα είλαη θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ θαη ην θφζηνο ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα.  

Ο κεηξεηήο ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο ελδείμεσλ απφ ζπλζεηηθφ 

πιηθφ. Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο - ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Η κεηξνινγηθή θιάζε ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή γηα νξηδφληηα ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα 

αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή. 

Οη κεηξεηέο ζα θέξνπλ ςεθηαθή έμνδν παικψλ κε έλδεημε ηεο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο εμφδσλ γηα 

ζχλδεζε κε ηνλ πθηζηάκελν ηνπηθφ απηνκαηηζκφ ηνπ θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ. Δπηζπκεηή είλαη ε 

χπαξμε αλαινγηθήο εμφδνπ 4-20mA, μεξήο επαθήο (open collector) θαη άιισλ ππνδνκψλ 

εμαγσγήο ζεκάησλ. Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε 

δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο, ελψ ε δπλαηφηεηα απηή ζα παξέρεηαη κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

εμφδνπο επηιερζεί. Η ζχλδεζε ησλ κεηξεηψλ κε ηνλ πθηζηάκελν απηνκαηηζκφ ηνπ θάζε ηνπηθνχ 

ζηαζκνχ δελ είλαη αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. Δπζχλε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα 

είλαη κφλν ε πδξαπιηθή πξνζαξκνγή ηνπ κεηξεηή ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο.  

Οη κεηξεηέο 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 

 Η ζηηγκηαία παξνρή 

 Η δηεχζπλζε ηεο ξνήο 

 Οη κνλάδεο κέηξεζεο  

 Έλδεημε ζπλαγεξκνχ θαη  
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 Δπίπεδν θφξηηζεο κπαηαξίαο  

Οη κεηξεηέο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

πεδίνπ, 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. 

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

ειάρηζηνλ λα αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία MID θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Σν κνληέιν ηνπ πδξνκεηξεηή 

 Η κεηξνινγηθή θιάζε 

 Η νλνκαζηηθή παξνρή  

 Σν έηνο θαηαζθεπήο. 

 Η θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ). 

 Η θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ) 

 Σε Πηψζε πίεζεο ΓΡ 

 ήκαλζε CE θαη 

 Σν ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ. 

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 ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο. Οη πξνζθεξφκελνη 

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

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο. 

Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα αθφκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηεξρφκελν λεξφ ππάξρνπλ θεξηά πιηθά ή ζπγθέληξσζε αέξα.  

Ρπζκίζεηο - Γνθηκέο 

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

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Αθξίβεηα ελδείμεσλ - Μέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα 

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 ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 2% θαη  

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

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Q2 (εμαηξνχκελεο) ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 5% 

 Η κεγίζηε απψιεηα πίεζεο νθεηιφκελε ζηνλ πδξνκεηξεηή, πξέπεη λα είλαη <0,63 bar 

κεηαμχ ηεο ειαρίζηεο θαη ηεο κφληκεο παξνρήο (ΓΡ63). 

Αληνρή ζηελ πίεζε 

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 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ  

Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα: 

 Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο   

 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο   

 Γηάγξακκα θακπχιεο πηψζεο πίεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο  ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 

 Γηάγξακκα θακπχιεο ζθάικαηνο  ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο  ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 

 Πίλαθαο κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο   

 Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην νπνίν ν πξνκεζεπηήο ζα 

απαληάεη παξάγξαθν αλά παξάγξαθν ηε ζπκθσλία ή κε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ζα παξαπέκπεη ην αθξηβέο ζεκείν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο απφ ην νπνίν 

απνδεηθλχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκφξθσζε (π.ρ. Σερληθφ θπιιάδην, ζει.1, παξ.2).  

 Σελ έγθξηζε ηχπνπ MID ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο  εθδφζεσο 

αλαγλσξηζκέλνπ ηλζηηηνχηνπ ηεο Δ.Δ.  

 Σελ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ MID ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο    

 Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο  (σο ηειηθφ πξντφλ) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 
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 Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

παξνρήο 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο θαη ην ζπκκεηέρνληα δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξαιαβή 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ17025 ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

παξνρήο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν νίθνο θαηαζθεπήο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

παξνρήο 

 Έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο ην 

νπνίν ζα είλαη 100% φκνην κε απηά πνπ πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκνχ 

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 πληάρζεθε                      Θεσξήζεθε  

               

             Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο                                           Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ 

           Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ                                       Παζηά Θενδώξα 

                                                                                          Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΟΜΑΓΑ Β. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πζηεκάησλ Απηόκαηεο Υισξίσζεο  

 
Με ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξερφκελνπ λεξνχ θαη ηελ απνιχκαλζε, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε 

κειέηε ηνπηθνχο ζηαζκνχο (δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ) δηαηάμεηο παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απηφκαηεο ρισξίσζεο.  

ηηο δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ ζα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο ρισξίνπ ηνπ 

παξερφκελνπ λεξνχ, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη απφ θεληξηθφ ειεγθηή θαη επίζεο ζα εθηειείηαη 

απηφκαηε ρισξίσζε κε ρξήζε δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ θαη ινηπψλ παξειθνκέλσλ ζχλδεζεο.  

Κάζε δηάηαμε ζα απαξηίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ:  

 πζθεπή Διέγρνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ αλά δηάηαμε) 

 Γνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ αλά δηάηαμε)  

 Πνδνβαιβίδα – Δχθακπηε σιήλσζε Αλαξξφθεζεο ΡΔ κε πισηήξα (2ηκρ αλά 

δηάηαμε)  

 Γηαθξαγκαηηθή βαιβίδα 4 ιεηηνπξγηψλ (2ηκρ αλά δηάηαμε)  

 Ρπζκηδφκελε βαιβίδα έγρπζεο  ζε  ζσιήλσζε  (1 ηκρ αλά δηάηαμε)  

 Καιψδην απηνκαηηζκνχ –ζήκαηα εηζφδνπ αληιίαο (input signal cable) (1 ηκρ αλά 

δηάηαμε)  

 Καιψδην απηνκαηηζκνχ –ζήκαηα εμφδνπ αληιίαο (output signal cable) (2 ηκρ αλά 

δηάηαμε)  

 Φίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ αλά δηάηαμε)  

 Αληιία δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ αλά δηάηαμε ) 

Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

πζθεπή Διέγρνπ ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Πεξηνρή κέηξεζεο: 0,00–20,0 mg Cl2,ClO2 
 
0,00–2,00 mg Cl2,ClO2 

Καιηκπξάξηζκα Cl2: Υεηξνθίλεηα κε βάζε ην απνηέιεζκα θσηνκεηξηθήο 
αλάιπζεο 

Οζφλε: LCD (νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ) πςειήο αλάιπζεο 
κε έλδεημε 
Cl2. 

Αλαινγηθή έμνδή ζήκαηνο: (0)4-20 mA γηα Cl2 

Μέγηζην θνξηίν ζήκαηνο: 500 ohm 

Δπαθέο εμφδνπ (ξειέ): 1 επαθή ζπλαγεξκνχ (ΝΟ/ ΝC), 2 επαθέο ειέγρνπ 

Max ηάζε / ηζρχ επαθψλ: 250 V, 6 A 

ήκα εηζφδνπ: Απφ επηηεξεηή παξνρήο λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο 
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Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: 0–50oC 

ρεηηθή πγξαζία: Μέγηζηε 90% ζηνπο 40oC 

Σάζε ιεηηνπξγίαο: 230 V, 50/60 Hz 

Πξνζηαζία: IP65 

Σχπνπ ειεθηξφδην Cl2: Αλνηρηνχ ηχπνπ ηξηψλ ειεθηξφδησλ 
α)Ηιεθηξφδην κέηξεζεο επγελή 
κέηαιιν Au  
b) Hιεθηξφδην αλαθνξάο Ag/AgCl 
c) αληηειεθηξφδην αλνμείδσηνο 
ράιπβαο 

Αθξίβεηα κέηξεζεο: ±5% κέγηζην 

Διάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα κέηξεζεο: 0,02 ppm ειεπζέξνπ ρισξίνπ (OCl-+HOCl) ή ClO2 

Αλαπαξαγσγηθφηεηα: ±3% κέγηζην 

Υξφλνο απφθξηζεο: <1 min 

Αηζζεηήξην δεηγκαηνιεςίαο: Ναη, ελζσκαησκέλν, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ειεγθηήο 
ζε παξνρή λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο <20 l/h 

Απαηηνχκελε παξνρή 
λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο: 

20-60 l/h 

Πίεζε εηζφδνπ λεξνχ 
δεηγκαηνιεςίαο: 

0,3–4 bar 

Πίεζε εμφδνπ λεξνχ 
δεηγκαηνιεςίαο: 

Max 4 bar 

Δίζνδνο–έμνδνο 
λεξνχ 
δεηγκαηνιεςίαο 

Δχθακπηνο ζσιήλαο 6/12 mm, DN8 

Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο: Δπηηνίρηα 

 

Γνζνκεηξηθή αληιία  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Σχπνο Αληιίαο: Γηαθξαγκαηηθή δνζηκεηξηθή κε κεραληθή 
θίλεζε δηαθξάγκαηνο (φρη 
Ηιεθηξνκαγλεηηθή) 

 

Σχπνο θηλεηήξα: Βεκαηηθφο κε κεηαβιεηή ηαρχηεηα θαηάζιηςεο 

Μέγηζηε παξνρή: 6,0 lt/h 

Ρχζκηζε παξνρήο: 
 

•Manual mode 
•Contact mode 

Υεηξνθίλεηε: ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 0.1% (=6 ml/h) 
έσο 100% (=6,0 l/h) κέζσ ηαρχηεηαο θαηάζιηςεο 
Απηόκαηε: κε ζήκα ηχπνπ παικνχ (επαθή 
ρσξίο ηάζε) γηα κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο 
θαηάζιηςεο κε παξνρή 0,0008 έσο 0,81 
ml/παικφ 

ήκαηα εηζφδσλ πνπ κπνξεί λα 
δερηεί: 

•   Παικνχο ζπρλφηεηαο εκβνιηζκνχ 
•   εθθίλεζε–θξάηεζε απφ απφζηαζε 

ήκαηα εμφδσλ πνπ δίλεη: •   Δπαθή βιάβεο αληιίαο 
•   επαθή εκβνιηζκνχ 
•   επαθή ρακειήο ζηάζκεο ρεκηθνχ 

Αθξίβεηα δνζηκέηξεζεο: ±1% 

Μέγηζηε πίεζε: 10 Βar 
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Μέγηζηε αλαξξφθεζε: Έσο 6,0 m.w.c.(έσο 2,0 m.w.c. θαηά ιεηηνπξγία 
εμαέξσζεο) 

Μέγηζην ημψδεο πγξνχ: 50 mPas 

Θεξκνθξαζία αληινχκελνπ 
πγξνχ: 

-10 έσο +45νC 

Τιηθφθεθαιήο: PVC 

Τιηθφβαιβίδσλ: PVC / FKM / Ceramic 

Τιηθφ O-rings: FKM 

Τιηθφ δηαθξάγκαηνο: PTFE (Teflon) 

ηφκηα ζχλδεζεο: PVC, γηα εχθακπηε ζσιήλα PE 4x6,6x9,9x12 θαη PVC 
6x12 mm 

Ηιεθηξνθηλεηήξαο: Βεκαηηθφο κνλνθαζηθφο 100-240, 12 W, 
IP65/NEMA4X, κε θαιψδην ηξνθνδνζίαο 
(1,5 m) θαη βχζκα 

Ρεχκα αηρκήο: 25 A κε 230 V γηα 2 ms 

Σνπνζέηεζε: ε θάζεηε ή νξηδφληηα επηθάλεηα ζε πιαζηηθή βάζε πνπ 
πεξηιακβάλεηαη 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξ.: 0 έσο +45νC  

 
 
 
Πνδνβαιβίδα – Δύθακπηε σιήλσζε Αλαξξόθεζεο ΡΔ κε πισηήξα   

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Παξνρή αλαξξφθεζεο: Max. 60 l/h 

Τιηθφ θαηαζθεπήο: PE 

Πνδνβαιβίδα: Με θίιηξν αλαξξφθεζεο (0,8 mm) θαη 
αλεπίζηξνθε βαιβίδα(κε θεξακηθή κπίιηα) 

Πισηήξαο ζηάζκεο: Δλζσκαησκέλνο, 2 ζεκείσλ κε απφζηαζε 60 mm 

Γηαθφπηεο ζηάζκεο: Σχπνπ reed NO/NC, Max. 48 V, 0,5 A, 10 VA 

Καιψδην: 5,0 m κε ζηξνγγπιφ θηο (M12)  

ηφκην ζχλδεζεο: PE, γηα εχθακπηε ζσιήλα PE 4/6,6/9,9/12 θαη PVC 
6/12 mm 

O-ring: FKM / EPDM 

 

Γηαθξαγκαηηθή βαιβίδα  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 

Σχπνο βαιβίδαο: Γηαθξαγκαηηθή κε ειεχζεξν ξπζκηζκέλν ειαηήξην 

Σνπνζέηεζε: ηελ ζσιήλσζε θαηάζιηςεο 

Πίεζε αληίζιηςεο: 1–5 bar, αξρηθή ξχζκηζε εξγνζηάζηνπ 3 bar 

Τιηθφ δηαθξάγκαηνο: NBR επελδεδπκέλε κε PTFE (Teflon) 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 11 από 23 

Τιηθφ O-rings: Viton, EPDM 

ηφκηα ζχλδεζεο: PVC, γηα εχθακπηε ζσιήλα PE 4/6,6/9,9/12 θαη 
PVC6/12 mm 

 

Ρπζκηδόκελε βαιβίδα έγρπζεο  ζε  ζσιήλσζε  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Αλεπίζηξνθε βαιβίδα: Σχπνπ κπίιηαο (PVC/Viton/Glass) κε ειαηήξην απφ 
HastelloyC 

πείξσκα ηνπνζέηεζεο: Αξζεληθφ G1/2" 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο: Max 16 bar ζε 20νC, max 10 bar ζε 40νC 

Δκβαπηηζκέλν κήθνο: 62 mm 

Οιηθφ κήθνο: 118 mm 

Τιηθφ O-rings: Viton 

ηφκην ζχλδεζεο αληινχκελνπ 
πγξνχ: 

PVC, DN4/8 γηα εχθακπηε ζσιήλα PE4x6,6x9,9x12 
θαη PVC 6x12 mm 

 

 

Καιώδην απηνκαηηζκνύ –ζήκαηα εηζόδνπ αληιίαο (input signal cable)  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Πιήζνο θαισδίσλ: Σέζζεξα (4Υ0,34 mm2) 

Μήθνο θαισδίνπ: 2 m 

ήκαηα: Αλαινγηθφ ζήκα 0/4-20 mA, επαθέο ρσξίο ηάζε, 
remote on-off 

 

Καιώδην απηνκαηηζκνύ –ζήκαηα εμόδνπ αληιίαο (output signal cable)   

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Πιήζνο θαισδίσλ: Σέζζεξα (4Υ 0,34 mm2) 

Μήθνο θαισδίνπ: 2 m 

ήκαηα: Βιάβε αληιίαο, ζηάζκε ρεκηθνχ, αλαινγηθφ 
ζήκα 0/4-20 mA  

 

Φίιηξν δείγκαηνο  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Φίιηξν λήκαηνο 50 κm 
 

 

Αληιία δεηγκαηνιεηςίαο 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Παξνρή: 3,2 m³/h   

Μαλνκεηξηθφ: 60 m 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 10 bar 

Γηαηνκή ζχλδεζεο: G 1½’’ 

Αληινχκελν πγξφ: Νεξφ 

Θεξκνθξαζία πγξνχ θαηά ηελ 
ιεηηνπξγία: 

 
60˚C 

Σάζε ιεηηνπξγίαο: 1x230 V 50Hz 
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Πξνζηαζία: IP44 Class F 

 
ηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ  

Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα: 

 Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ   

 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ   

 Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην νπνίν ν πξνκεζεπηήο ζα 

απαληάεη παξάγξαθν αλά παξάγξαθν ηε ζπκθσλία ή κε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ζα παξαπέκπεη ην αθξηβέο ζεκείν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο απφ ην νπνίν 

απνδεηθλχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκφξθσζε (π.ρ. Σερληθφ θπιιάδην, ζει.1, παξ.2).  

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ   

 Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ   

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ  απφ ηνλ νίθν/ ηνπο νίθνπο 

θαηαζθεπήο θαη ην ζπκκεηέρνληα δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξαιαβή 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ/ ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ  

 

 
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 

 πληάρζεθε                               Θεσξήζεθε  

                                                                                                     Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ 

            

        

  

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο                                                         Παζηά Θενδώξα 

    Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ                                                     Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ) 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ 

Σει: 2310-460538,  

Fax: 2310-460531 

 

Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε 
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ 
εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ θαη 
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο 
δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ  
     
Αξηζ. Μειέηεο:  12/2018 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Άξζξν 1ν : Δθηέιεζε έξγσλ  

Ο Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ηηο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα έρεη έλαλ ηθαλφ 

επηβιέπνληα πνπ ζα είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, ζα έρεη εκπεηξία ζε παξφκνηα 

έξγα θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ Αξκφδην Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.   

Ο επηβιέπσλ απηφο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο 

Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ ζα είλαη ππφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ελφο έκπεηξνπ κεραληθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ 

αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε 

φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν 

ηνπ έξγνπ, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε. 

Ο Αλάδνρνο ζα εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο φηαλ ηειεηψλεη θάζε 

κέξνο ηνπ έξγνπ θαη φηαλ ηειεηψζεη φιε ε πξνκήζεηα. Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ειέγρνπο 

παξνπζία ηνπ κεραληθνχ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ, γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα 

φιε ηε πξνκήζεηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

εθηειέζεη ην έξγν. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ παξεπφκελσλ εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη 

αλαγθαίεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην 

δίθηπν χδξεπζεο. ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εξγαζίεο εθζθαθήο ή 

απνθάιπςεο ησλ αγσγψλ ή εξγαζίεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ φπσο θξεάηηα θηινμελίαο θιπ ηα 

νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία.  

 

Άξζξν 2ν : Γεκόζηα Τγεία 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα κέηξα έηζη ψζηε νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη λα κελ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα πγεία θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλεη απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

ακέζσο θάζε άηνκν πνπ απαζρνιείηαη απφ απηφλ άκεζα ή έκκεζα θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηα 

θαηάιιεια κέζα πγηεηλήο πνπ δηαηίζεληαη ή πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο 

Τπεξεζίαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα πξνκεζεχζεη φινπο ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο πγηεηλήο 

γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή απνθνκηδή άρξεζησλ. Απηά ηα 

κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά ψζηε λα εκπνδίδνπλ θάζε πηζαλή κφιπλζε ηνπ ρψξνπ 

εξγαζηψλ ή θάζε ρψξνπ πνπ αλήθεη ζηελ Τπεξεζία ή ησλ παξαθείκελσλ ηδηνθηεζηψλ. 
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Άξζξν 3ν : Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ 

Ο αλάδνρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί θαλέλα απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ή κέξνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπνζέηεζε δηαθήκηζεο ή επίδεημεο θάζε είδνπο, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 4ν : Πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Όιεο νη πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ γίλνληαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ή άιινπο 

ιφγνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΙΔΔ. 

 

Άξζξν 5ν : Υξήζε θνξεηώλ εξγαιείσλ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξεηψλ εξγαιείσλ. 

 

Άξζξν 6ν : Πνηόηεηα εξγαζηώλ 

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο θαιχηεξεο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο ηερληθήο θαη λα 

εθηεινχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο  ηερληθνχο. 

Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν απηφ, ή ηα 

αληίζηνηρα ζρέδηα. 

Σα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο Πξνδηαγξαθέο εθηφο 

αλ πεξηγξάθεηαη αιιηψο ζην θείκελν απηφ ή ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 

 

Άξζξν 7ν : Καηαζηξνθέο πιηθώλ 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα πιηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ σο ηελ ππνγξαθή 

ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ε Τπεξεζία δελ είλαη ππεχζπλε γηα φπνηα θαηαζηξνθή ζπκβεί 

ζηα πιηθά πνπ απνζεθεχνληαη ζην χπαηζξν ρσξίο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο απφ 

ζθνπξηά, δηάβξσζε, ζθφλε θιπ. 

Όια ηα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ πδαηνζηεγή θαιχκκαηα 

κέρξη ηελ ρξήζε ηνπο. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε ηα ειεθηξηθά πιηθά θαη εξγαιεία λα είλαη θαζαξά, 

ζηεγλά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Ό,ηη πιηθφ παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη θάζε δεκηά ζα 

αληηθαηαζηείηε άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν.  

 

Άξζξν 8ν : Γείγκαηα 

Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηνλ κεραληθφ κε δείγκαηα γηα θάζε πιηθφ θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα 

απαηηήζεη ν αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 9ν : πκβαηηθά ζρέδηα 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο φια ηα ζρέδηα θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα έγθξηζε πξηλ ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ. Όηαλ ηα 

ζρέδηα ηνπ αλαδφρνπ δελ εγθξίλνληαη ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαηλνχξγηα κέζα ζε 

δπν εβδνκάδεο. 

Αλ είλαη αλαγθαίν ηα ζρέδηα απηά ζα δηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ 

κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε έγθξηζε πνπ δίδεηαη απφ ηνλ κεραληθφ δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο 

έθθξαζε γλψκεο απφ απηφλ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζρεδίαζεο, αληνρήο θιπ ηνπ 
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εμνπιηζκνχ θαη δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζχκβαζε. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δίλεη ζηνλ κεραληθφ ηξία αληίηππα ησλ ζρεδίσλ γηα 

ρξήζε ζαλ ζπκβαηηθά ζρέδηα, κέζα ζε 2 εβδνκάδεο. Όηαλ ην έξγν παξαδνζεί ν αλάδνρνο 

πξέπεη λα παξαδψζεη φια ηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν ζρεδίσλ πνπ ζα δνζεί 

απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο. 

 

Άξζξν 10ν : Παξάδνζε πιηθώλ 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο 

ηνπ δηθηχνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ πιήξε εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ.  

 

Άξζξν 11ν : Γνθηκέο, έιεγρνη θαη απνδνρή 

Οη γεληθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη επηηφπηεο δνθηκέο ζα ηζρχνπλ εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ  θαη ζα πξέπεη 

λα εηδνπνηεί ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ εκέξα 

πνπ ζα γίλνπλ νη εξγνζηαζηαθέο ή επηηφπηεο δνθηκέο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ο 

αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρνξήγεζε φισλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο δνθηκέο. 

Όπνην αληηθείκελν απνηχρεη λα εθπιεξψζεη ηηο πξνδηαγξαθέο δνθηκήο, ζα ππνζηεί δεχηεξε 

δνθηκή εληφο κηαο εβδνκάδαο θαη φηη ηπρφλ έμνδα ζπλεπάγεηαη ε επαλάιεςε απηή βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. Δθ λένπ απνηπρία ζηελ δνθηκή κεραλήκαηνο νδεγεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

Αλ ν κεραληθφο δελ παξίζηαηαη ζε θάπνηα δνθηκή εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ, ν αλάδνρνο ζα θάλεη 

έιεγρν ζε ζπλζήθεο πνπ ζα είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ζα ππήξραλ αλ παξίζηαην. 

Όιεο νη δνθηκέο  πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν παξνπζία ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο 

Τπεξεζίαο ζα γίλνπλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. 

Έιεγρνη ζα γίλνληαη ζε φια ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ ηεο 

Τπεξεζίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη δνθηκέο ζα γίλνληαη ζε  εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ 

θνηλνχ απφ ηνλ κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ αλάδνρν. 

Καηά ηηο δνθηκέο φιν ην πιηθφ θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπλδεζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο 

πξνζνκνίσζεο κε ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.  

Όια ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα εμνπιηζκνχ ζα ειεγρζνχλ ζην 

εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο ηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ιεπηνκεξή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Άξζξν 12ν : Παξαιαβή 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππφςε, θάζε επηηάρπλζε εξγαζίαο ή εξγαζία 

θαηά ηα αββαηνθχξηαθα, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ κεραληθνχο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη αλαγθαία 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φιν ην ζχζηεκα ζα είλαη ηειείσο έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηελ ζπκβαηηθή 

εκεξνκελία. 

Ο αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο ζα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πξνζσξηλήο παξαιαβήο γηα 

θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη ειεγρζνχλ. Ο αλάδνρνο ζα εθδίδεη 
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πηζηνπνηεηηθφ πξνζσξηλήο παξάδνζεο γηα θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 

Άξζξν 13ν : Απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο 

Οη παξαθάησ φξνη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη πξφζζεηνη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο 

ησλ νπνίσλ ζα απνηεινχλ κέξνο: 

13.1. Τπεξγνιάβνο 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε ελφο αληηγξάθνπ απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε γηα 

θάζε ππεξγνιάβν. Με εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο 

έσο φηνπ γίλεη δεθηφο ζην ρψξν εξγαζηψλ. Ο θχξηνο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φινπο 

ηνπο ππεξγνιάβνπο ζε φια ηα ζέκαηα. 

13.2. Σνπηθέο Αξρέο 

Οη απαηηνχκελεο άδεηεο ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ αξρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λεξνχ, 

ειεθηξηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα φια ηα ζέκαηα θαη νπνηεζδήπνηε 

απαηηνχκελεο ακνηβέο ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

13.3. Αζθάιεηα 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. Θα είλαη ππεχζπλνο φηη νη παξαπάλσ ππάιιεινη ζπκπεξηθέξνληαη 

ζχκθσλα κε έλα ινγηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν ν νπνίνο ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ απνθπγή 

αηπρήκαηνο θαη πξφθιεζε ηξαπκαηηζκνχ ζε άηνκα ή δεκηά ζε ηδηνθηεζία. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη θψδηθεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζην πξνζσπηθφ πνπ ηνπ αλήθεη θαη ζε εθείλν πνπ αλήθεη 

ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην έξγνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην πκβφιαην θαη επηπξφζζεηα λα 

γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν 

αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο Καηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο ν 

αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ 

πεξηνρή. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ππνδείμεη έλα κέινο απφ ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο 

Τπεξεζίαο ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα 

επηζθέπηεηαη ην εξγνηάμην θαηά πεξηφδνπο. 

Ο αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ ππνςήθην ηνπ αλαδφρνπ γηα 

νπνηνπζδήπνηε εηδηθνχο φξνπο αζθαιείαο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη ν ππνςήθηνο ηνπ 

αλαδφρνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο ελήκεξν γηα νπνηεζδήπνηε 

εξγαζίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο 

ή άιισλ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ξεηά κε φινπο ηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο έηζη ψζηε λα είλαη 

πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο πνπ είλαη πηζαλνί ζην εξγνηάμην ην νπνίν αλήθεη ζηελ Τπεξεζία. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ξεηά κε φινπο ηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα αληίζηνηρνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο. 

13.4. Δμνπιηζκόο 

Όπνπ ν εμνπιηζκφο είλαη αληηθείκελν λνκνζεηεκέλσλ ειέγρσλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη 

έλα πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην παξνπζηάζεη εάλ απηφ ηνπ 

δεηεζεί. Κάζε ηέηνηνο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ειέγρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηελ 

Τπεξεζία. Ο αλάδνρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία ή εμνπιηζκφ ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο λα 
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έρεη πξνεγεζεί εηδηθή άδεηα απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο νπφηε ν αλάδνρνο 

πξέπεη λα ηνλ εμεηάζεη πξηλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη, πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

θαη ηελ αζθαιή ηνπ ρξήζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. 

13.5. Σξαπκαηηζκνί 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εηδνπνηεί ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο γηα φινπο ηνπο 

ηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ παξακνλή ζηνπο ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη γηα φιεο ηηο απνπζίεο απφ 

ηελ δνπιεηά πνπ απηνί είραλ ζαλ απνηέιεζκα. 

13.6. Τιηθό αζθαιείαο 

Οη ζπλαγεξκνί θσηηάο, ππξνζβεζηήξεο, ππξνζβεζηηθφ πιηθφ, αλαπλεπζηηθφ πιηθφ, είλαη 

ζεκεησκέλα κε εηδηθέο επηγξαθέο. Ο αλάδνρνο δελ ζα εκπνδίδεη ηελ ρξήζε ηνπο θαη πξέπεη λα 

αλαθέξεη θάζε δεκηά ζηα πιηθά απηά ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.  

13.7. Δύθιεθηα θαη πνιύ εύθιεθηα πγξά  

Δχθιεθηα θαη πνιχ εχθιεθηα πγξά απαγνξεχνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθηφο θαη αλ ηα 

δνρεία θαη ε ρξήζε ησλ πγξψλ απηψλ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη νη πνζφηεηεο λα 

είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. 

13.8. Δκπόδηα ζηελ πξόζβαζε 

Ο αλάδνρνο δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ή λα θιείλεη δξφκνπο θαη πεδνδξφκηα ρσξίο 

ηελ γξαπηή άδεηα απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. 

13.9. Κύιηλδξνη αεξίνπ 

Ο αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θπιίλδξνπο πεπηεζκέλνπ αέξα κέζα ζε θηίξηα ρσξίο 

άδεηα ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Όπνηε ηέηνηνη θχιηλδξνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξέπεη λα είλαη αζθαιείο θαη λα ηνπνζεηνχληαη φξζηνη φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ. 

13.10. Πξόζβαζε από ηνλ αλάδνρν 

Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη 

πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο απφ δξφκνπο πνπ ππνδείρζεθαλ απφ ηνλ αξκφδην 

κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. 

13.11. Δίζνδνο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ ζα κπαίλεη ζε πιεκκπξηζκέλνπο ρψξνπο, αγσγνχο, 

containers θιπ, ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. 

13.12. Φσηηέο 

Ο αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θιφγεο ή νμπγνλνθφιιεζε ρσξίο γξαπηή άδεηα απφ 

ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαλνλίζεη είηε λα ππάξρεη 

ππξνζβεζηήξαο ζην ρψξν είηε ν αλάδνρνο λα δαλεηζηεί ππξνζβεζηήξεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ θνληά ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ππξθαγηάο. 

13.13. Ρύπαλζε 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ δηάζεζε ξππάλζεσλ 

ζην έδαθνο, ππέδαθνο ή ζηελ αηκφζθαηξα, ηελ δηάζεζε άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ, ην ζφξπβν θαη 

άιιεο ελνριήζεηο. Σίπνηα απφ φζα αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο δελ κεηαβάιιεη ηα 

αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή. 

13.14. Καζαξηόηεηα ρώξνπ 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξαηά πάληα ηνλ ρψξν θαζαξφ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Σα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαζψο 

εμειίζζεηαη ην έξγν θαη ηα πιηθά γηα απνκάθξπλζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ 
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έρνπλ ππνδεηρζεί ζαλ ρψξνη απνξξηκκάησλ απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. Όηαλ ην 

έξγν νινθιεξσζεί φια ηα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν κε 

επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ. 

13.15. Τπεξρείιηζε πγξώλ 

Τπεξρείιηζε πγξψλ ζε δξφκνπο ή αγσγνχο νκβξίσλ πξέπεη λα απνηξέπεηαη θαη αλ απηφ γίλεη 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. 

13.16. Λάζπεο ζηνπο δξόκνπο 

Ο αλάδνρνο δελ ζα αθήζεη ιάζπε ζηνπο δξφκνπο είηε κέζα είηε έμσ απφ ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο. Αλ είλαη αλαγθαίν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο απφ ηηο ιάζπεο. 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΆΡΘΡΟ 1ν : Τινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο/ Αγθαηάζηαζεο – Πνηληθέο ξήηξεο – Πιεξσκέο  

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξαδνζεί φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε. Η πξνζεζκία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε έμη (6) κήλεο, κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πεξαησζεί πιήξσο φιεο νη πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ηεο παξνχζεο.  

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ, ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ε νπνία ζπκθσλείηαη 

απφ ηψξα ζε έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεο αμίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρεη παξαδνζεί, γηα θάζε 

βδνκάδα θαζπζηέξεζεο. Σν ζχλνιν ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Η παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη θαηά ζηάδηα ή εληαία κε ηελ ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 

πξσηνθφιισλ γηα θάζε ζηάδην. Η ππνγξαθή απηψλ ησλ πξσηνθφιισλ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνλ 

εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία 

βεβαίσζε φηη ν εμνπιηζκφο δνθηκάζηεθε ζην εξγνζηάζην θαη πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ φζν θαη θάζε επηκέξνπο κνλάδα ρσξηζηά. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, ε Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη λα 

ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνκεζεπηή. ε 

πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ππνρξενχηαη ζε αιιαγή ηνπ εμνπιηζκνχ. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη πάιη απφθιηζε, απνξξίπηεηαη είηε νιφθιεξν ην ζχζηεκα είηε ην 

ηκήκα εθείλν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνθαιεί ηελ απφθιηζε. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ην ζχζηεκα ή ηε ζπζθεπή κε άιιε κέζα ζε δχν (2) 

εκεξνινγηαθέο εβδνκάδεο. ε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί λα ην θάλεη, δελ γίλεηαη πξνζσξηλή 

παξαιαβή θαη θαηαπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο Τπεξεζίαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο. Η εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθψλ ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε θιεζεί, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 

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

ηνπ ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  
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Η νξηζηηθή παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο. Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή . 

 

ΆΡΘΡΟ 2ν : Δπεμεγήζεηο – Γηνξζώζεηο – πκπιεξώζεηο 

Όιεο νη εηαηξείεο ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

έρνπλ δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

Με εμαίξεζε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ γξαπηά απφ ηελ Τπεξεζία νχηε ε Τπεξεζία νχηε 

θάπνηνο ππάιιεινο ηεο έρεη ηελ εμνπζία λα εμεγήζεη ζε πξφζσπα ή εηαηξείεο πνπ ζα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηελ ζεκαζία ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πξνδηαγξαθέο, ηηκέο, ζρέδηα 

θιπ, ή φηη πξέπεη ή δελ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη απνδεθηή ε 

πξνζθνξά ή νηηδήπνηε άιιν ζέκα ην νπνίν ζα δεζκεχζεη Τπεξεζία ή ζα επεξεάζεη ηελ θξίζε 

ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε. 

Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα επηζθεθηεί θάζε ρψξν πνπ αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα παξνπζία 

ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξηλ ππνβάιιεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ. 

Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηνξζψζεη, δηεπθξηλίζεη, ζπκπιεξψζεη, ηξνπνπνηήζεη 

θάπνηα ζεκεία ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην ηεχρνο 

ηεο δηαθήξπμεο πξνζεζκίεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 3ν : Τπέξβαζε Πξνϋπνινγηζκνύ   

Η Τπεξεζία κε θαλέλα ηξφπν ή θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δέρεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ηηκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη ηελ ηειηθή παξαιαβή εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Γηαθήξπμε. Δπίζεο δελ δέρεηαη αληηπξνζθνξέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  : Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνλνήζεη γηα δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη. Όιεο νη 

δηαδηθαζίεο απνδνρήο ζα ζπκθσλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ ηεο 

Τπεξεζίαο, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν : Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ  

Ο πξνκεζεπηήο ζα ειέγρεη ηηο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ζα έρεη έλαλ ηθαλφ επηβιέπνληα πνπ ζα είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

έξγνπ, ζα έρεη εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ 

ηεο Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ απηφο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ ζα είλαη ππφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ελφο έκπεηξνπ 

κεραληθνχ ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φπσο ζα 

ζπκθσλεζεί κε ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν 

ηνπ έξγνπ, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο φηαλ ηειεηψζεη 

ην έξγν. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθηειέζεη ειέγρνπο παξνπζία ηνπ κεραληθνχ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε 
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ηνπ, γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα φιν ην έξγν θαη ν πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ην 

πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη κε δηθφ ηνπο θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ζα εθηειέζεη ην έξγν. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ν : Πξόηππα/ Νόκνη/ Αδεηνδνηήζεηο  

Πξφηππα λννχληαη φζα γεληθά δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (BSI) ή 

ηελ Γηεζλή Ηιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή (IEC) ή ην Ιλζηηηνχην Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (ΙΔΔ) ή 

ηελ Γηεζλή Σειεγξαθηθή θαη Σειεθσληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCITT) ή ηελ Γηεζλή 

Ραδηνειεθηξηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCIR) ή ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (ISO). Αλ 

ν πξνκεζεπηήο ζέιεη λα πξνκεζεχζεη πιηθά ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο αθνινπζψληαο θάπνηνπο 

άιινπο θαλνληζκνχο πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Ο 

πξνκεζεπηήο ζα δίλεη, αλ ηνπ δεηεζεί κεηαθξαδφκελν ζηα Διιεληθά θάζε θαλνληζκφ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε πνπ έρεη εγθξηζεί ελαιιαθηηθά ζηα αγγιηθά, αλ δελ ππάξρεη 

κεηάθξαζε ηνπο ζηα Διιεληθά. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζε φινπο ηνπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θαη λα εηδνπνηεί 

φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο έξγσλ ππνδνκήο (ΓΔΗ, ΟΣΔ θαη άιισλ) πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ 

απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη 

πξνβιεθζεί ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ή ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ φπσο ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οπνηαδήπνηε δεκηά πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη απνθαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή φισλ 

ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζρεδηαζκνχ ψζηε ε Τπεξεζία λα κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο εγθξίζεηο γηα ην πιηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζρέζε κε ην εθηεινχκελν έξγν. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ν : Γεκνζηόηεηα έξγνπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη 

πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα, πνπ ζα ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία. 

 

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 πληάρζεθε                                     Θεσξήζεθε  

                                                                                                           Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ 

            

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο                                                            Παζηά Θενδώξα 

    Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ                                                     Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ  

 

 

   Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ) 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ 

Σει: 2310-460538,  

Fax: 2310-460531 

 

Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε 
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ 
εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ θαη 
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο 
δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ  
     
Αξηζ. Μειέηεο:  12/2018 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  (ΟΜΑΓΑ Α) 

 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο Σεκάρηα 
Σηκή κνλάδαο 

(€)  

ζύλνιν 

(€) 

1 

ΟΜΑΓΑ Α 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία κεηξεηψλ παξνρήο DN100, PN 16. 

45 1.500,00 € 67.500,00 € 

ΤΝΟΛΟ  67.500,00 € 

Φ.Π.Α. (24%)  16.200,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   83.700,00 € 

 
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 

  πληάρζεθε                             Θεσξήζεθε  

                                                                                                     Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ 

            

        

  

       Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο                                                         Παζηά Θενδώξα 

    Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ                                   Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ  
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  (ΟΜΑΓΑ B) 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο Σεκάρηα 
Σηκή κνλάδαο 

(€)  

ζύλνιν 

(€) 

1 

ΟΜΑΓΑ Β 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία  ζπζηεκάησλ απηφκαηεο 

ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ 

νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή 

αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε 

ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα 

αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ), 

θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ), 

θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία 

δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ). 

6 4.700,00 € 28.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ  28.200,00 € 

Φ.Π.Α. (24%)  6.768,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   34.968,00 € 

 
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 

     πληάρζεθε                             Θεσξήζεθε  

                                                                                                           Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ 

            

        

  

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο                                                         Παζηά Θενδώξα 

    Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ                                                     Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ  
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