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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Γαλατσίου 3 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11141 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210 7297272 

Φαξ 210 7297272 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@depan.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαριάνθη Τσίγγου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://depan.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 

(URL) 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Α.Ν.) η οποία είναι 

Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτομέας ΟΤΑ) ενώ διέπεται από το κάτωθι Νομικό Πλαίσιο : 

Τον Ν. 3463/2006 (άρθρα 267 και 101] που περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις αστικές εταιρείες 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συσταθεί από Ο.Τ.Α. ή στις οποίες αυτοί συμμετέχουν. 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο του Π.Δ. 410/1995 που είχε καταστήσει την σύσταση αυτής της μορφής 

εταιρείας ιδιαίτερα δημοφιλής χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας της. 

Τους Ν. 3852/2010 (άρθρο 111 παρ. 1β) και Ν. 3463/2006 που αναγνωρίζουν τις υφιστάμενες αστικές 

εταιρείες μέχρι τη λήξη του χρόνου διάρκειάς τους. 

Τον Νόμο 4483/2017 (Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ) και ειδικότερα τα άρθρα του 74 και 79 που δίνει τη 

δυνατότητα σε Δίκτυα υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και παροχής υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης σε Δήμους η Περιφέρειες μέλη τους. 

Ειδικότερα η Αναθέτουσα Αρχή, ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 

2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού κώδικα, του άρθρου 101 του Νόμου 

3852/2010 «Νέα 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και των άρθρων 219, 220 και 221 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/2006). 

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α. εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017. 

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017 (Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ) και ειδικότερα τα άρθρα του 

74 και 79 το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις 

με Δήμους, επιχειρήσεις ΟΤΑ και γενικότερα το Δημόσιο, καθώς και να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε 

δήμους, επιχειρήσεις ΟΤΑ ή περιφέρειες μέλη του, κατά την υλοποίηση έργων που είναι ενταγμένα σε 

Περιφερειακά ή Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ν. 4314/2014 (Α΄265) 

Κύριος του έργου είναι ο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου (Δ.Ε.Υ.Α. 

Επιδαύρου) (Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, συγκεκριμένα στον 

υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το ΔΕΠΑΝ είναι φορέας υλοποίησης και δικαιούχος του έργου. Μεταξύ του ΔΕΠΑΝ και της 

Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου για την υλοποίηση του έργου αυτού έχει 

υπογραφεί προγραμματική σύμβαση στις 11/10/2021. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης για την 

δημιουργία Δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Μελών του, αλλά και άλλων φορέων που δεν είναι μέλη 

του Δικτύου με στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του 

επιπέδου ευηερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των Δήμων που συμμετέχουν. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 

Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση http://depan.gr/. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαίας και Νέας Επιδαύρου (συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων)» η 

οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 

πρωτ. 829/18-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΟΤ46ΜΤΛ6ΕΥΤ-Π06) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων εκατόν 

εξήντα τριών Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.140.163,65 €) 
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α. : 15.01.01 προϋπολογισμό των οικονομικών 

ετών 2022 & 2023 του Φορέα. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου η απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 & 2023 με αρ. πρωτ. 399/3-2-

2022 (ΑΔΑΜ 21REQ010166213, ΑΔΑΨΣΟΤΟΛΤΣ-ΙΑΨ) 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».  

Στόχος του συστήματος είναι η προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρομηχανολογική τροποποίηση και 

αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε η επεξεργασμένη απορροή της Ε.Ε.Λ Νέας Επιδαύρου να 

είναι σε θέση να μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια για άρδευση καλλιεργειών χωρίς περιορισμούς 
(συμπεριλαμβανομένου και του καταιονισμού) καθώς επίσης και η συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη 

σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος (παροχή, ποιότικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.), η 

συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και την εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών 
στοιχείων του συστήματος. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των  

τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι  εργασίες:  

 

➢ Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος. 

➢ Προμήθεια και Εγκατάσταση του Βασικού Η/Μ εξοπλισμού της επεξεργασίας λυμάτων 

➢ Προμήθεια και Εγκατάσταση του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της εγκατάσταση 

➢ Προμήθεια και Εγκατάσταση όλου του υδραυλικού εξοπλισμού και σωληνώσεων 

➢ Προμήθεια και Εγκατάσταση έργων πολιτικού μηχανικού  

➢ Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, 

κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη. 

➢ Προμήθεια και εγκατάσταση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

➢ Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.  

➢ Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων 

αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και 

την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 

επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.  

➢ Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών - εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη 

(μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.)  

➢ Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ). 

➢ Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.  

➢ Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).  

➢ Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του 

Συστήματος. 

➢ Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.    

➢ Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και 

Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και 

αξιολογείται. 

 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες 

ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 45252130-8, 32441100-7, 32441200-8 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.413.802,93 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.140.163,65 € ΦΠΑ : 273.639,28 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 

μήνες για την παράδοση και 2 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική 

λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα υπόλοιπα 

συμβατικά τεύχη, της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών 

προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

• του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

άρθρου 37, 

• του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

• του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 

δημόσιων συβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν, 4172/2013 (Α167) για τον 

καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς» 

• του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

• του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 

85 επ., 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π. 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• Τον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
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2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις», 

• Τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 

υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την 

κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, 

• Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV, 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

• Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

• Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 

• Την ΚΥΑ 14097/757/2012 (ΦΕΚ Β 3346 – 14.12.2012) «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών 

στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για τη μεταφορά πόσιμου νερού, 

αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση» 

• Τις πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• Την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 – «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» 

όπως ισχύει. 

• Την Κ.Υ.Α. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 Τεύχος Β’) «Κατηγορίες αδειών 

χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των 

αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» 

• την υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ ≪Ειδικό 

Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία 

υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και 

δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των 

δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και 

λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος≫ 

• την με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

• την με αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

• την με αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

• Την Υ.Α. 81896/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822/24.08.2015) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
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δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 

– Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

• Την με αριθμ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του 

Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) της Ελλάδας (νέο Ε.Σ.Π.Α) για την περίοδο 2014-2020 

(κωδ. CCI 2014GR16M8PA001), 

• Την με αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΟΤ46ΜΤΛ6ΕΥΤ-Π06) απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για την 

ένταξη της Πράξης 

• «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαίας και Νέας Επιδαύρου 

(συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων)» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» 

• Την αριθμ. 5/Δ.Σ. 13/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.ΑΝ. με θέμα α) την Έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας, β) τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης, γ) την έγκριση των όρων 

και των τευχών δημοπράτησης και 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 η οποία 

και νοείται ως ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. . Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/04/2022 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς 2022-

056069 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ΑΔΑΜ:…….. 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

159066, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL): https://depan.gr/diakiryxeis/ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://depan.gr/diakiryxeis/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022-056069 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ……....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμενου 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τεχνική Προδιαγραφή 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Προϋπολογισμος Μελέτης 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τιμολόγιο Μελέτης 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προϋπολογισμος Προσφοράς 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Τιμολόγιο Προσφοράς 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Εντυπο A Τεχνικής Προσφοράς 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΓΣΥ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΕΣΥ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI EEEΣ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ Σχέδιο της Σύμβασης 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙI Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, 

στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 4364/2016, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 

τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 

ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 

θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 

σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει μια υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη 

γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι οικονομικοί φορείς θα επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του 

εξοπλισμού για να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς 

την υπηρεσία.  

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr).  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος και την βεβαίωση αυτή πρέπει να την προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα 

έγγραφα στην προσφορά του.  

Η σχετική αλληλογραφία θα διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας 

το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης 

της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και τριάντα 

λεπτών (22.803,30 €). 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 

συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 

2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει 

την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.3, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Oικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
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ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 

από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 

του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 

σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:  

• Μέσο αθροιστικό γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες δημοσιευμένες 

οικονομικές χρήσεις, ίσο ή μεγαλύτερο του διπλάσιου του συνολικού προϋπολογισμού, συναρτήσει της 

ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών (άρθρο 75 παρ.3 Ν.4412/2016). 

• Να μην έχει για τις 3 τελευταίες δηλούμενες δημοσιευμένες οικονομικές χρήσεις αρνητικό αθροιστικά 

αποτέλεσμα (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων). 
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• Πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., η οποία πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει 

ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και 

εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα 

που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς 

εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού  : 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο συμβάσεις  

προμήθειας εξοπλισμού εγκατάστασης τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δυναμικότητας 

αθροιστικά ίσης ή μεγαλύτερης  2.000m3/ημέρα, η μια τουλάχιστον εκ των συμβάσεων να είναι πάνω 

από 1.000m3/ημέρα. 

Αν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής του προσφέροντος σε ένωση οικονομικών 

φορέων, ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι συμμετείχε στο σχήμα με ποσοστό τουλάχιστον 50%. 

β) να διαθέτουν  τουλάχιστον στο δυναμικό τους έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ),  

έναν Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ) και έναν Χημικό Μηχανικό (ΑΕΙ) με αποδεδειγμένη δεκαετή 

εμπειρία σε συμβάσεις προμηθειών αντίστοιχες με την δημοπρατούμενη ή σε συμβάσεις  κατασκευής  

ή/και  λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την 

υποβολή, επί ποινή αποκλεισμού, βεβαιώσεων.  

γ) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών: 

να έχουν λειτουργήσει  για τουλάχιστον 12 μήνες,  τουλάχιστον μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας 

Αστικών Λυμάτων, δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 2000 m3/ημέρα με τριτοβάθμια 

επεξεργασία.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

- το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικό με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, που βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από 

οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν οι οικονομικοί φορείς. 
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Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο 

εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης 

- το ευρωπαϊκό πρότυπο τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 14001: 2015, ή άλλων αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο 

εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης 

- το ευρωπαϊκό πρότυπο υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018, ή άλλων αντίστοιχων 

κατά  την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών όσο και κατά την ημέρα υποβολής των αποδεικτικών μέσων, να είναι εκδόσεως 

διαπιστευμένου οργανισμού μέλος του ΕΣΥΔ και το αντικείμενο τους θα είναι συναφές με αυτό της 

δημοπρατούμενης σύμβασης και στο σκοπό τους θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα πεδία της 

προμήθειας, κατασκευής και συντήρησης έργων και προμηθειών τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού, 

υδραυλικού αυτοματισμού, ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού και εμπορίας υδραυλικού 

εξοπλισμού. Γίνονται δεκτά και τα ισοδύναμα των παραπάνω προτύπων εφόσον ο προσφέρων είναι σε 

θέση να το αποδείξει. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5), τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6) και τα σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας (της παραγράφου 2.2.7) να στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες. Ο τρόπος απόδειξης της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης που 

υφίσταται μεταξύ του οικονομικού φορέα και των προσώπων αυτών καθορίζεται με σαφήνεια από τους 

όρους στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο 

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
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την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 

προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 

περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 

σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας . Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 

άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΧΙ , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής τους. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο προσωρινός 

ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 
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β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

(στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 

των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4  περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 

επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 

λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 

υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 

για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 

από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών , που καθορίζονται 

κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 

σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί 





Σελίδα 26 

σε ανώνυμη εταιρεία   (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας 

ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 

περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 

δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 

προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 

ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 

ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 

το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση 

με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), 

όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 

ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 

των μετοχών, προσκομίζουν: 





Σελίδα 27 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 

περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 

Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. [Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να 

αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η 

μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας].  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 

της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 

3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 

του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 

3310/2005. Ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, θα 

προσκομίσει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την 

ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 

Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
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αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) τραπεζικές βεβαιώσεις. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα 

(χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον 

προσφέροντα, ποιο ποσό διατίθεται στον οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις και 

ότι θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος για ποσό που 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (έτη 2019, 

2020 και 2021). 

Στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που σύμφωνα 

με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει 

να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α., έντυπο Ε3, έντυπο 

Ν, κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του 

τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α., έντυπο Ε3, έντυπο 

Ν κ.λ.π.) για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν 

εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

γ) πίνακα τεκμηρίωσης στον οποίο θα αναφέρονται το έτος (οικονομική χρήση), ο κύκλος εργασιών και 

το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων. Συγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 
    

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ/ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
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Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

εν λόγω παράγραφο. Συγκεκριμένα, κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: 

Για την περίπτωση (α): Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 συνοδευόμενη από κατάλογο με τις 

κυριότερες παρόμοιες συμβάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6.(α) 

Η εμπειρία στην εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων 

καλής εκτέλεσης εργασιών από τον δημόσιο ή ιδιώτη παραλήπτη, από τις οποίες θα πιστοποιείται η 

έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση της σύμβασης. 

Για την περίπτωση (β): Η εμπειρία των ατόμων θα αποδεικνύεται με την υποβολή κατάλληλων 

βεβαιώσεων, βιογραφικά σημειώματα, πτυχία, άδειες σε ισχύ, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του 

προσφέροντος στα ανωτέρω θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόμενα μέλη των ομάδων 

δεν είναι στελέχη μόνιμης συνεργασίας του οικονομικού φορέα (ανεξαρτήτως Ασφαλιστικού Ταμείου 

που ανήκει το στέλεχος), αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από 

υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της 

σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού. 

Για την περίπτωση (γ): Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 συνοδευόμενη από κατάλογο με τις 

κυριότερες παρόμοιες συμβάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6.(γ) 

Η εμπειρία στην εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων 

καλής εκτέλεσης εργασιών από τον δημόσιο ή ιδιώτη παραλήπτη, από τις οποίες θα πιστοποιείται η 

έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση της σύμβασης.   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα 

των εν λόγω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο . 

Β.6 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υπο περ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
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πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει 

του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ 

τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής 

ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής 

και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση 

της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 

από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής τους, 

τα ακόλουθα στοιχεία για τους οικονομικούς φορείς των οποίων την ικανότητα επικαλούνται:  

α) Απόφαση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του οικονομικού φορέα, με την οποία θα 

εγκρίνεται η παροχή προς το διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και της 

επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ώστε να είναι στη διάθεση 

του διαγωνιζομένου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Στην απόφαση αυτή, ο οικονομικός 

φορέας θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στο συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους. 

Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους 

(αφορά και ανθρώπινους πόρους) που θα είναι διαθέσιμοι με ρητή προς τούτο δέσμευση, σε τρόπο 

ώστε να είναι δυνατό στη αναθέτουσα να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίμηση της σημασίας των 

σχετικών πόρων κατά το στάδιο του διαγωνισμού και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Επίσης, στην απόφαση αυτή ο Οικονομικός φορέας θα 

δεσμεύεται ρητά ότι θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το διαγωνιζόμενο έναντι της 

αναθέτουσας αρχής για τους συγκεκριμένους αυτούς πόρους.  

β) Αποδεικτικό της σχέσης μεταξύ του διαγωνιζομένου και του οικονομικού φορέα, θεωρημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη ή με ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ θεωρημένο από ΚΕΠ. 

Β.10 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο την τεχνική όσο και για την 

οικονομική προσφορά , η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) 

Κ1 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 90% 

Κ2.1 Εκπαίδευση προσωπικού-τεκμηρίωση 4% 

Κ2.2 Εγγύηση – Συντήρηση - Υποστήριξη 6% 

 

Πιο συγκεκριμένα, το κριτήριο ανάθεσης Κ1, εξετάζει τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και το Κριτήριο ανάθεσης Κ2, 

εξετάζει την επάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εγγύησης, συντήρησης και το χρονοδιάγραμμα 

παραδόσεων και αναλύοντας στα επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ1)  

A/A Περιγραφή Εξοπλισμού 

Συντελεστής 

Βαρύτητας(σ) 

1 Υποβρύχιες Αντλίες  Και Αναδευτήρες 10% 

2 Σύστημα Προεπεξεργασίας Λυμάτων 10% 

3 Όργανα Μέτρησης Παροχής 5% 

4 Εξοπλισμός Μονάδας Αερισμού (φυσητήρες, 

διαχύτες) 
6% 

5 Εξοπλισμός Χλωρίωσης 3% 
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6 Εξοπλισμός Αφυδάτωσης Ιλύος 6% 

7 Ηλεκτρικοί Πίνακες Ισχύος 5% 

8 Σύστημα Αυτοματισμού Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 20% 

9 Εξοπλισμός και Λογισμικό Κεντρικού Σταθμού 

Ελέγχου 
25% 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ1 : 90% 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Κ2)  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) 

Κ2.1 
Εκπαίδευση προσωπικού-τεκμηρίωση 

4% 

Κ2.2 Εγγύηση – Συντήρηση - Υποστήριξη 6% 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ2 : 10% 

Κ2.1. Εκπαίδευση προσωπικού-τεκμηρίωση  

Η επάρκεια της εκπαίδευσης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με το προτεινόμενο από το διαγωνιζόμενο 

χρονοπρόγραμμα, πλήθος εκπαιδευομένων και περιεχόμενο εκπαίδευσης σε σχέση με την κάλυψη των 

αναγκών για λειτουργία και συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος από το προσωπικό της 

Υπηρεσίας και την προσφερόμενη τεκμηρίωση.  

Κ2.2. Εγγύηση - συντήρηση – υποστήριξη.  

Η επάρκεια των υπηρεσιών Εγγύησης - Συντήρησης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με τους προτεινόμενους 

χρόνους παροχής υπηρεσιών (χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 6.6 της διακήρυξης (ελάχιστο 100 βαθμοί - μέγιστο 150 βαθμοί με αναλογική διάρθρωση) μετά 

την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή της προμήθειας (του συστήματος) καθώς και την 

διαδικασία που θα ακολουθήσει το προσωπικό του προμηθευτή για την αποκατάσταση βλαβών, τεχνική 

υποστήριξη των προγραμμάτων εφαρμογής, προληπτική συντήρηση, κ.λ.π. ώστε το προσφερόμενο 

σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιστα. Συγκεκριμένα μετά τη οριστική παραλαβή, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει συντήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις 

υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά 

ενδεχόμενα απαιτηθούν. Για το παραπάνω προσφερόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 

ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος καθώς και επιπλέον 

στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Αν η επιμέρους βαθμολογία κάποιου από τα παραπάνω κριτήρια είναι μικρότερη του αντίστοιχου 

ελάχιστου του προηγούμενου πίνακα, η προσφορά απορρίπτεται, αποκλείεται από την περαιτέρω 

αξιολόγηση και η οικονομική προσφορά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προμηθευτή.  

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς δίνεται από τη σχέση :  

ΣΚ = Κ1 + Κ2  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών , αυξάνεται δε μέχρι τους 150 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς , είναι 

πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και περιλαμβάνει , εκτός από την βαθμολογία και την λεκτική 

διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο . 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του , η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των οικονομικών 

προσφορών, υπολογίζει τις ανοιγμένες τιμές σύγκρισης των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν άρθρο και καταχωρεί σε συγκριτικό πίνακα. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται με βάση την 

τιμή : 

Τi = 0,8 X (ΣΚi) / max (ΣΚ) + 0,2 X min (Π) / (Πi) 

όπου,  

ΣΚi : η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i  

Πi : η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου i  

max(ΣΚ): Ο βαθμός της τεχνικής προσφοράς με την μεγαλύτερη βαθμολογία .  

min(Π): η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς. 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη τιμή Τ της κατάταξης.  

Μεταξύ ισοτίμων, μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα τεχνικά 

στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 

και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με 

αρ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 

ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 

στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 

τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών.  





Σελίδα 36 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 

σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 

μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 

ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 

Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 

προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  

ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 

και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 

ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ  και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
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αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 

τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 

προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 

απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 

καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 

νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 

περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 

ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 

δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 

για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, 

ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 

εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 

β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 

αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 

στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 

αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού 

αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
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 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 

την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση 

της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://espdint.eprocurement.gov.gr/  

Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus 

ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 

για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




  

 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 

του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Εκτός από την Τεχνική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα, ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο και την τεχνική προσφορά του που θα συντάξει ο ίδιος, η 

οποία πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο της τεχνικής προσφοράς που διατίθεται ως παράρτημα 

VIΙΙ της παρούσας. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 

τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης. 

Εκτός από την Οικονομική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα, ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο “οικονομική προσφορά” και την οικονομική προσφορά 

του που θα συντάξει ο ίδιος, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που διατίθεται ως Παράρτημα ΧI της παρούσας. 

Στο σχετικό πεδίο της οικονομικής προσφοράς στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ θα δοθεί μια και μοναδική τιμή, που θα ισούται με το συνολικό κόστος των 

προσφερόμενων ειδών / εργασιών άνευ ΦΠΑ, ανά άρθρο του προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

A.T.1 Η/Μ Εξοπλισμός 628.076,55 € 

A.T.2 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 27.820,00 € 

A.T.3 Υλικά Στήριξης-Σιδηρικά 25.970,00 € 

A.T.4 Υλικά και Εργασίες Πολ. Μηχανικού 59.315,10 € 

A.T.5 Υδραυλικός Εξοπλισμός και Σωληνώσεις 113.982,00 € 

A.T.6 Αυτοματισμός – Τηλεέλεγχος- Τηλεχειρισμός 275.000,00 € 

A.T.7 Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση-Εγγύηση 10.000,00 € 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του περιεχομένου της κατά τα ανωτέρω υποβληθείσας 

προσφοράς και της τιμής που καταχωρήθηκε στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η τιμή της προσφοράς δίνεται ανά μονάδα μέτρησης, θα είναι αποκλειστικά σε Ευρώ 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 

εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές 

είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες 

θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Εφόσον, από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Προσφορά υποψηφίου που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών θα απορρίπτεται. 

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 

διευκρινίσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτοί δε, υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 

ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ 

προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 02/06/2022 και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα 

μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή . 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων 

της , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση 

ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας 

παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, 

υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα . 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 

του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς 

ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 

από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
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οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 

επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους 

της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 

προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης 

των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 

2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 

προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 

κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για 

την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 

τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς  η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 

πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 

σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την 

παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του 

πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης . 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 

από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 
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οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 

παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 

χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 

εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 

την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 

έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 

εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 

πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 

τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), 

δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 

πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του 

στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 

της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 

εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, 

στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης 

των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 

του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν 

γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής . Κατά της 

απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 

ανωτέρω απόφασης.  

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
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δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 

με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»  . 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 

αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει 

αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 

και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την 

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και 

Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 

της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 

δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 

αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 

προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 

παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 

τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 

αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
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αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 

προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 

τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 

επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε 

περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα 

άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή 

την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 

προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 

αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της 

αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 

δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., 

την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, 

την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 

Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 

υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 

κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 

της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 

απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 

Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
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δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το 

διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της 

αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 

εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για 

την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 

παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 

αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 

η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 

του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 

Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή 

να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 

λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 

περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 

την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 

λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα X της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 

από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 30 ημερών  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 

απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα X της Διακήρυξης. Η προκαταβολή 

και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 

5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά 

από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, 

σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 

αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των 

αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
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παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά 

από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 

που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 

50.000,00 ευρώ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση 

της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της 

παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται 

κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις 

των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 

μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 

της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 

να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 

λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα 

υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση 

συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 

πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Αντίστοιχα μετά από αίτηση 

του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα 

ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 

1° Στάδιο 

Με την έκδοση των σχετικών δελτίων αποστολής και τιμολογίων και παράδοση του εξοπλισμού 

στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε χώρο υποδειχθεί από την Υπηρεσία γίνεται 

καταγραφή αυτού, αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας µε αυτόν της προσφοράς, και 

συντάσσεται λογαριασμός από τον Προμηθευτή για το 50% της αξίας του παραδοθέντος 

εξοπλισμού.  

2° Στάδιο 

Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού ή τμήματος του επί τόπου του έργου, ο Προμηθευτής θα 

υποβάλλει σχετικό έγγραφο προς την Υπηρεσία, για την προσωρινή παραλαβή του. Η Υπηρεσία 

μετά από σχετικό έλεγχο θα προχωρήσει στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του συστήματος 

και θα συνταχθεί λογαριασμός για το 45 % της αξίας του παραδοθέντος εξοπλισμού, η διαδικασία 

της προσωρινής παραλαβής και κατά συνέπεια της υποβολής του λογαριασμού δεν μπορεί να 

απέχει περισσότερο των 30 ημερών από την έγγραφη όχληση από τον Προμηθευτή για παραλάβή. 

3° Στάδιο 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρώνεται με τη θέση σε λειτουργία και 

εκπαίδευση και γενικά την ολοκλήρωση του έργου και τη δοκιμαστική λειτουργία και εφ' όσον 

διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, συντάσσεται λογαριασμός 

από τον Προμηθευτή και υπογράφεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής γιο το υπόλοιπο 5 % 

του παραδοθέντος εξοπλισμού. 

4ο Στάδιο  

Μετά το πέρας του ημίσεως χρόνου καλής λειτουργίας (σύμφωνα με την τεχνική προσφορά)  και 

την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί 

αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, το 50% της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 

5ο Στάδιο  

Μετά την λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την βεβαιωμένη καλή 

λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο 

και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, το υπόλοιπο  50% της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το 

οποίο αποτελεί και εξόφληση του Αναδόχου. 

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι 

προηγούμενες πληρωμές. 
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Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητος  

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

,με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της 

υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 

θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 

χορηγηθείσας προκαταβολής. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
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α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 

δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2 

της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 

προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με 

την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 

είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 

του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 

την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο 

οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον 

υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 

αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
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ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 

ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 

έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 

προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 

εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 





Σελίδα 60 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις 

β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 

της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας σε δώδεκα (12) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.2.1. H παραλαβή των τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου γίνεται από επιτροπές, 

πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 

221 του ν. 4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα 

IX (Σχέδιο Σύμβασης) της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 

των υλικών γίνεται μακροσκοπικά.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
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(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 

τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών το πολύ από την ημερομηνία διενέργειας των 

προβλεπόμενων ελέγχων. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ασφάλισης και ποιοτικού ελέγχου  

Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που έχει 

προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες ή 

χώρους της Υπηρεσίας μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να 

έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει να ασφαλιστούν από 

τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαϊά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική 

εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 

210 του ν. 4412/2016. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο χρηματικού ύψους τουλάχιστον ίσο με την αξία 

της σύμβασης θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των 

αντίστοιχων πληρωμών. 

Ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 

μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για 

τον έλεγχο. 

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει 

στην διάθεση του. 

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα 

έξοδα του ελέγχου. 

δ) Να ενημερώνει την επιτροπή, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. 

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα 

προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους. 
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Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 

εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα. 

Η επιτροπή υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Αναπροσαρμογή Τιμής 

Δεν προβλέπεται. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση/συντήρηση διάρκειας σύμφωνα με την Τεχνική 

του προσφορά, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο 

και για το σύνολο του συστήματος. Ο ελάχιστος αποδεκτός χρόνος εγγύησης είναι ένα (1) έτος 

και μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες. 

Στην Τεχνική του προσφορά περιγράφονται επίσης:  

- Οι όροι εγγύησης-συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς και πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης για περίοδο τόση όση αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά το 

χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήματος (πέρας 

δοκιμαστικής λειτουργίας) που περιλαμβάνει και διαδικασία τεχνικής υποστήριξης 160 ωρών. 

- Σχέδιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 

οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν για διάρκεια σύμφωνα με την Τεχνική του 

προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) κατά την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την 

πλήρη συντήρηση του συστήματος. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών.  

Προς το σκοπό αυτό ο προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω 

Modem με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος από την έδρα της επιχείρησης του. 
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Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 

συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.7.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

Ν. 4412/2016 ως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης 

β) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή ή οι επιτροπές παραλαβής καλής εκτέλεσης του έργου διαπιστώνουν 

παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

Ν.4144/2013, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Σύμβαση καταγγέλλεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

6.7.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ΑΚ. 

6.7.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 

της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 

υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 

προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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1 Γενικά  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία συστήματος αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αυτοματισμού, 

τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της Ε.Ε.Λ Νέας Επίδαύρου της Δ.Ε.Υ.Α Επιδαύρου.  

1.1 Αντικειμενικός Σκοπός της προμήθειας 

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αντλιοστασίων και της 

υφιστάμενης ΕΕΛ που εξυπηρετεί την Τ.Κ Νέας Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου. 

Η προτεινόμενη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός θέτει ως βάση την κάλυψη των αναγκών σε δεδομένα 

χρονικού ορίζοντα 20ετίας, τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής όσο και κατά τη διάρκεια της θερινής 

περιόδου. 

Η EEΛ θα αναβαθμιστεί/εκσυγχρονιστεί στα κάτωθι στάδια επεξεργασίας: 

• Αντλιοστάσια προσαγωγής και ανύψωσης των λυμάτων προς την ΕΕΛ 

Προεπεξεργασία λυμάτων: Εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση. 

• Δευτεροβάθμια επεξεργασία: Σύστημα αερισμού, απονιτροποίησης, χημικής 

αποφωσφόρωσης και δευτεροβάθμιας καθίζησης 

• Τριτοβάθμια επεξεργασία: Χλωρίωση, αποχλωρίωση και φίλτρανση τελικής εκροής. 

• Σύστημα διάθεσης ανακτημένου νερού με δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης 

• Επεξεργασία ιλύος: Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος και Μονάδα αφυδάτωσης. 

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση  

1.2.1 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Ε.Ε.Λ Παλαιάς Επιδαύρου 

1.2.1.1 Περιοχή Αναφοράς 

Πρόκειται για το υφιστάμενο έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Επιδαύρου», 

της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, σε γήπεδο συνολικής έκτασης: 3.600m2, με συντεταγμένες Κ.Β. κατά 

ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (424172, 4170712) και μέσο υψόμετρο 65m, στην Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου, 

Δ.Ε. Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, Νομού Αργολίδας. Η πρόσβαση στο γήπεδο της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου 

της περιοχής. 
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Στην εγκατάσταση οδηγούνται τα λύματα του οικισμού της Νέας Επιδαύρου μέσω καταθλιπτικού 

αγωγού συνολικού μήκους 1400m από το κεντρικό αντλιοστάσιο (Α/Σ2) στη θέση ‘Άγιος Λεωνίδης’  

με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (423349.18, 4169991.23). Στο εν λόγω αντλιοστάσιο 

καταλήγουν τα λύματα από άλλο αντλιοστάσιο (Α/Σ1) το οποίο είναι εγκατεστημένο στα όρια του 

οικισμού της Νέας Επιδαύρου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (422641.35,  4170218.18)  

και το οποίο συλλέγει τμήμα των λυμάτων του οικισμού (το υπόλοιπο τμήμα παροχετεύεται στο 

αντλιοστάσιο Α/Σ2) 

1.2.1.2 Δίκτυα κοινής ωφελείας 

Η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με το 

δίκτυο πόσιμου νεροού. 

1.2.1.3 Προσαγωγή λυμάτων 

Στην εγκατάσταση οδηγούνται τα λύματα του οικισμού της Νέας Επιδαύρου μέσω καταθλιπτικού 

αγωγού συνολικού μήκους 1400m από το κεντρικό αντλιοστάσιο (Α/Σ2) στη θέση ‘Άγιος Λεωνίδης’  

με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (423349.18, 4169991.23). Στο εν λόγω αντλιοστάσιο 

καταλήγουν τα λύματα από άλλο αντλιοστάσιο (Α/Σ1) το οποίο είναι εγκατεστημένο στα όρια του 

οικισμού της Νέας Επιδαύρου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (422641.35,  4170218.18)  

και το οποίο συλλέγει τμήμα των λυμάτων του οικισμού (το υπόλοιπο τμήμα παροχετεύεται στο 

αντλιοστάσιο Α/Σ2). 

Υψόμετρα αντλιοστασίων: Α/Σ1: 67 m, Α/Σ2: 24 m, υψόμετρο προσαγωγής εντός του γηπέδου της 

ΕΕΛ: 65 m. 

Μήκος Αγωγού Προσαγωγής Α/Σ2 – ΕΕΛ : 1400 m 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι επίσης η αντικατάσταση όλου του Η/Μ εξοπλισμού και 

των αυτοματισμών των υφιστάμενων αντλιοστασίων με τρόπο ώστε  να  αποφεύγονται  κατά  το  

δυνατό οι υδραυλικές αιχμές και η τροφοδοσία της ΕΕΛ να είναι κατά το δυνατό ομαλή. Στα 

αντλιοστάσια θα τοποθετηθούν επίσης κατάλληλα συστήματα απόσμησης. 

1.2.1.4 Διάθεση λυμάτων 

Με βάση την υφιστάμενη αδειοδότηση της μονάδας τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε 

υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη διαλείπουσας ροής, ο οποίος είναι ο ξεροχείμμαρος «Τριπόταμα» ο 
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οποίος διέρχεται πλησίον της ΕΕΛ. Το σημείο  εκροής  του  αγωγού  διάθεσης  βρίσκεται  σε  

απόσταση 1km  από την ΕΕΛ κατάντι της  ροής του ξεροχειμμάρου, συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87  

(Χ, Υ) = (424036.57, 4171640.98) και σε υψόμετρο 65 m. 

Με το πέρας των εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ η προκύπτουσα απορροή 

θα έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών ακόμη και με 

τη μέθοδο του καταιονισμού. Για το σκοπό αυτό θα συνδεθεί κατάλληλος επιφανειακός αγωγός 

ο οποίος θα συνδέει την επεξεργασμένη απορροή της μονάδας με το υφιστάμενο δίκτυο 

άρδευσης του Δήμου Επιδαύρου το οποίο διέρχεται πλησίον της μονάδας. Το μήκος του εν λόγω 

αγωγού θα είναι 400 m. Σημείο σύνδεσης: συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (424133.01, 

4170410.53) και σε υψόμετρο 9 m. 

 

1.2.1.5 Συνοπτική Περιγραφή  Υφιστάμενου Σχεδιασμού και λειτουργίας 

Στη μονάδα υπάρχει πρόσβαση στο γήπεδο της ΕΕΛ μέσω υφιστάμενης οδού κατάλληλων 

χαρακτηριστικών. 

Το γήπεδο της μονάδας διαθέτει περίφραξη. 

Η ΕΕΛ είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΕΛ δεν είναι συνδεδεμένη 

με το δίκτυο ύδρευσης 

Οικίσκος ελέγχου εγκατάστασης συνολικού εμβαδού 45 m2. 

1.2.1.5.1 Δεξαμενές βιολογικής βαθμίδας 

Στην ΕΕΛ υπάρχουν υφιστάμενες δεξαμενές με δύο παράλληλες ίδιες γραμμές επεξεργασίας 

στη βιολογική βαθμίδα. 

Κάθε ανοξική δεξαμενή έχει διαστάσεις: ΜxΠxΥ: 7 x 8 x 3.2 m 

Και ενεργό όγκο: V = 180 m3 

 

Κάθε αερόβια δεξαμενή έχει διαστάσεις: ΜxΠxΥ: 15 x 8 x 3.2 m 
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Και ενεργό όγκο: V = 384 m3 

Η τροφοδοσία των ανοξικών δεξαμενών γίνεται μέσω υπερχείλισης από το φρεάτιο μερισμού 

των δεξαμενών της βιολογικής βαθμίδας. Η επικοινωνία μεταξύ των ανοξικών ζωνών και των 

δεξαμενών αερισμού γίνεται μέσω ορθογωνικών οπών στον πυθμένα των ανοξικών δεξαμενών. 

1.2.1.5.2 Δεξαμενή καθίζησης 

Πρόκειται για κυκλική δεξαμενή εσωτερικής διαμέτρου 9.6m. Η  υπερχείλιση  της  δεξαμενής  

οδηγείται  σε εξωτερικό κανάλι πλάτους 0.8 m  περιμετρικά της  δεξαμενής μέσω  οπών.  Η απορροή  

εν συνεχεία οδηγείται βαρυτικά στη δεξαμενή χλωρίωσης. 

Από το φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών αερισμού το ανάμικτο υγρό οδηγείται στη  δεξαμενή  

καθίζησης. Ο αγωγός διέρχεται κάτω από τον πυθμένα της δεξαμενής και καταλήγει στο κέντρο της 

μέσω συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή της παροχής σε  όλη την επιφάνεια  

της δεξαμενής. 

Η καθιζάνουσα  ιλύς με τη βοήθεια  ξέστρου μεταφέρεται στην κεντρική χοάνη της δεξαμενής και    

από εκεί διοχετεύεται στο αντλιοστάσιο  ανακυκλοφορίας.  Ο  σαρωτικός  μηχανισμός  αποτελείται  

από μεταλλική γέφυρα μήκους περίπου ίσου με την ακτίνα της δεξαμενής. 

Η δεξαμενή έχει πλευρικό βάθος υγρών 3 μέτρων περίπου. 
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1.2.1.5.3 Δεξαμενή χλωρίωσης 

Μετά τη διαύγαση τα επεξεργασμένα  λύματα  οδηγούνται  στη  δεξαμενή  απολύμανσης.  Πρόκειται 

για μαιανδρική δεξαμενή ενεργής διαδρομής 35 m με ενεργό βάθος περίπου 1 m. 

Η υφιστάμενη ΕΕΛ είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τη μέθοδο ενεργού ιλύος. Συνοπτικά, 

αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα: 

1. Tμήμα προεπεξεργασίας: εσχάρωσης – αμμοσυλλογής – λιποσυλλογής. 

2. Δύο παράλληλες γραμμές επεξεργασίας με τμήματα απονιτροποίησης και αερισμού μέσω 

βραδύστροφων επιφανειακών αεριστήρων 

3. Μια δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης 

4. Δεξαμενή χλωρίωσης μαιανδρικής μορφής 

5. Κλίνες Ξήρανσης περίσσειας ιλύος 

6. Κτίριο διοίκησης με ηλεκτρολογκούς πίνακες 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται εποπτικά η διάταξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

επισημαίνονται τα βασικά στάδια επεξεργασίας. 
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Εικόνα 3: Εποπτική απεικόνιση των τμημάτων επεξεργασίας της υφιστάμενης ΕΕΛ Νέας Επιδαύρου 
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2 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου 

2.1 Γενικά 

Η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου αερισμού 

με διάχυση αέρα μέσω διαχυτών λεπτής φυσαλίδας εντός της βιολογικής βαθμίδας. Για την 

προβλεπόμενη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις στα περισσότερα τμήματα επεξεργασίας (δεξαμενές απονιτροποίησης και 

αερισμού, η δεξαμενή καθίζησης, η δεξαμενή χλωρίωσης) 

Συνοπτικά, οι επί μέρους μονάδες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νέας 

Επιδαύρου οι οποίες θα αναβαθμιστούν θα είναι: 

α. Η Μονάδα Προεπεξεργασίας, η οποία θα αποτελείται από: 

• Το έργο προ-επεξεργασίας (λεπτοεσχάρωσης, εξάμμωσης, απομάκρυνσης λιπών και 

ελαιών) των λυμάτων. Θα τοποθετηθεί compact μονάδα προεπεξεργασίας. 

• Το μετρητή παροχής. 

β. Η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, η οποία αποτελείται από δύο υφιστάμενες πλήρεις 

γραμμές επεξεργασίας και περιλαμβάνει: 

• Το φρεάτιο διανομής προς τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, το οποίο αποτελείται 

από το δομικό μέρος και τον εξοπλισμό μερισμού. 

• Τις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας (μία για κάθε γραμμή επεξεργασίας), οι οποίες 

συνίστανται από ένα ανοξικό και ένα αερόβιο διαμέρισμα έκαστη και αποτελούνται από το 

δομικό μέρος, τον απαιτούμενο εξοπλισμό διάχυσης, τον εξοπλισμό αερισμού και ρύθμισης  

του οξυγόνου και των αιωρούμενων στερεών, τον εξοπλισμό ανακυκλοφορίας ανάμικτου 

υγρού, τον απαιτούμενο εξοπλισμό ανάδευσης καθώς και τον εξοπλισμό ελέγχων. 

• Τη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης 

• Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος και  περίσσειας ιλύος, το οποίο αποτελείται από το 

δομικό μέρος, τις αντλίες ανακυκλοφορίας και περίσσειας καθώς και τον εξοπλισμό ελέγχων. 

γ. Η Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος, η οποία αποτελείται από: 
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• τη δεξαμενή πάχυνσης Ιλύος, 

• τη μονάδα αφυδάτωσης Ιλύος, 

• τον εξοπλισμό της μονάδας πολυηλεκτρολύτη, 

• τον εξοπλισμό απομάκρυνσης αφυδατωμένης ιλύος δ. Η Μονάδα Απολύμανσης η οποία 

αποτελείται από: 

• τη μονάδα προετοιμασίας και τροφοδότησης χημικών απολύμανσης, 

• τη δεξαμενή απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο, 

• το φρεάτιο αποχλωρίωσης με προσθήκη χημικών, 

ε. Τη Δεξαμενή αποθήκευσης της επεξεργασμένης απορροής, εντός ή εκτός της οποίας είναι 

εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα για την απομάκρυνση της εκροής προς τον εκάστοτε 

αποδέκτη (ξερόρρεμα «Τριπόταμα» ή δίκτυο άρδευσης Δήμου Επιδαύρου). 

2.2 Αντλιοστάσια 

ΑΣ1 

Απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση ανά αντλιοστάσιο τριών (3) υποβρύχιων αντλητικών 

συγκροτημάτων μετά των παρελκομένων τους και συγκεκριμένα: 

• Τρείς υποβρύχιες αντλίες παροχής 20 m3/h, με μανομετρικό 45 m. 

• Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας με inverters και σύστημα αυτοματισμού και τηλεματικής 

λειτουργίας 

• Αντιπληγματική βαλβίδα ακαθάρτων 

Ορίζεται ρητά ότι οι αντλίες και ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα έχουν απόλυτη συμβατότητα και θα 

διαθέτουν την έγκριση και την εγγύηση σχεδιασμού του κατασκευαστικού οίκου ή του νομίμου 

αντιπροσώπου του. 

 

 

ΑΣ2 
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Απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση ανά αντλιοστάσιο τριών (3) υποβρύχιων αντλητικών 

συγκροτημάτων μετά των παρελκομένων τους και συγκεκριμένα: 

• Τρείς υποβρύχιες αντλίες ελάχιστης παροχής 40 m3/h, με μανομετρικό 55 m. 

• Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας με inverters και σύστημα αυτοματισμού και τηλεματικής 

λειτουργίας 

• Αντιπληγματική βαλβίδα ακαθάρτων 

Σε κάθε αντλιοστάσιο: 

Ορίζεται ρητά ότι οι αντλίες και ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα έχουν απόλυτη συμβατότητα και θα 

διαθέτουν την έγκριση και την εγγύηση σχεδιασμού του κατασκευαστικού οίκου ή του νομίμου 

αντιπροσώπου του. 

Κάθε αντλία θα συνδέεται σταθερά σε πέλμα επικάθισης και θα ολισθαίνει  πάνω  σε  οδηγούς  

ράβδους, εκτεινόμενες από την κορυφή του αντλιοστασίου μέχρι το πέλμα επικάθισης της αντλίας. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται είσοδος του 

προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σημείο επαφής με το πέλμα 

επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μηχανικά επεξεργασμένης μεταλλικής υδατοστεγούς 

επαφής. 

Κανένα τμήμα της αντλίας δεν θα χρειάζεται στήριξη κατευθείαν στον πυθμένα του αντλιοστασίου, 

παρά μόνο στο πέλμα επικάθισης. 

Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα  είναι  μηχανικά 

κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους. H συναρμογή τους θα 

επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων,  και  στις  

τέσσερις πλευρές του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που 

ασφαλίζουν τη συναρμογή. 

Αυτοματισμοί 

Σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη απαγωγή των λυμάτων και 

να προστατεύει την εγκατάσταση από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας. 
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Για την ένδειξη της στάθμης των λυμάτων στη δεξαμενή και την αυτόματη λειτουργία των αντλητικών 

συγκροτημάτων, προβλέπονται δύο (2) διατάξεις μέτρησης στάθμης λυμάτων στη δεξαμενή, που θα 

αποτελούνται: 

α) από αισθητήριο στάθμης πιεζοστατικού τύπου (αναλογικό αισθητήριο) τέτοιο ώστε να μην 

επηρεάζεται η μέτρηση από την αφρώδη επιφάνεια των λυμάτων το οποίο τοποθετείται στη δεξαμενή 

συγκέντρωσης λυμάτων και μια μονάδα ελέγχου (PLC) που τοποθετείται στο πεδίο αυτοματισμών του 

ηλεκτρικού πίνακα.  

β) Επίσης θα χρησιμοποιηθούν 3 πλωτηροδιακόπτες (φλοτέρ λυμάτων) στάθμης για τις ενδείξεις ως 

εξής: 

✓ ένα φλοτέρ προστασίας ξηράς λειτουργίας 

✓ ένα φλοτέρ εκκίνησης μιας αντλίας 

✓ ένα φλοτέρ υπερχείλισης 

Το σύστημα αυτοματισμού θα υλοποιηθεί με έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC). Ειδικότερα το 

σύστημα αυτοματισμού θα εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

✓ Εκκίνηση και στάση των αντλητικών συγκροτημάτων ανάλογα με την στάθμη των λυμάτων μέσα 

στο θάλαμο για τιμές της στάθμης που μπορούν να ρυθμιστούν επί τόπου του έργου. 

✓ Αυτόματη κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να 

επιτυγχάνεται ομοιόμορφη φθορά αυτών. 

✓ Αυτόματη αντικατάσταση ενός αντλητικού συγκροτήματος που τυχόν δεν λειτουργεί με το 

εφεδρικό με ταυτόχρονη σήμανση. 

✓ Επιλογή αυτομάτου ή χειροκινήτου τρόπου ελέγχου της λειτουργίας των αντλητικών 

συγκροτημάτων με την βοήθεια μεταγωγέων τριών θέσεων (αυτόματο - στάση χειροκίνητα). Στη 

θέση "αυτόματα" ο αυτόματος τηλεχειριζόμενος διακόπτης κάθε αντλητικού συγκροτήματος 

ελέγχεται από το αυτόματο σύστημα λειτουργίας μόνο. Στη θέση "χειροκίνητα" το αυτόματο 

σύστημα δεν επιδρά στον αυτόματο διακόπτη και το αντλητικό συγκρότημα εκκινά. Πάντως 

αποκλείεται η λειτουργία εφ' όσον η στάθμη των λυμάτων είναι κάτω από την κατώτατη 

επιτρεπόμενη ή εφ' όσον ενεργοποιηθούν τα συστήματα προστασίας του κινητήρα. 
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✓ Αυτόματη στάση των αντλητικών συγκροτημάτων και σήμανση σε περίπτωση στάθμης λυμάτων 

χαμηλότερης από την κατώτατη επιτρεπόμενη. 

✓ Αποκλεισμός εκκίνησης των αντλητικών συγκροτημάτων και σήμανση σε περίπτωση στάθμης 

λυμάτων χαμηλότερης από την κατώτατη επιτρεπτή. 

✓ Αυτόματη αποκατάσταση λειτουργίας μετά από διακοπή του ρεύματος τροφοδοσίας χωρίς 

παρέμβαση του προσωπικού. 

✓ Σήμανση "λειτουργία" για κάθε αντλητικό συγκρότημα. 

✓ Σήμανση "βλάβη" σε κάθε αντλητικό συγκρότημα σε περίπτωση που δόθηκε εντολή εκκίνησης 

αυτόματα ή χειροκίνητα και δεν μπήκε σε λειτουργία. 

✓ Όλες οι σημάνσεις του πίνακα θα είναι οπτικές. Οι σημάνσεις βλάβης θα είναι και ηχητικές. Οι 

φωτεινές σημάνσεις ανωμαλίας θα είναι διακοπτόμενες. Η ηχητική σήμανση θα γίνεται με κόρνα 

στερεωμένη επάνω στον πίνακα, θα λειτουργεί ταυτόχρονα με τις φωτεινές σημάνσεις και θα 

διακόπτεται με πλήκτρο, ενώ η φωτεινή ένδειξη θα παραμένει μέχρι να αρθεί το αίτιο που 

προκάλεσε την ανωμαλία. 

✓ Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανο ένδειξης κλπ. θα υπάρχει πινακίδα που θα γράφει με ανάγλυφα 

γράμματα τον προορισμό ή την ένδειξη του κάθε οργάνου. 

✓ Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοματισμού με τις οποίες προβλέπεται η σύνδεση 

των εξωτερικών οργάνων θα καταλήγουν σε αριθμημένους ακροδέκτες που θα επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό της σύνδεσης. 

✓ – Όλα τα σήματα λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, του αναδευτήρα, η εκκίνηση 

/παύση του Η/Ζ, καθώς και τα σφάλματα από τα παραπάνω θα αποστέλλονται μέσω του κόμβου 

τηλεμετρίας που θα εγκατασταθεί εκεί, στο υφιστάμενο SCADA της ΕΕΛ. Το PLC θα μπορεί να 

συνδεθεί μέσω UHF modem με το κέντρο ελέγχου SCADA της ΕΕΛ. 

Το σύστημα αυτοματισμού συμπεριλαμβάνεται και θα είναι εγκατεστημένο μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα 

που θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο. 

Αυτοματισμός ελέγχου λειτουργίας αντλιοστασίου με πλωτηροδιακόπτες. 

Αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση στο θάλαμο αναρρόφησης, κατ’ ελάχιστο τριών 

πλωτηροδιακοπτών μορφής αχλαδιού με κάλυμμα από πολυπροπυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό με 

ενσωματωμένο διακόπτη μπίλιας. 





Σελίδα 47 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σωληνώσεις και καλωδιώσεις 

καθώς και η εργασία στερώσεως, συνδέσεως, σωληνώσεων και καλωδιώσεων εγκαταστάσεως και η 

δοκιμασία του αυτοματισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Η ψηλή στάθμη των λυμάτων στον υγρό θάλαμο καθώς και στον χώρο υποδοχής λυμάτων του 

αντλιοστασίου που προσεγγίζει την υπερχείλιση θα επισημαίνεται με πλωτηροδιακόπτη (φλοτέρ 

στάθμης) που θα θέτουν σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού μέσα στο αντλιοστάσιο. 

Ηλεκτρικός Πίνακας: 

Για την προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση - δοκιμές και  θέση σε λειτουργία  ενός πίνακα ισχύος  

και αυτοματισμού κατ’ ελάχιστο δύο αντλιών ισχύος 35 kW/ έκαστη του αντλιοστασίου λυμάτων. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι πλήρης, θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο θα περιλαμβάνει 

ομαλούς εκκινητές (soft starters), μονάδα ελέγχου δεδομένων, υπομονάδες σημάτων, 

ασφαλειοδιακόπτες, κεντρικό διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και εξωτερική 

κλεμοσειρά συνδέσεων. 

Το πίλλαρ θα κατασκευάζεται από διαμορφωμένα φύλλα χάλυβα DKP πάχους 2mm. θα διαθέτει 

εξωτερική τυφλή πόρτα και εσωτερική μετωπική πλάκα κάλυψης των ενεργών υπό τάση μερών. 

Οι πόρτες θα έχουν περιμετρικό λαβύρινθο, μεντεσέδες βαρέως τύπου με ανοξείδωτο πίρο και 

κλειδαριά ντίζας τριών σημείων. Περιμετρικά των ανοιγμάτων θα υπάρχει διπλό  ελαστικό  

παρέμβυσμα από συνθετικό καουτσούκ μεγάλης αντοχής στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. 

Το ερμάριο θα διαθέτει μεταλλικό σκέπαστρο με κλίση για την αποφυγή συγκέντρωσης του 

νερού. Η είσοδος των καλωδίων θα γίνεται από το κάτω μέρος μέσω στυπιοθλιπτών. 

Στον πίνακα θα ενσωματωθούν οι ακόλουθες διατάξεις: 

• Η άφιξη από τη ΔΕΗ 

• Η αυτόματη μεταγωγή στο Η/Ζ (σε περίπτωση απώλειας ΔΕΗ) 

• Πολυόργανο ηλεκτρικών μετρήσεων 

• Η λειτουργία και ο έλεγχος κάθε αντλίας 

• Το PLC για τον αυτοματισμό του αντλιοστασίου 
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• Οθόνη αφής 

• Τα όργανα ελέγχου (στάθμης, προστασίας αντλιών) 

• Φωτισμού και παροχής ρευματοδότη του οικίσκου 

 

Για τα παραπάνω προβλέπεται η χρήση κατάλληλου διακοπτικού υλικού. Σε αυτό περιλαμβάνεται 

μεταξύ άλλων και soft starters για την ομαλή έναρξη λειτουργίας των αντλιών. Η διάταξη 

αυτοματισμού θα δίνει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας των αντλιών και θα παρέχει 

δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας αυτών. 

Οι ομαλοί εκκινητές (soft starters) θα πρέπει να είναι εύφημου οίκου. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί σύστημα γείωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επιπλέον θα εγκατασταθεί επικοινωνιακός εξοπλισμός που θα περιλαμβάνει modem, κεραίες, ιστούς, 

τροφοδοτικά, καλώδια σύνδεσης και ότι επιπλέον υλικά χρειαστούν για τις ασύρματες ζεύξεις των 

αντλιοστασίων αποχέτευσης με το κέντρο ελέγχου. Ο εξοπλισμός αναφέρεται στα δύο αντλιοστάσια και 

στο κέντρο ελέγχου. 

Ανυψωτικές διατάξεις 

Εγκατάσταση ανυψωτικών διατάξεων κατάλληλου τύπου για  την  εγκατάσταση  και  την  ανύψωση 

των αντλιών. 

Σύστημα τηλε-ελέγχου 

Το Σύστημα διακρίνεται στα παρακάτω Υποσυστήματα: 

α. Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην ΕΕΛ και θα ενσωματωθεί στο σύστημα 

SCADA, απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλε-έλεγχος και ο τηλεχειρισμός των αντλιοστασίων 

β. Τοπικοί σταθμοί που θα τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια και απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, 

και τηλεχειρισμός. 
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2.3 Μέτρηση παροχής εισερχόμενων λυμάτων 

Για τη μέτρηση της παροχής των εισερχομένων λυμάτων στην ΕΕΛ, θα χρησιμοποιείται 

παροχόμετρο ηλεκτρομαγνητικού τύπου, το οποίο εγκαθίσταται στον κεντρικό αγωγό  κατάθλιψης 

προσαγωγής των λυμάτων πριν την προεπεξεργασία τους. 

Ο ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής, θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον DN100, αποτελούμενος 

από αισθητήριο,  ηλεκτρονικό  επεξεργαστή  – μετατροπέα  με  αναλογική έξοδο 4 – 20 mA, με 

ενσωματωμένη φωτιζόμενη αλφαριθμητική οθόνη. 

2.4 Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων 

Η προεπεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται σε ενιαία compact συστήματα εσχάρωσης – 

εξάμμωσης – λιποσυλλογής δυναμικότητας  20  L/s  (72  m3/h)  έκαστο,  που  υπερκαλύπτει  

την παροχή αιχμής. 

 

 

Στη διάταξη λαμβάνει μέρος αυτόματα η εσχάρωση, η εξάμμωση, ο αερισμός και η 

λιποσυλλογή των εισερχομένων λυμάτων. Αρχικά τα λύματα εισέρχονται στο τμήμα της 

εσχάρωσης όπου εγκαθίσταται κυλινδρική εσχάρα, τύπου τύμπανου και διάκενα μεγέθους 

6 mm και δημιουργούν ένα κυκλικό τύμπανο εσχάρωσης. 

 

 

Η διάταξη θα είναι συμπαγές σύστημα  βιομηχανικής  παραγωγής με μεγάλη εφαρμογή 

διεθνώς  και   θα είναι αυτόματη  μονάδα  συνεχούς λειτουργίας,  κατασκευασμένη από  

ανοξείδωτο  χάλυβα  304L,  η οποία θα επιτελεί τις ακόλουθες διεργασίες: 

1. Εσχάρωση των εισερχόμενων ευμεγέθων στερεών μεγέθους μεγαλύτερου από 6 mm 

2. Ανύψωση των εσχαρισμάτων 

3. Συμπύκνωση-αφυδάτωση των εσχαρισμάτων και απόρριψη σε κάδο 

4. Διαχωρισμό της άμμου 
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5. Ανύψωση και αφυδάτωση της καθιζάμενης άμμου και απόρριψη σε κάδο. 

6. Αφαίρεση ελαίων και λιπών 

 

 

Τα λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω, όπου συγκρατούνται 

τα στερεά με διάμετρο μεγαλύτερη των 6 mm. Η εσχάρα είναι τύπου σταθερού τυμπάνου 

με κοχλία ανύψωσης εσχαρισμάτων. Ο κοχλίας, στο κάτω μέρος, είναι εξοπλισμένος με 

βούρτσες ώστε να καθαρίζει την επιφάνεια του τυμπάνου, ενώ στο άνω μέρος φέρει ζώνη 

συμπίεσης εσχαρισμάτων. 

Για καλύτερη απόδοση το κόσκινο της εσχάρας πρέπει να είναι διάτρητο (με οπές) και  όχι  με  

διαμήκη ανοίγματα. Ο καθαρισμός αυτών των στερεών γίνεται αυτόματα τη  στιγμή  που  η  

στάθμη των λυμάτων, πριν τη κυλινδρική εσχάρα φθάσει τη μέγιστη επιθυμητή τιμή (π.χ. 400 

mm). 

 

 

Η μονάδα θα περιλαμβάνει και ένα κυτίο παράκαμψης (bypass) της αυτοκαθαριζόμενης. 

Σε σημείο ψηλότερο της μέγιστης στάθμης λειτουργίας της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας, 

θα υπάρχει άνοιγμα υπερχείλισης από όπου τα λύματα περνάνε στα κουτί παράκαμψης 

εφοδιασμένο με στατική εσχάρα, η οποία καθαρίζεται χειρονακτικά. Τα λύματα 

υπερχειλίζουν προς το κουτί bypass και από κει εκρέουν προς την δεξαμενή εξάμμωσης 

για την περεταίρω επεξεργασία. 

 

2.5 Προεπεξεργασία λυμάτων 

Τα εισερχόμενα απόβλητα διέρχονται από την εσχάρα με διάκενα 6mm. Τα στερεά 

κατακρατούνται στο σταθερό κόσκινο και καθώς η ροή αρχίζει και γίνεται με δυσκολία, η 

στάθμη ανάντη ανεβαίνει σε ένα επίπεδο (προκαθορισμένο). Τότε ξεκινάει ο ανυψωτικός 

κοχλίας να περιστρέφεται, ο  οποίος στο κάτω μέρος, είναι εξοπλισμένος με βούρτσες ώστε να 
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καθαρίζεται η επιφάνεια του τυμπάνου. Καθώς τα εσχαρίσματα απομακρύνονται από την 

επιφάνεια της εσχάρας και μεταφέρονται προς το σημείο απόρριψης, πλένονται με καταιονισμό 

από ακροφύσια (μπεκ) έκπλυσης έτσι, ώστε να μειωθεί το οργανικό φορτίο. Στο υψηλότερο 

σημείο του κοχλία απομάκρυνσης στερεών γίνεται η συμπίεση / αφυδάτωση τους με 

αποτέλεσμα την δραστική μείωση του όγκου που απορρίπτεται, ενώ τα στραγγίδια που 

προκύπτουν από την συμπίεση, επιστρέφουν μέσω εύκαμπτου αγωγού στον κύριο όγκο των 

αποβλήτων μετά την εσχάρα. 

Τα απόβλητα που διέρχονται την εσχάρα καταλήγουν σε δεξαμενή όπου γίνεται  εμφύσηση  

κατάλληλης ποσότητας αέρα με σκοπό την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχωρισμού και  

καθίζησης της άμμου. Η άμμος που καθιζάνει στην χοάνη  της  δεξαμενής  άγεται  στο  ένα  άκρο  

(προς την είσοδο) της δεξαμενής μέσω οριζόντιου  (shaftless)  κοχλία  και  από  εκεί  ανυψώνεται,  

μέσω ενός δεύτερου κεκλιμένου (shafted) κοχλία με  άξονα,  προς  αφυδάτωση  και  απόρριψη  σε  

κάδο συλλογής. 

Η διάταξη του αερισμού είναι συνεχώς ενεργοποιημένη κατά την εισροή των αποβλήτων. Με 

αυτό το τρόπο τα λίπη επιπλέουν και μεταφέρονται σε δευτερεύουσα δεξαμενή για την συλλογή 

των επιπλεόντων. Η διάταξη περιλαμβάνει διαχωριστικό πέτασμα (buffle) με κατάλληλη 

διαμόρφωση έτσι,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  βέλτιστη  συγκέντρωση  του  λίπους  στη  ζώνη  

συλλογής,  απ’  όπου συλλέγονται με κατάλληλη κίνηση επιφανειακού ξέστρου προς απόθεση σε 

λιποδεξαμενή. Κατά τη διάρκεια εναπόθεσης λίπους ενεργοποιείται μια έκκεντρη αντλία, η 

οποία μεταφέρει το λίπος στον κοχλία εξαγωγής εσχαρισμάτων, μέσω του οποίου απορρίπτεται 

μαζί με τα εσχαρίσματα. 

Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης, προβλέπεται αναμονή για έκπλυση με 

βιομηχανικό νερό. 

Από αυτόνομο τοπικό ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοματισμού θα ελέγχεται πλήρως η 

λειτουργία της διάταξης (κινητήρας εσχάρας, κινητήρες κοχλιών μεταφοράς και απομάκρυνσης 

άμμου, κινητήρα ξέστρου λιπών, αεροσυμπιεστή, αντλία λιπών, δείκτες στάθμης κλπ). Ο 

πίνακας παραδίδεται πλήρης με όλα τα απαραίτητα υλικά ισχύος και αυτοματισμού (κεντρικό 

διακόπτη, ρελέ ισχύος, θερμικά, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας – βλάβης, 

μανδαλώσεις) σύμφωνα με τις Προδιαγραφές CE. 
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Το υλικό κατασκευής της διάταξης θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας AISI 304 Τα 

εσχαρίσματα, η άμμος και τα λίπη από τα συστήματα απορρίπτονται σε κάδους αποκομιδής και 

σε χώρο εντός του κτιρίου Προεπεξεργασίας ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο του δρόμου ώστε 

να είναι εύκολη η αποκομιδή. 

Στις παρακάτω σελίδες του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζεται ανά μονάδα, ο κύριος 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός με τα χαρακτηριστικά του. Σε κάθε μονάδα παρατίθεται  πίνακας  

με το σύνολο του εξοπλισμού και στην  συνέχεια  υπάρχει  περιγραφή  λειτουργίας  και  

χαρακτηριστικά για το βασικό μέρος αυτού. 

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της ονομαστικής ή εγκατεστημένης ισχύος. που παρατίθενται για τους 

κινητήρες του εξοπλισμού, έχουν ληφθεί από αναγνωρισμένους κατασκευαστές και είναι ενδεικτικά 

και όχι κατ’ ανάγκην δεσμευτικά για τους διαγωνιζομένους υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εξοπλισμός που θα προσφερθεί βάση της τεχνικής προσφοράς θα καλύπτει τις απαιτήσεις  των  

λοιπών τεχνικών προδιαγραφών. 

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 

Συνολικός αριθμός : τεμ. 1 

Δυναμικότητα : 72 m3/h 

μήκος δεξαμενής εξάμμωσης : 6,0 m 

Είσοδος λυμάτων : DN 200 

Έξοδος λυμάτων : DN 200 

Διάμετρος διακένων εσχάρας : 6 mm οπές 

Απομάκρυνση στερεών διαμέτρου > 0,2 

mm 

90% στη παροχή 

αιχμής 

Ενδεικτική εγκ. ισχύς

 κοχλία εσχαρισμάτων 

: 0,75 kW 

Ενδεικτική εγκ. ισχύς οριζόντιου κοχλία 

άμμου 

: 0,55 kW 

Ενδεικτική εγκ. ισχύς κεκλιμένου κοχλία 

άμμου 

: 0,37 kW 

Ενδεικτική εγκ. ισχύς ξέστρου λιπών : 0,18 kW 

Ενδεικτική εγκ. ισχύς αντλίας λιπών : 1,1 kW 

Ενδεικτική εγκ. ισχύς φυσητήρα : 0,25 kW 

Τροφοδοσία : 400/3/50 V/pH/Hz 

  

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  
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Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων : 1 

Δυναμικότητα : 15 Nm3/h 

Τροφοδοσία κινητήρα : 400/3/50 V/pH/Hz 

Εγκατεστημένη ισχύς : 0,25 kW 

Βαθμός προστασίας : IP 54 

  

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΩΝ  

Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων : 1 

Τύπος :Προοδευτικής 
κοιλότητας 

Δυναμικότητα : 0,4 m3/h 

Τροφοδοσία κινητήρα : 400/3/50 V/pH/Hz 

Εγκατεστημένη ισχύς : 1,1 kW 

Βαθμός προστασίας : IP 55 

Συνοπτική περιγραφή μηχανήματος - λειτουργίας 

Για την προεπεξεργασία των αστικών λυμάτων εγκαθίσταται σύστημα συνδυασμένης 

εσχάρωσης, εξάμμωσης κι απολίπανσης, το οποίο εγκαθίσταται υπέργεια στο κλειστό κτίριο της 

προεπεξεργασίας. Η δυναμικότητα του συστήματος είναι 20 L/s (72 m3/h) και επαρκεί για να 

καλύψει την παροχή αιχμής. 

Αποτελείται από την κύρια δεξαμενή, επιμήκη με κατάλληλη πυραμιδοειδή διατομή που της 

δίνει ένα τελικό σχήμα που βοηθά την καθίζηση της άμμου στον πυθμένα και την επίπλευση 

των λιπαρών στην επιφάνεια. 

Ο όγκος της δεξαμενής παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής για την ολοκλήρωση των 

παραπάνω διεργασιών. 

Μπροστά από την δεξαμενή τοποθετείται το κανάλι εισόδου, στο οποίο γίνεται ο εσχαρισμός των 

λυμάτων. 

Τα εσχαρίσματα συγκρατούνται με  τη  βοήθεια  αυτοκαθαριζόμενης  εσχάρας  τύπου  κοχλία- 

σταθερού τυμπάνου που τοποθετείται στο κανάλι εισόδου απέναντι από το στόμιο εισαγωγής των 

λυμάτων στο κανάλι. Ο καθαρισμός της εσχάρας  γίνεται  με  κατάλληλες  βούρτσες  τοποθετημένες 

στα πτερύγια στο κάτω άκρο του κοχλία. Τα εσχαρίσματα  παρασύρονται από τις  σπείρες και μέσω  

του κοχλία και ανυψώνονται προς το ανώτερο σημείο της εσχάρας. Εκεί διέρχονται από το τμήμα 
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συμπίεσης μέσω του οποίου μειώνεται ο όγκος τους και από το σημείο έκπλυσης για  την  

απομάκρυνση του οργανικού φορτίου. Η συμπίεση επιτυγχάνεται  με  μείωση  του  βήματος  του  

κοχλία μεταφοράς προς την έξοδο των εσχαρισμάτων. Στο σημείο εξόδου  του  κοχλία,  τα 

εσχαρίσματα απορρίπτονται σε κατάλληλη διάταξη, για να καταλήξουν τελικά στον κάδο 

απορριμμάτων. Η μείωση του όγκου των εσχαρισμάτων ξεπερνά το 35% του αρχικού όγκου τους. 

Παραπλεύρως της κυρίας εσχάρας βρίσκεται το δοχείο της σταθερής εσχάρας (bypass). Τα λύματα 

υπερχειλίζουν αυτόματα στην περίπτωση έμφραξης της αυτόματης εσχάρας προς το θάλαμο της 

σταθερής εσχάρας. Η εσχάρα αυτή έχει διάκενα 20 mm. Από το φρεάτιο της σταθερής εσχάρας, τα 

λύματα οδηγούνται και πάλι στην είσοδο του αμμοσυλλέκτη. 

Η άμμος που συγκεντρώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής οδηγείται με την βοήθεια οριζόντιου 

κοχλία, που είναι τοποθετημένος κατά μήκος του πυθμένα, προς το  ένα άκρο  της προς  την πλευρά  

της εισόδου, στο οποίο συμπιέζεται και οδηγείται σε κατάλληλη εσοχή. 

Από την εσοχή αυτή την παραλαμβάνει επικλινής κοχλίας που περιστρέφεται σε κατάλληλη 

σκάφη ημικυκλικής διατομής. Ανερχόμενη η άμμος ξεπλένεται στο τμήμα του κοχλία που 

βρίσκεται εντός των υγρών έτσι ώστε να απομακρύνονται τα οργανικά συστατικά που 

περιέχονται σ ’αυτήν. Η άμμος εξέρχεται από το στόμιο που υπάρχει στο άνω άκρο του κοχλία 

και με την βοήθεια σκαφοειδούς αγωγού (γλίστρας) οδηγείται στο δοχείο απορριμμάτων ή άλλου 

είδους κατάλληλό για την απόρριψή της δοχείο. Το ποσοστό απομάκρυνσης άμμου για την 

παροχή αιχμής των 72 m3/h ξεπερνά το 90% για κοκκομετρίες μεγαλύτερες των 0,20 mm. 

Η δεξαμενή αερίζεται με την βοήθεια φυσητήρα, προεγκατεστημένου στην μονάδα, μέσω 

δικτύου που περιλαμβάνει κεντρικό διανομέα, μερικούς διανομείς και διαχυτές αέρα χονδρής 

φυσαλίδας. 

Με τον αερισμό επιτυγχάνεται η μείωση των οσμών αλλά και η διευκόλυνση των λιπαρών 

ουσιών να ανέλθουν στην επιφάνεια συγκέντρωσης των λιπών που αποτελεί ξεχωριστό τμήμα 

της δεξαμενής χάρη σε ένα διαμήκες διαχωριστικό πέτασμα που χωρίζει το άνω μέρος της 

δεξαμενής σε δύο τμήματα. 

• Κοχλίας (κεκλιμένος) αφυδάτωσης - ανύψωσης άμμου 

• Δεξαμενή καθίζησης άμμου με διάταξη διασποράς αερισμού 
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• Σύστημα αφαίρεσης λιπών με ξέστρο συλλογής επιπλεόντων 

• Φυσητήρα πλευρικών καναλιών 

• Έκκεντρη αντλία μεταφοράς λιπών 

• Ηλεκτρικό πίνακα ισχύος αυτοματισμών 

Τα υλικά κατασκευής της διάταξης θα είναι: 

• Πλαίσιο:         AISI 304 

• Δεξαμενές:    AISI 304 

• Εσχάρα:        AISI 304 

• Κοχλίες: High Carbon Steel 

Τέλος, τα προεπεξεργασμένα λύματα καταλήγουν βαρυτικά στο φρεάτιο μερισμού των 

δεξαμενών της βιολογικής βαθμίδας. 

2.6 Ανοξικές δεξαμενές-υποβρύχιοι αναδευτήρες 

Εντός κάθε ανοξικού διαμερίσματος των δεξαμενών απονιτροποίησης της βιολογικής βαθμίδας θα 

τοποθετηθεί ένας (1) υποβρύχιος αναδευτήρας οριζοντίου άξονα ελάχιστης εγκατεστημένης ισχύος 

1.0 kW  και ταχύτητας προπέλας μικρότερης των 1000 rpm. Για λόγους ασφαλείας θα τοποθετηθεί    

και δεύτερος (εφεδρικός) ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών σε κάθε ανοξική δεξαμενή. 

Σχεδιασμός του αναδευτήρα 

Ο αναδευτήρας πρέπει να έχει την ικανότητα διαχείρισης ακατέργαστων, εσχαρισμένων λυμάτων. Η 

διάταξη της εγκατάστασης πρέπει  να είναι  τέτοια ώστε να μην απαιτείται είσοδος του προσωπικού  

στο υγρό φρεάτιο ή την δεξαμενή και να  διευκολύνεται  η  ανέλκυση  και  καθέλκυση  του 

αναδευτήρα. Για τη στήριξη του αναδευτήρα θα χρησιμοποιείται κοιλοδοκός ως οδηγός ράβδος. 

Στον εξοπλισμό του αναδευτήρα θα περιλαμβάνεται κατάλληλο σύστημα  για  την  ολίσθησή  του  

πάνω στην προαναφερόμενη οδηγό ράβδο, το οποίο θα έχει  την  δυνατότητα  οδήγησης-ολίσθησης  

του συνολικού βάρους του αναδευτήρα και θα είναι ικανό να παραλαμβάνει την ώθηση  που  

δημιουργεί αυτός. 
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Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την 

υδατοστεγανότητά τους. 

Κατασκευή του αναδευτήρα 

Κάθε αναδευτήρας θα είναι υποβρύχιου τύπου και θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε κινητήρας και 

υδραυλικό μέρος (προπέλα) να είναι ομοαξονικά συζευγμένοι, αποτελώντας μία  μονάδα  με 

δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας μέσα στο ρευστό. 

Τα κύρια εξαρτήματα του αναδευτήρα, μεταξύ των οποίων το κέλυφος και η προπέλα, θα είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304 ή από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 

316, BS 970 316S16 ή DIN 17 440 x5CrNiMo 17 13 3. Όλα τα εκτεθειμένα στο ρευστό 

παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 316. 

Ο σχεδιασμός στεγανοποίησης των κύριων μερών του αναδευτήρα θα στηρίζεται στην  απευθείας 

επαφή μηχανικά κατεργασμένων μεταλλικών επιφανειών. Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου 

απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και συναρμολογημένες με 

στεγανοποιητικούς δακτύλιους από Nitrile rubber (ΝΒR) ή Viton. Η συναρμογή  τους  θα  

επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων στις τέσσερις 

πλευρές του αύλακά τους. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι απευθείας συνδεδεμένος με την προπέλα για την ανάπτυξη ταχύτητας της 

προπέλας < 1000rpm. Ο κινητήρας του αναδευτήρα θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου 

δρομέα, τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα),  ο  θάλαμος  του  οποίου  θα  είναι  

υδατοστεγής. Τα τυλίγματα του στάτορα θα είναι μονωμένα  (κλάσης F  ), ανθεκτικά  στην  υγρασία  

και σε θερμοκρασίες μέχρι 155οC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» με ρητίνη, προσδίδοντας  

υψηλότερη μόνωση, με πολύ μικρότερο κίνδυνο δημιουργίας  φυσαλίδων  αέρα.  Ο  κινητήρας  θα  

είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 40οC και για 10 

εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες  ρυθμισμένους  να  ανοίγουν  σε  

προκαθορισμένη θερμοκρασία. Θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα τυλίγματα  των  αγωγών  του 

στάτορα ώστε να ελέγχουν τη θερμοκρασία κάθε φάσης του τυλίγματος. Αυτοί οι διακόπτες θα 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό ή συμπληρωματικά σε εξωτερική προστασία του κινητήρα από 

υπερφόρτωση και θα συνδέονται στον πίνακα ελέγχου. 





Σελίδα 57 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 

κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί με διακύμανση τάσεως της τάξης του ±5. Ο 

κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40οC. 

Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής καμπύλες 

λειτουργίας: Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, 

απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την 

υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με τον κανόνα προστασίας IP 68. Η ονομαστική ισχύς του 

κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε ο αναδευτήρας να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της 

καμπύλης λειτουργίας του. 

Το καλώδιο ισχύος θα πρέπει να περιλαμβάνει αγωγούς διατομής 1,5 mm² για τον έλεγχο των  

θερμικών διακοπτών ή και συσκευών προστασίας έναντι υγρασίας 

Έδρανα 

Ο άξονας του αναδευτήρα / κινητήρα θα εδράζεται σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι  θα  διαθέτουν  

λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλοι οι τριβείς θα είναι υπολογισμένοι για 

τουλάχιστον 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

Μηχανική στεγανοποίηση 

Κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασμένος με μηχανικό σύστημα στεγανότητας άξονα, 

αποτελούμενο κατά προτίμηση από δύο ανεξάρτητα συγκροτήματα στυπιοθλιπτών. Οι 

στυπιοθλίπτες θα λειτουργούν μέσα σε δοχείο λαδιού, το οποίο με υδροδυναμικό τρόπο θα 

λιπαίνει τις λείες επιφάνειές τους με σταθερό ρυθμό. Προσφορές που περιλαμβάνουν 

αναδευτήρες με ένα συγκρότημα στυπιοθλιπτών για να γίνουν αποδεκτοί θα πρέπει να 

τεκμηριώνουν αναλυτικά την ασφαλή λειτουργία των αναδευτήρων 

Ο κάτω πρωτεύων στυπιοθλίπτης (ή ο μοναδικός στυπιοθλίπτης),  μεταξύ  του  σαλίγκαρου  της  

αντλίας και του δοχείου λαδιού, θα περιέχει ένα στατικό και ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο από 

καρβίδιο του πυριτίου ή του βολφραμίου. 
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Ο άνω δευτερεύων στυπιοθλίπτης, τοποθετημένος μεταξύ του δοχείου λαδιού και του 

περιβλήματος του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό από κεραμικό και ένα περιστρεφόμενο 

δακτύλιο στεγανότητας από γραφίτη. Η επαφή των λειασμένων επιφανειών σε κάθε σημείο 

στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με δικό του σύστημα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα 

απαιτούν συντήρηση και ρύθμιση. 

Για ειδικές εφαρμογές θα διατίθενται και άλλα υλικά στεγανοποίησης.  Άλλες  μέθοδοι  

στεγανοποίησης δεν θα θεωρούνται ισοδύναμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου 

Η είσοδος του καλωδίου θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σώματος του 

καλύμματος του στάτορα. 

Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει 

υδατοστεγανότητα. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό 

δακτύλιο πλαισιωμένο από  ροδέλες και όλα μαζί θα είναι συναρμολογημένα με ακρίβεια ως 

προς την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. Η συμπίεση του ελαστικού παρεμβύσματος θα  

γίνεται με  τρόπο που θα  αυατασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου. 

Για τα καλώδια ισχύος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικοί ακροδέκτες (κοινοί καροδέκτες 

ή ταχυσύνδεσμοι δεν επιτρέπονται). Εποξικές ουσίες και άλλα δευτερεύοντα  συστήματα  

στεγανοποίησης δεν θα γίνονται αποδεκτά (βουλκανισμός, σιλικόνες κλπ.). 

Άξονας αναδευτήρα 

Ο άξονας της πτερωτής θα αποτελεί προέκταση του άξονα του κινητήρα (ίδιος άξονας). Δύο 

διαφορετικοί άξονες συζευγμένοι με σύνδεσμο δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Ο άξονας είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 316 ή καλύτερο. Η χρήση ανοξείδωτων χιτωνίων δεν θα 

θεωρείται ισοδύναμη με την χρήση άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Πτερωτή 

Η προπέλα θα πρέπει να είναι δυναμικά  ζυγοσταθμισμένη,  με τέτοια διαμόρφωση στα πτερύγια 

που  να αποφεύγεται η έμφραξη και ο μπλοκάρισμά της. Θα πρέπει να είναι ικανή να χειρίζεται 
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στερεά, ινώδη ή μακρόϊνα υλικά, παχιά λάσπη και άλλα υλικά,  τα  οποία  συναντώνται  σε  

συνήθεις εφαρμογές επεξεργασίας λυμάτων. 

Σύστημα Ψύξεως 

Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι ώστε η ψύξη να επιτυγχάνεται από το 

περιβάλλον ρευστό. 

Προστασίες 

Όλοι οι κινητήρες θα έχουν ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες, στο τύλιγμα κάθε φάσης, 

συνδεδεμένους σε σειρά. Οι θερμικοί διακόπτες θα ανοίγουν σε περίπτωση υψηλής 

θερμοκρασίας και θα διακόπτουν τη λειτουργία του κινητήρα. Επίσης θα διαθέτουν ηλεκτρόδιο 

ανίχνευσης υγρασίας 

Δακτύλιος δέσμης υγρού 

Ο αναδευτήρας θα έχει τη δυνατότητα  να  εφοδιάζεται  (εάν  κρίνεται  απαραίτητο  από  την 

εφαρμογή) με ειδικό δακτύλιο οδήγησης της ροής που περιβάλλει την πτερωτή με σκοπό  τη  

διατήρηση του βαθμού υδραυλικής απόδοσης και του επιπέδου κατανάλωσης ενέργειας από τον 

αναδευτήρα. 

2.7 Φυσητήρες δεξαμενών αερισμού 

• Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων: 3 (2+1 εφεδρική) 

• Τύπος: Λοβοειδής 

• Παροχή αέρα / φυσητήρα: ≥ 380 Νm3/h 

• Ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς:   7.5 kW 

• Μανομετρικό λειτουργίας: 400 mbar 

• Ταχύτητα περιστροφής : <3000 rpm 

• Στεγανότητα κινητήρα : IP 55 

• Μετάδοση κινητήρα / φυσητήρα: Τροχαλίες – ιμάντες 

• Ρύθμιση στροφών: Μέσω μετατροπέα συχνότητας 
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Οι φυσητήρες θα είναι τοποθετημένοι σε επαρκή απόσταση μεταξύ τους που θα επιτρέπει την 

εύκολη πρόσβαση για την συντήρηση των μηχανημάτων. Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα 

διαθέτει επαρκή αερισμό για την απαγωγή της θερμότητας που εκλύουν στο χώρο τα 

συγκροτήματα των φυσητήρων. 

Το δίκτυο σωληνώσεων από τους φυσητήρες έως το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής 

αέρα στους κλάδους των διαχυτών θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

ενδεικτικής διαμέτρου 200 mm. 

Το δίκτυο θα φέρει κατ’ ελάχιστο τρείς (3) δικλείδες απομόνωσης των φυσητήρων 

τοποθετημένες στο σημείο εξόδου του αέρα από τους φησητήρες. 

Το δίκτυο θα φέρει δικλείδες απομόνωσης των επιμέρους κλάδων τροφοδοσίας αέρα των 

διαχυτών (κατ’ ελάχιστο τρείς (3) δικλείδες ανά γραμμή αερισμού). 

Η διαμετρος οπής των δικλείδων θα είναι παραπλήσια της διαμέτρου της σωλήνωσης εντός της 

οποίας γίνεται η τοποθέτηση. 

Υλικό σώματος: Σφαιροειδής χυτοσίδηρος Υλικό δίσκου:  Ανοξείδωτος  χάλυβας Υλικό έδρας: 

NBR, EPDM, Viton Ενδεικτικές Διατομές: DN200 

Ονομαστικές πιέσεις: PN6 – ΡΝ16 bar / ANSI150# 

Κυρίως φυσητήρας 

Ο φυσητήρας θα είναι θετικής εκτόπισης, περιστροφικός, λοβοειδής με ρότορες τριών λοβών 

(τρίλοβος). Θα διαθέτει ειδική διαμόρφωση στο  εσωτερικό του κελύφους του για την  εξομάλυνση  

των παλμών της πίεσης με σκοπό την μείωση του θορύβου και των κραδασμών εν γένει που 

μεταδίδονται στο σύστημα και στις σωληνώσεις και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης φαινομένων 

συντονισμού κατά την παράλληλη λειτουργία των φυσητήρων. 

Το κέλυφος του φυσητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο με ισχυρές 

ενισχυτικές πτερυγώσεις. Οι εξωτερικές επιφάνειες των λοβών θα έχουν φρεζαριστεί και λειανθεί με 

ακρίβεια ώστε να μπορούν να λειτουργούν με μικρές ανοχές. Οι άξονες θα είναι χαλύβδινοι και θα 

εφαρμόζουν με ασφάλεια. 
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Κάθε φυσητήρας θα είναι εφοδιασμένος με βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως με διάρκεια ζωής Β 

10 τουλάχιστον 100.000 ωρών λειτουργίας κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας 

του φυσητήρα. 

Κάθε φυσητήρας θα  διαθέτει οδοντωτούς τροχούς χρονισμού, που τοποθετούνται  και συσφίγγονται  

με υψηλή πίεση ελαίου σε άξονα κωνικής μορφής και θα διατηρούν την ακριβή θέση των λοβών. Οι 

οδοντωτοί τροχοί θα έχουν ελικοειδή οδόντωση ,ε ειδική επιφανειακή σκλήρυνση ώστε να 

διασφαλίζεται διάρκεια  ζωής κατά προσέγγιση ίση με  αυτήν των εδράνων. Θα είναι  εγκλωβισμένοι  

σε στεγανό κέλυφος και θα λιπαίνονται με ελαφρό ορυκτέλαιο που θα  διατηρείται  σε  σταθερή  

στάθμη μέσα στο κέλυφος και θα εκτινάσσεται μέσω δίσκου λίπανσης, προσαρμοσμένου στο 

στρεφόμενο άξονα. Με το ίδιο ορυκτέλαιο θα λιπαίνονται και τα έδρανα αυτού του άκρου. 

Τα έδρανα του άλλου άκρου θα λιπαίνονται επίσης με ορυκτέλαιο κατά τον ίδιο τρόπο. 

Η στεγανοποίηση των αξόνων θα γίνεται μέσω ειδικής διάταξης λαβυρίνθων, εφοδιασμένης με 

δακτυλίους προστασίας από το λιπαντικό έλαιο. 

Ο φυσητήρας θα είναι αερόψυκτος, ικανός να ψύχεται με φυσική κυκλοφορία αέρα για 

θερμοκρασία αερίου στην κατάθλιψη μέχρι 150οC. 

Σιγαστήρας αναρρόφησης / φίλτρο αέρα 

Στην εισαγωγή κάθε φυσητήρα θα είναι  προσαρμοσμένος  κυλινδρικού  τύπου  χαλύβδινος  

σιγαστήρας περιορισμένων  διαστάσεων  με  αφαιρούμενο  κάλυμμα  που  επιτρέπει  την  πρόσβαση 

στο εσωτερικό του και τη ρύθμιση των χαρακτηριστικών απόσβεσης θορύβου ανάλογα με την 

ταχύτητα περιστροφής του φυσητήρα. Ο σιγαστήρας θα φέρει φίλτρο αέρος κατάλληλου 

μεγέθους τοποθετημένο μεταξύ στομίου του φυσητήρα και των ηχοαπορροφητικών στοιχείων 

του σιγαστήρα, ώστε να παρέχει πλήρη προστασία από σκόνη, ακαθαρσίες και ξένα σώματα. Το 

φίλτρο θα φέρει κατάλληλο ενδεικτικό όργανο υπέρβασης της επιτρεπτής υποπίεσης για την 

παρακολούθηση της ρύπανσης και της εν γένει κατάστασής του. Θα φέρει τέλος στόμιο 

εισαγωγής του αέρα που θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αεραγωγό για την αναρρόφηση 

του αέρα από άλλο χώρο. 

Σιγαστήρας κατάθλιψης / βάση 
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Το στόμιο εξαγωγής του φυσητήρα θα συνδέεται με το σιγαστήρα κατάθλιψης. Ο σιγαστήρας 

θα διαθέτει θάλαμο σχεδιασμένο με βάση τις αρχές του συντονισμού για την αποκοπή θορύβων 

υψηλών συχνοτήτων με την ελάχιστη απώλεια πίεσης. Θα είναι εν σειρά συνδεδεμένος με ειδική 

πρόσθετη – ρυθμιζόμενη ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής – διάταξη απόσβεσης του 

θορύβου χαμηλών συχνοτήτων. 

Ο σιγαστήρας κατάθλιψης δεν θα έχει ηχοαπορροφητικό υλικό έτσι ώστε να μην υπάρχει 

περίπτωση ρύπανσης του αέρα από το υλικό αυτό και να διασφαλίζεται σταθερή απόδοση του 

σιγαστήρα καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του φυσητήρα. 

Η βάση θα εδράζεται στο δάπεδο του μηχανοστασίου πάνω σε ελαστικούς απορροφητήρες 

κραδασμών. 

Μετάδοση κίνησης 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω συστήματος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμάντων. Οι 

ιμάντες θα είναι τύπου V, βαρέως τύπου ανθεκτικοί στη ζέστη και κατάλληλα επιλεγμένοι ώστε 

να μεταδίδουν με ασφάλεια την προβλεπόμενη ισχύ. Οι τροχαλίες θα είναι δυναμικά 

ζυγασταθμισμένες εφ’ όσον η διάμετρος υπερβαίνει τα 200 mm και θα προσαρμόζονται στον 

άξονα με σύστημα κωνικής σύσφιξης. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι αυτοτανυόμενο, δηλ. σχεδιασμένο με ειδικό τρόπο – με 

ανακλινόμενα πέλματα στήριξης του κινητήρα – ώστε να μειώνονται τα  φορτία  στα  έδρανα  

φυσητήρα και κινητήρα και να διασφαλίζεται αυτόματα η ορθή τάση ιμάντων, χωρίς την ανάγκη 

περιοδικής ρύθμισης. 

Οι τροχαλίες και οι ιμάντες θα καλύπτονται πλήρως με κάλυμμα ασφαλείας (προφυλακτήρα) για 

την αποφυγή ατυχημάτων. Το κάλυμμα θα είναι κατασκευσμένο από χαλύβδινο πλέγμα. 

Ηλεκτροκινητήρας 

Κάθε φυσητήρας θα παίρνει κίνηση από ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, τύπου βραχυκυκλωμένου 

δρομέα, τριφασικό, κατάλληλης ισχύος, μορφής Β3, τυποποιημένο κατά IEC, προστασίας 

τουλάχιστον ΙΡ 54, κατάλληλο για λειτουργία σε τάση 380V / 50 Hz. Ο κινητήρας θα είναι 

αερόψυκτος. 
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Μανόμετρο 

Στο στόμιο εξαγωγής κάθε φυσητήρα θα είναι εγκατεστημένο μανόμετρο γλυκερίνης ωρολογιακού 

τύπου με κλίμακα 0-1bar. 

Δικλείδα ασφαλείας 

Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει δικλείδα ασφαλείας τοποθετημένη στην έξοδο του φυσητήρα, για 

προστασία έναντι της υπερπίεσης. Η δικλείδα θα είναι ρυθμισμένη  ώστε  να  ανοίγει  σε  πίεση  

ελαφρά ανώτερη από την ονομαστική πίεση λειτουργίας και θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ικανή 

ποσότητα αέρα,  σε  περίπτωση  ανάγκης,  ώστε  να  αποφευχθεί  τυχόν  υπερφόρτωση  του  

φυσητήρα ή του κινητήρα. Η δικλείδα θα είναι γαλβανισμένη και θα διαθέτει ειδικό κάλυμμα 

προστασίας για τη αποφυγή ατυχημάτων κατά τη λειτουργία της, αλλά και για τη  δυνατότητα  

σύνδεσης  με  αεραγωγό για την απόρριψη του εκτονούμενου αέρα σε άλλο χώρο. 

Βαλβίδα αντεπιστροφής 

Στην έξοδο του φυσητήρα θα τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής που θα αποτρέπει την 

αντίθετη περιστροφή του φυσητήρα σε περίπτωση στάσης υπό φορτίο. Θα είναι ειδικά 

σχεδιασμένη, ώστε να έχει διατομή πλήρους διέλευσης, όσο και η διατομή της σωληνογραμμής 

και θα φέρει ειδικό δίσκο από ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίας λάστιχο, με εσωτερική 

μεταλλική ενίσχυση, για ελάχιστες απώλειες πίεσης και την αποφυγή θορύβου σε χαμηλές 

παροχές. 

Ανακουφιστική βαλβίδα εκκινήσεως 

Για την περίπτωση εκκίνησης του φυσητήρα υπό φορτίο, και ιδιαίτερα  όταν  χρησιμοποιείται  

εκκινητής  αστέρος / τριγώνου, θα προβλέπεται ειδική  βαλβίδα άφορτης εκκίνησης. Η βαλβίδα θα  

είναι μηχανικού / πνευματικού τύπου, αυτόματης λειτουργίας χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικών 

μηχανισμών. Θα τοποθετείται πριν τη βαλβίδα αντεπιστροφής και θα επιτρέπει την εκτόνωση  όλης   

της παροχής φυσητήρα στο περιβάλλον κατά τη φάση εκκίνησης. 

Ελαστικός συνδετικός σωλήνας κατάθλιψης 
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Το συγκρότημα φυσητήρα θα φέρει στο στόμιο κατάθλιψης ελαστικό συνδετικό σωλήνα που θα 

συνδέεται με τη γραμμή δικτύου, ώστε να μην υπόκεινται σε κραδασμούς και φορτίσεις τα 

δίκτυα των συνδεδεμένων σωληνώσεων. 

Ηχομονωτικός θάλαμος 

Κάθε συγκρότημα θα είναι τοποθετημένο μέσα σε ηχομονωτικό θάλαμο, προερχόμενο από τον 

ίδιο τον κατασκευαστή του φυσητήρα, αποτελούμενο από ευκόλως συναρμολογούμενα πλαίσια 

από γαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερική επένδυση από άκαυστη πολυουρεθάνη για την 

απορρόφηση του θορύβου. Θα φέρει ηχοπαγίδες στα στόμια εισόδου / εξόδου του αέρα,  

κατάλληλο ανεμιστήρα ψύξης του εσωτερικού χώρου και απαγωγής των εκπεμπόμενων 

θερμικών φορτίων φυσητήρα / κινητήρα, μανόμετρο πίεσης εξόδου και ειδικό μανόμετρο 

παρακολούθησης της ρύπανσης του φίλτρου αναρρόφησης. Θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη 

ώστε τυχόν εκτονούμενος από την ασφαλιστική δικλείδα αέρας να οδηγείται στο περιβάλλον και 

να μην υπερθερμαίνει το εσωτερικό του θαλάμου. 

Πιστοποιήσεις  – εγχειρίδια – εγγυήσεις 

• το συγκρότημα του φυσητήρα με τα παρελκόμενά του, που περιγράφονται ανωτέρω θα 

προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 

9001. 

• οι φυσητήρες θα συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας, με οδηγίες 

εγκατάστασης, χρήσης και λειτουργίας. 

• οι φυσητήρες θα συνοδεύονται και από ενιαία εγγύηση καλής λειτουργίας για το 

συγκρότημα 

2.8 Διαχυτές δεξαμενών αερισμού  

Τύπος: Fine bubble membrane  

Υλικό μεμβράνης: EPDM  

Εξωτερική διάμετρος: 200 ως 350 mm 

Μέση διάμετρος φυσαλίδων: 1.5-2.0 mm  
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Ελάχιστη κάλυψη πυθμένα δεξαμενών 2% 

Οι διαχυτές θα είναι τύπου κυκλικού δίσκου με εύκαμπτη ελαστική μεμβράνη από ειδικό 

πολυμερές υλικό τύπου EPDM. Η μεμβράνη πρέπει να είναι ανθεκτική σε οξείδωση και να μην 

καταστρέφεται από λιπαρές ενώσεις. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί χωρίς προβλήματα στη 

θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας. Πρέπει να έχει μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης, το 

ποσοστό της οποίας θα αναφέρεται στην προσφορά. 

Το εύρος λειτουργίας κάθε διαχυτή πρέπει να καλύπτει την περιοχή 1,5 ως 10 Nm3/h & διαχύτη. Οι 

διαχυτές θα είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να εμποδίζεται αυτόματα η είσοδος υγρών στους 

σωλήνες προσαγωγής του αέρα όταν μειώνεται ή μηδενίζεται η πίεση του αέρα στους σωλήνες. Θα 

υπάρχει πλήρης περιγραφή του  συστήματος  αποφυγής  της  εισόδου  υγρών  στους  σωλήνες,  ώστε  

να μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του. 

Το υλικό κατασκευής των διαχυτών δεν θα προσβάλλεται βιολογικά και θα είναι ανθεκτικό στα 

λύματα και τα υποπροϊόντα τους. Το πάχος της μεμβράνης δεν θα είναι μικρότερο των 2 mm. 

Η διορθωμένη σε συνθήκες ανάμεικτου υγρού απόδοση μεταφοράς οξυγόνου που θα ληφθεί για τη 

διαστασιολόγηση του όλου συστήματος αερισμού, θα  υπολογίζεται  λαμβάνοντας  υπόψη  την 

σύσταση του μικτού υγρού, την θερμοκρασία,  την  επιθυμητή  συγκέντρωση  διαλυμένου  οξυγόνου 

και το υψόμετρο της εγκατάστασης. Ο συντελεστής  διόρθωσης  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος 

από 0,55 για την χειμερινή περίοδο και 0,65 για τη θερινή. 

Ο υπολογισμός του αναγκαίου αριθμού διαχυτών θα γίνει για παροχή αέρα ίση με το 60%  της  

μέγιστης παροχής τους, όπως αυτή δίνεται από τον κατασκευαστή τους. 

Οι διαχυτές θα κατανεμηθούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  απόδοση 

μεταφοράς οξυγόνου καθώς και η πλήρης ανάμιξη των υγρών των  δεξαμενών  σε  όλα  τα  σημεία 

τους. Σε περιπτώσεις μη ομοιόμορφης κατανομής των  διαχυτών,  η  μελέτη  θα  πρέπει  να  

τεκμηριώνει με σχετικούς  υπολογισμούς τον προτεινόμενο  σχεδιασμό.  Ο  αριθμός  των διαχυτών 

και η κατανομή τους θα πρέπει να  εξασφαλίζουν μια  ελάχιστη  παροχή αέρα τουλάχιστον 2,2  

m3/m2*h σε όλες τις θέσεις των δεξαμενών όταν οι διαχυτές θα τροφοδοτούνται με το 60% της 

μέγιστης προβλεπόμενης τροφοδοσίας καθώς και καλή ανάμιξη του μικτού υγρού. 
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Σε κάθε δεξαμενή θα εγκατασταθούν τουλάχιστον εκατό (100) διαχυτές σε μορφή συστοιχιών 

διαχυτών. Κάθε συστοιχία θα έχει τον ίδιο αριθμό διαχυτών και θα παραλαμβάνει την ίδια 

παροχή αέρα από τους φυσητήρες. Κάθε συστοιχία θα τροφοδοτείται με αέρα από ιδιαίτερη 

διακλάδωση του κεντρικού αεραγωγού που θα έρχεται από το κτίριο φυσητήρων και . Κάθε 

συστοιχία διαχυτών θα έχει τη μορφή κλειστού περιμετρικά βρόχου. Επίσης κάθε συστοιχία θα 

διαθέτει ειδικό σύστημα αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων από το πιο χαμηλό σημείο του 

δικτύου και θα απορρίπτει τα συμπυκνώματα μέσω βάνας μέσα στη δεξαμενή και ακριβώς πάνω 

από την επιφάνεια του υγρού. Θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη βάνα αποστράγγισης των 

συμπυκνωμάτων από σημείο του διαδρόμου πρόσβασης στη δεξαμενή. 

Η στήριξη και σύνδεση των διαχυτών πάνω στον αγωγό τροφοδοσίας αέρα θα γίνεται με 

κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα από κραδασμούς κατά τη λειτουργία του 

συστήματος. Η τοποθέτηση των διαχυτών πάνω στους αγωγούς θα είναι κατά το δυνατόν απλή, 

εύκολη και σύντομη διαδικασία που δεν θα απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό τοποθέτησης. Η 

απομάκρυνση επίσης ολόκληρων των διαχυτών από τους αγωγούς θα πρέπει να γίνεται με απλό 

τρόπο και οπωσδήποτε χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης ή μερικής αντικατάστασης 

τμημάτων των αγωγών αέρα μαζί με τους διαχυτές. 

Οι αγωγοί στήριξης και τροφοδοσίας των διαχυτών θα είναι από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 

τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών και διαμέτρου τουλάχιστον 75 mm. Η ταχύτητα του αέρα μέσα στους 

αγωγούς δεν θα ξεπερνά τα  15m/sec.  Οι  αγωγοί  θα  στηρίζονται  πάνω  στον  πυθμένα  της 

δεξαμενής με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πολυμερές  υλικό υψηλής μηχανικής  αντοχής,  

που θα επιτρέπουν την οριζόντια και την κατακόρυφη μετακίνηση του αγωγού για οριζοντίωση. Τα 

στηρίγματα θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα των αγωγών κατά το κατακόρυφο επίπεδο ενώ κατά 

το οριζόντιο θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες ανοχές για τις επιμηκύνσεις των αγωγών λόγω 

θέρμανσης κατά τη λειτουργία. 

Ο κατακόρυφος αγωγός τροφοδοσίας αέρα κάθε δικτύου διαχυτών θα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα μέχρι βάθους τουλάχιστον 2 μέτρων από την επιφάνεια του υγρού της δεξαμενής και 

από εκείνο το σημείο και βαθύτερα θα συνεχίζει σε PVC (τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών) μέχρι 

τη σύνδεση με το τροφοδοτούμενο δίκτυο διαχυτών. Η σύνδεση μεταξύ του ανοξείδωτου και 

πλαστικού τμήματος του αγωγού τροφοδοσίας θα γίνεται μέσω συνδέσμου που να επιτρέπει 

διορθώσεις ευθυγράμμισης (όχι με φλάντζα, σπείρωμα ή ανελαστικές κολλητές συνδέσεις). 

Πριν από τη σύνδεση κάθε κλάδου τροφοδοσίας δικτύου με τον κεντρικό αγωγό παροχής αέρα 
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θα υπάρχει βάνα τύπου πεταλούδας ή σφαίρας για την απομόνωση ή και την ρύθμιση της 

παροχής αέρα στο κάθε δίκτυο. 

Σε κάθε δίκτυο διαχυτών θα παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης της παροχής αέρα προς αυτό με τη 

σύνδεση κατάλληλου φορητού οργάνου. Η σύνδεση του οργάνου θα  γίνεται μέσω βάνας αναμονής  

στη σωληνογραμμή. Η σωληνογραμμή θα έχει το απαραίτητο ελεύθερο μήκος ανάντη και κατάντη    

του σημείου σύνδεσης του οργάνου που απαιτεί ο κατασκευαστής του οργάνου. Το όργανο  θα είναι 

του τύπου μέτρησης της διαφορικής πίεσης με  εισερχόμενο  /  εξερχόμενο  αισθητήριο  στέλεχος  

τύπου “pilot tube” και υπολογισμού της ογκομετρικής παροχής αέρα ανηγμένης στις κανονικές ή 

τυπικές συνθήκες. Η ακρίβεια μέτρησης του οργάνου θα είναι ίση ή καλύτερη από  ±1%.  Η  

κατασκευή του εισερχόμενου / εξερχόμενου αισθητηρίου στελέχους  θα  είναι  από  ανοξείδωτο  

χάλυβα 316 (ή ισοδύναμο υλικό). Το όργανο θα φέρει τοπική ψηφιακή ένδειξη καθώς επίσης θα 

παρέχει έξοδο αναλογικών σημάτων (4-20mA) τουλάχιστον για τις παραμέτρους  διαφορικής  πίεσης 

και θερμοκρασίας. Το όργανο θα παρέχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης  (calibration)  των  

παραμέτρων με την προμήθεια (αν απαιτείται για το  σκοπό αυτό) και του κατάλληλου λογισμικού  

Η/Υ. 

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται ακρίβεια ή ειδικός εξοπλισμός (π.χ. διάνοιξη σπειρωμάτων) θα 

πρέπει να εκτελεσθούν σε κατάλληλη βιομηχανική ή βιοτεχνική μονάδα  ή σε  μηχανουργείο και όχι  

επί τόπου του έργου. Η προσφορά θα πρέπει να περιγράφει τις εργασίες που  θα  γίνουν  σε  

βιομηχανική ή βιοτεχνική μονάδα ή σε μηχανουργείο και τον εξοπλισμό που διαθέτει και θα 

χρησιμοποιήσει η συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και τις εργασίες που θα εκτελεσθούν επί τόπου του 

έργου. 

Πιστοποιήσεις διαχυτών 

Οι αποδόσεις μεταφοράς οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες (καθαρό νερό, θερμοκρασίας 20oC χωρίς 

αρχικά διαλυμένο οξυγόνο) θα πιστοποιούνται από ειδικά τεστ  που  έχουν  εκτελεστεί  από  

Ευρωπαϊκό ή Αμερικανικό Οργανισμό, κατά τα σχετικά πρότυπα της ASCE, ή ανάλογα διεθνούς 

οργανισμού και με τον ίδιο διαχύτη που προσφέρεται, σε ανάλογο βάθος υγρού, φόρτιση  και 

πυκνότητα διάστρωσης διαχυτών. Οι πλήρεις εκθέσεις των εργαστηριακών και άλλων δοκιμών θα 

συνυποβληθούν για αξιολόγηση με την προσφορά των διαγωνιζομένων. Τεστ που έχουν γίνει με 

πρότυπο διαφορετικό από αυτό της ASCE, θα πρέπει να δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με  το 

βασικό πρότυπο. 
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Για υποβοήθηση της ποιοτικής αξιολόγησης μπορούν προαιρετικά να υποβληθούν και πρόσθετα 

στοιχεία που θα αφορούν τους προσφερόμενους διαχυτές (π.χ. απόδοση των διαχυτών και  

γήρανση της μεμβράνης συναρτήσει του χρόνου, επίπτωση της θερμοκρασίας στην μηχανική 

αντοχή και ελαστικότητα της μεμβράνης κλπ). 

2.9 Αγωγοί μεταφοράς αέρα 

Το δίκτυο σωληνώσεων από τους φυσητήρες έως το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής αέρα 

στους κλάδους των διαχυτών θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα  ενδεικτικής  

διαμέτρου 160 mm. 

Το δίκτυο θα φέρει κατ’ ελάχιστο τρείς (3) δικλείδες απομόνωσης των φυσητήρων 

τοποθετημένες στο σημείο εξόδου του αέρα από τους φησητήρες. 

Το δίκτυο θα φέρει δικλείδες απομόνωσης των επιμέρους κλάδων τροφοδοσίας αέρα των 

διαχυτών (κατ’ ελάχιστο τρείς (3) δικλείδες ανά γραμμή αερισμού). 

Η διαμετρος οπής των δικλείδων θα είναι παραπλήσια της διαμέτρου της  σωλήνωσης  εντός  της 

οποίας γίνεται η τοποθέτηση. 

Υλικό σώματος: Σφαιροειδής χυτοσίδηρος Υλικό δίσκου: Ανοξείδωτος χάλυβας 

Υλικό έδρας: NBR, EPDM, Viton Ενδεικτικές Διατομές: DN200 

Ονομαστικές πιέσεις: PN6 – ΡΝ16 bar / ANSI150#  

2.10 Μετρητές διαλυμένου οξυγόνου-αιωρούμενων στερεών 

Εντός κάθε δεξαμενής αερισμού θα τοποθετηθούν αισθητήρια μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου.  

Αριθμός οργάνων 2 

ISO9001 ΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

Ελάχιστη μετρούμενη συγκέντρωση 0.03 mg/l  

Χρόνος απόκρισης (90%  του max) 3 min  
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Ελάχιστη ταχύτητα ρευστού 0.05 m/s  

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας 0-50 οC  

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ /ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

Τροφοδοσία οργάνου 220 VAC  

Προστασία οργάνου IP65  

Σήμα εξόδου 4-20mA 

Φορτίο εξόδου 600 Ω 

Γαλβανική απομόνωσης ΝΑΙ  

Ακρίβεια μέτρησης 0.5% 

Εντός κάθε δεξαμενής αερισμού θα τοποθετηθούν αισθητήρια μέτρησης αιωρούμενων στερεών. 

Αριθμός εγκατεστημένων οργάνων 2 

ISO9001 ΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

αυτοκαθαρισμός ΝΑΙ (PURGE) 

Αρχή μέτρησης 4-BEAM ALTERNATING LIGHT  

Κλίμακα μέτρησης 0-10000 mg/l 

Ακρίβεια μέτρησης 1%  

Θερμοκρασίας λειτουργίας +80 οC  

Υλικό   Χυτή εποξινή ρητίνη  

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ / ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

Τροφοδοσία οργάνου 220 VAC  
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Προστασία οργάνου IP65  

Σήμα εξόδου 4-20 mA 

Φορτίο εξόδου 500 Ω 

 Γαλβανική απομόνωση  ΝΑΙ  

Επαφές εξόδου 3 ΝΟ ή NC  

Ακρίβεια μέτρησης 1% 

επαναληψιμότητα 0.5% 

Σφάλμα  θερμοκρασίας 0.1% 

2.11 Αντλίες ανάμικτου υγρού-γραμμές ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού 

Οι αγωγοί ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

HDPE 10 atm. 

 

 

Αντλίες: 

• Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων: 4(2 + 2 εφεδρικές)  

• Τύπος αντλίας: Υποβρύχια 

• Παροχή: Ελάχιστη παροχή 25 m3/h  

• Εγκατεστημένη ισχύς: ≥ 1.5 kW έκαστη  

• Στροφές λειτουργίας <1000 rpm  

• Μανομετρικό ύψος 2.0 m 

• Πέρασμα στερεών >50 mm 

• Υδραυλικός  βαθμός  απόδοσης >65% Εκκίνηση Soft starter 
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• Αγωγοί ανακυκλοφορίας: Ενδεικτικά: PE100 (HDPE) PE 4710, DN 80 (90x8,2 mm), SDR  

11 (PN  16). 

• Μήκος αγωγού: 20x2 = 40m. 

Γενικά 

Κάθε αντλία θα πρέπει να είναι ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα 

υποβρυχίου τύπου ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης  380  Volt,  3  φάσεων  και  

συχνότητας 50 Hz. Θα συνοδεύεται από πέλμα επικάθισης που πακτώνεται στον πυθμένα της 

δεξαμενής και άνω μηχανισμό στερέωσης των οδηγών ράβδων. 

Οι αντλίες θα διαθέτουν πτερωτές που δε στομώνουν, ώστε να έχουν την δυνατότητα να 

αυτοκαθαρίζονται. Η διάταξη και η μορφολογία της πτερωτής και του συστήματος block κατά την 

άντληση θα επιτυγχάνουν : 

• Διέλευση μακροϊνών, στερεών σωμάτων κλπ. 

• Μη επικάθιση στερεών στοιχείων στην πτερωτή (λίπη, ακαθαρσίες κλπ.) 

• Eλαχιστοποίηση της πιθανότητας έμφραξης της πτερωτής 

• Διατήρηση σταθερά υψηλού βαθμού απόδοσης σε όλη τη διάρκεια άντλησης, σε αντίθεση με  

μία συμβατική αντλία λυμάτων, της οποίας η απόδοση μειώνεται λόγω φαινομένων 

έμφραξης. 

• Χαμηλή απορροφούμενη ισχύ, που σημαίνει χαμηλό κόστος λειτουργίας 

Σχεδιασμός της αντλίας 

Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλμα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω  σε  έναν  ή  δύο  

οδηγούς ράβδους, εκτεινόμενες από την κορυφή του αντλιοστασίου μέχρι το πέλμα επικάθισης της 

αντλίας. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να  είναι τέτοια ώστε  να μην χρειάζεται  είσοδος  του προσωπικού  

στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σημείο επαφής με το πέλμα επικάθισης πρέπει        

να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλα επεξεργασμένης υδατοστεγούς επαφής ή στεγανοποιητικού 

δακτυλίου. Κανένα τμήμα της αντλίας δεν χρειάζεται στήριξη κατ’ ευθείαν στον πυθμένα της 

δεξαμενής, παρά μόνο στο πέλμα επικάθισης. 
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Κατασκευή της αντλίας 

Τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey cast iron), 

προδιαγραφών ASTM A48 CLASS 35B ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 1691 GG 25, με λείες 

επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες 

και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 

1810 ή καλύτερης ποιότητας. Οι μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το 

αντλούμενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο θα πρέπει να 

προστατεύονται με ειδική βαφή. 

Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται  υδατοστεγανότητα  θα  είναι  μηχανικά 

κατεργασμένες και συναρμολογημένες  με  στεγανοποιητικούς δακτυλίους  από Nitrile rubber  

(ΝΒR)  ή Viton. 

Σύστημα Ψύξεως 

Η αντλία θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ψύχεται από το αντλούμενο υγρό ή τον αέρα που 

την περιβάλλει. 

Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου 

Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει 

υδατοστεγανότητα. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό 

δακτύλιο πλαισιωμένο από ροδέλες και όλα μαζί θα είναι συναρμολογημένα με ακρίβεια ως 

προς την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. Η συμπίεση του ελαστικού παρεμβύσματος θα 

γίνεται με τρόπο που θα αυατασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, τοποθετημένος 

μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγματα του 

στάτορα θα είναι μονωμένα (κλάσης F), ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερμοκρασίες μέχρι 

155οC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» με ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη μόνωση, με πολύ 

μικρότερο κίνδυνο δημιουργίας φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετημένος στο 

θάλαμο του κελύφους αφού προηγουμένως το περίβλημα έχει θερμανθεί (συναρμογή σύσφιξης). 

Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερμοκρασίας 
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μέχρι 40οC και για 15 εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες ρυθμισμένους να 

ανοίγουν και να κλείνουν σε προκαθορισμένες θερμοκρασίες, θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα 

τυλίγματα των αγωγών του στάτορα ώστε να ελέγχουν τη θερμοκρασία κάθε φάσης του 

τυλίγματος. Ο θάλαμος σύνδεσης θα περιέχει τον τερματικό πίνακα και θα είναι ερμητικά 

απομονωμένος από τον κινητήρα με ένα ελαστομερές O-ring. 

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 

κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί με διακύμανση τάσεως τουλάχιστον κατά 

±5. Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής καμπύλες 

λειτουργίας : Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, 

απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την 

υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με τον κανόνα προστασίας ΙΡ 68. Η ονομαστική  ισχύς  του  

κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καμπύλης 

λειτουργίας της αντλίας. 

Έδρανα 

Ο άξονας της αντλίας / κινητήρα θα εδράζεται  σε  τριβείς κύλισης,  οι  οποίοι θα  διαθέτουν λίπανση 

για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλοι οι τριβείς θα είναι υπολογισμένοι για τουλάχιστον 40.000  

ώρες συνεχούς λειτουργίας στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας της αντλίας. 

Μηχανική στεγανοποίηση 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα εν σειρά μηχανικό σύστημα στεγανότητας άξονα, 

αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήματα στυπιοθλιπτών. 

Ο κάτω πρωτεύων στυπιοθλίπτης, μεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του δοχείου λαδιού, 

θα περιέχει ένα στατικό και ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο από καρβίδιο πυριτίου ή βολφραμίου. 

Ο άνω δευτερεύων στυπιοθλίπτης, τοποθετημένος μεταξύ του δοχείου λαδιού και του 

περιβλήματος του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό από χρωμιούχο χάλυβα ή κεραμικό και ένα 

περιστρεφόμενο δακτύλιο στεγανότητας από γραφίτη. Η επαφή των λειασμένων επιφανειών σε 

κάθε σημείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με δικό του σύστημα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες 

δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθμιση. 
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Για ειδικές εφαρμογές θα διατίθενται και άλλα υλικά στεγανοποίησης. Άλλες μέθοδοι 

στεγανοποίησης δεν θα θεωρούνται ισοδύναμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Δοχείο λαδιού 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με θάλαμο ελαίου για το σύστημα στεγανοποίησης του 

άξονα. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς λάδι, 

χωρίς το γεγονός αυτό να προκαλέσει βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 

Άξονας αντλίας 

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσμοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 420 ή καλύτερο και θα είναι 

ζυγοσταθμισμένος 

Πτερωτή 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο ASTM A-48 CLASS 35B ή GG25 κατά DIN, 

υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, μονοκάναλη ή δικάναλη, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς 

εμφράξεις) με ομαλή δίοδο στερεών τουλάχιστον της τάξης των 50 mm, χωρίς οξείες στροφές. 

Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την άντληση των υγρών που περιέχουν στερεά 

απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά 

(λύματα). 

Η πτερωτή θα είναι με πλήρη πτερύγια (full vaned), και όχι τύπου VORTEX (open impeller).  Ο 

υδραυλικός βαθμός απόδοσης της αντλίας δεν θα είναι μικρότερος του 65%. 

 

Σαλίγκαρος αντλίας 

Το περίβλημα θα αποτελείται από ένα μόνο τεμάχιο από χυτοσίδηρο ASTM A-48 CLASS 35B 

ή GG25 με διόδους (περάσματα) λεία και αρκετά μεγάλα ώστε να περνούν στερεά. 

Καλώδια 
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Κάθε αντλία θα είναι εξοπλισμένη με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 10 μέτρων. Τα καλώδια του 

κινητήρα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές IEC και θα περιλαμβάνουν αγωγούς 1,5 mm2 για 

την παρακολούθηση των θερμικών διακοπτών και του ηλεκτροδίου ανίχνευσης υγρασίας. 

Προστασία 

Ο στάτορας έχει ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες στο τύλιγμα κάθε φάσης συνδεδεμένους 

εν σειρά, οι οποίοι ανοίγουν σε προκαθοριμένη θερμοκρασία διακόπτοντας έτσι την λειτουργία 

της αντλίας. 

Οι παραπάνω αντλίες θα φέρουν επίσης αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στο 

ελαιοδοχείο. 

2.12 Αντλίες ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος – σωληνώσεις 

Οι αγωγοί ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

HDPE 10 atm. 

Αντλίες  ανακυκλοφορίας ιλύος: 

Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων: 2 (1+1 εφεδρική)  

Τύπος αντλίας: Υποβρύχια 

Παροχή : 20 m3/h 

Ισχύς: ≥1.0 kW Μανομετρικό ύψος: 4 m  

Κινητήρας: 380 V / 50 Hz Πέρασμα  στερεών: >70 mm 

Υδραυλικός  βαθμός  απόδοσης: >70%  

Εκκίνηση: Soft starter 

 

Αντλίες περίσσειας ιλύος: 
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Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων: 2 (1+1 εφεδρική)  

Τύπος αντλίας: Υποβρύχια 

Παροχή : 8 m3/h 

Ισχύς: ≥1.0 kW  

Μανομετρικό ύψος: 4 m  

Κινητήρας: 380 V / 50 Hz  

Πέρασμα  στερεών: >70 mm 

Υδραυλικός  βαθμός  απόδοσης: >40%  

Εκκίνηση: Soft starter 

Γενικά 

Κάθε αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την άντληση της ιλύος από τις δεξαμενές  Β’  

καθίζησης. Θα πρέπει να είναι ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα 

υποβρυχίου τύπου ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης  380  Volt,  3  φάσεων  και  

συχνότητας 50 Hz. Θα συνοδεύεται από πέλμα επικάθισης που πακτώνεται στον πυθμένα της 

δεξαμενής και άνω μηχανισμό στερέωσης των οδηγών ράβδων. 

Οι αντλίες θα διαθέτουν πτερωτές που δε στομώνουν, ώστε να έχουν την δυνατότητα να 

αυτοκαθαρίζονται. Η διάταξη και η μορφολογία της πτερωτής και του συστήματος block κατά την 

άντληση θα επιτυγχάνουν : 

• Διέλευση μακροϊνών, στερεών σωμάτων κλπ. 

• Μη επικάθιση στερεών στοιχείων στην πτερωτή (λίπη, ακαθαρσίες κλπ.) 

• Eλαχιστοποίηση της πιθανότητας έμφραξης της πτερωτής 

• Διατήρηση σταθερά υψηλού βαθμού απόδοσης σε όλη τη διάρκεια άντλησης, σε αντίθεση με  

μία συμβατική αντλία λυμάτων, της οποίας η απόδοση μειώνεται λόγω φαινομένων 

έμφραξης. 





Σελίδα 77 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

• Χαμηλή απορροφούμενη ισχύ, που σημαίνει χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 

Σχεδιασμός της αντλίας 

Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλμα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω  σε  έναν  ή  δύο  

οδηγούς ράβδους, εκτεινόμενες από την κορυφή του αντλιοστασίου μέχρι το πέλμα επικάθισης της 

αντλίας. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να  είναι τέτοια ώστε  να μην χρειάζεται  είσοδος  του προσωπικού  

στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σημείο επαφής με το πέλμα επικάθισης πρέπει        

να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλα επεξεργασμένης υδατοστεγούς επαφής ή στεγανοποιητικού 

δακτυλίου. Κανένα τμήμα της αντλίας δεν χρειάζεται στήριξη κατ’ ευθείαν στον πυθμένα της 

δεξαμενής, παρά μόνο στο πέλμα επικάθισης. 

Κατασκευή της αντλίας 

Τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey cast iron), 

προδιαγραφών ASTM A48 CLASS 35B ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 1691 GG 25, με λείες 

επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες 

και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 

1810 ή καλύτερης ποιότητας. Οι μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το 

αντλούμενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο θα πρέπει να 

προστατεύονται με ειδική βαφή. 

Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται  υδατοστεγανότητα  θα  είναι  μηχανικά 

κατεργασμένες και συναρμολογημένες  με  στεγανοποιητικούς δακτυλίους  από Nitrile rubber  

(ΝΒR)  ή Viton. 

Σύστημα Ψύξεως 

Η αντλία θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ψύχεται από το αντλούμενο υγρό ή τον αέρα που 

την περιβάλλει. 

Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου 





Σελίδα 78 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει 

υδατοστεγανότητα. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό 

δακτύλιο πλαισιωμένο από ροδέλες και όλα μαζί θα είναι συναρμολογημένα με ακρίβεια ως 

προς την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. Η συμπίεση του ελαστικού παρεμβύσματος θα 

γίνεται με τρόπο που θα αυατασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, τοποθετημένος 

μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγματα του 

στάτορα θα είναι μονωμένα (κλάσης F), ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερμοκρασίες μέχρι 

155οC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» με ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη μόνωση, με πολύ 

μικρότερο κίνδυνο δημιουργίας φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετημένος στο 

θάλαμο του κελύφους αφού προηγουμένως το περίβλημα έχει θερμανθεί (συναρμογή σύσφιξης). 

Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερμοκρασίας 

μέχρι 40οC και για 15 εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες ρυθμισμένους να 

ανοίγουν και να κλείνουν σε προκαθορισμένες θερμοκρασίες, θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα 

τυλίγματα των αγωγών του στάτορα ώστε να ελέγχουν τη θερμοκρασία κάθε φάσης του 

τυλίγματος. Ο θάλαμος σύνδεσης θα περιέχει τον τερματικό πίνακα και θα είναι ερμητικά 

απομονωμένος από τον κινητήρα με ένα ελαστομερές O-ring. 

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 

κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί με διακύμανση τάσεως τουλάχιστον κατά 

±5. Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής καμπύλες 

λειτουργίας : Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, 

απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την 

υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με τον κανόνα προστασίας ΙΡ 68. Η ονομαστική  ισχύς  του  

κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καμπύλης 

λειτουργίας της αντλίας. 

Έδρανα 
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Ο άξονας της αντλίας / κινητήρα θα εδράζεται  σε  τριβείς κύλισης,  οι  οποίοι θα  διαθέτουν λίπανση 

για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλοι οι τριβείς θα είναι υπολογισμένοι για τουλάχιστον 40.000  

ώρες συνεχούς λειτουργίας στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας της αντλίας. 

Μηχανική στεγανοποίηση 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα εν σειρά μηχανικό σύστημα στεγανότητας άξονα, 

αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήματα στυπιοθλιπτών. 

Ο κάτω πρωτεύων στυπιοθλίπτης, μεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του δοχείου λαδιού, 

θα περιέχει ένα στατικό και ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο από καρβίδιο πυριτίου ή βολφραμίου. 

Ο άνω δευτερεύων στυπιοθλίπτης, τοποθετημένος μεταξύ του δοχείου λαδιού και του 

περιβλήματος του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό από χρωμιούχο χάλυβα ή κεραμικό και ένα 

περιστρεφόμενο δακτύλιο στεγανότητας από γραφίτη. Η επαφή των λειασμένων επιφανειών σε 

κάθε σημείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με δικό του σύστημα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες 

δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθμιση. 

Για ειδικές εφαρμογές θα διατίθενται και άλλα υλικά στεγανοποίησης. Άλλες μέθοδοι 

στεγανοποίησης δεν θα θεωρούνται ισοδύναμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Δοχείο λαδιού 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με θάλαμο ελαίου για το σύστημα στεγανοποίησης του 

άξονα. Ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς λάδι, 

χωρίς το γεγονός αυτό να προκαλέσει βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 

Άξονας αντλίας 

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσμοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 420 ή καλύτερο και θα είναι 

ζυγοσταθμισμένος 

Πτερωτή 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο ASTM A-48 CLASS 35B ή GG25 κατά DIN, 

υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, μονοκάναλη ή δικάναλη, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς 
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εμφράξεις) με ομαλή δίοδο στερεών τουλάχιστον της τάξης των 70 mm, χωρίς οξείες στροφές. 

Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την άντληση των υγρών που περιέχουν στερεά 

απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά 

(λύματα). 

Η πτερωτή θα είναι με πλήρη πτερύγια (full vaned), και όχι τύπου VORTEX (open impeller).  Ο 

υδραυλικός βαθμός απόδοσης της αντλίας δεν θα είναι μικρότερος του 70%. 

Σαλίγκαρος αντλίας 

Το περίβλημα θα αποτελείται από ένα μόνο τεμάχιο από χυτοσίδηρο ASTM A-48 CLASS 35B 

ή GG25 με διόδους (περάσματα) λεία και αρκετά μεγάλα ώστε να περνούν στερεά. 

Καλώδια 

Κάθε αντλία θα είναι εξοπλισμένη με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 10 μέτρων. Τα καλώδια του 

κινητήρα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές IEC και θα περιλαμβάνουν αγωγούς 1,5 mm2 για 

την παρακολούθηση των θερμικών διακοπτών και του ηλεκτροδίου ανίχνευσης υγρασίας. 

Προστασία 

Ο στάτορας έχει ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες στο τύλιγμα κάθε φάσης συνδεδεμένους 

εν σειρά, οι οποίοι ανοίγουν σε προκαθοριμένη θερμοκρασία διακόπτοντας έτσι την λειτουργία 

της αντλίας. 

Οι παραπάνω αντλίες θα φέρουν επίσης αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στο 

ελαιοδοχείο. 

2.13 Χημική απομάκρυνση φωσφόρου 

Συγκρότημα χημικής απομάκρυνσης του φωσφόρου, αποτελούμενου  από δύο  δοσομετρικές  

αντλίες (η μία εφεδρική), παροχής 0 – 7 lt/h, σε πίεση 10 bar, δεξαμενή αποθήκευσης χημικού 

(ενδεικτικά διάλυμα πολυχλωριούχου αργιλίου), από γραμμικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, 

ελάχιστου όγκου 500 lt και δίκτυο σωληνώσεων από HDPE για την  προσθήκη  του  χημικού  στο  

φρεάτιο  εξόδου των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας 
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2.14 Μετρητές διαλυμένου οξυγόνου 

Αριθμός οργάνων 2 

ISO9001 ΝΑΙ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

Ελάχιστη μετρούμενη συγκέντρωση 0.03 mg/l  

Χρόνος απόκρισης (90% του max) 3 min  

Ελάχιστη ταχύτητα ρευστού 0.05 m/s  

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας 0-50 οC 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ /ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

Τροφοδοσία οργάνου 220 VAC  

Προστασία οργάνου IP65  

Σήμα εξόδου 4-20mA 

Φορτίο εξόδου 600 Ω  

Γαλβανική απομόνωης ΝΑΙ  

Ακρίβεια μέτρησης 0.5% 

2.15 Μετρητές αιωρούμενων στερεών  

Αριθμός εγκατεστημένων οργάνων 3  

ISO9001 ΝΑΙ 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

αυτοκαθαρισμός ΝΑΙ (PURGE) 

Αρχή μέτρησης 4-BEAM ALTERNATING LIGHT Κλίμακα μέτρησης 0-10000 mg/l 

Ακρίβεια μέτρησης 1% Θερμοκρασίας λειτουργίας +80 οC Υλικό Χυτή εποξινή ρητίνη 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ / ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

Τροφοδοσία οργάνου 220 VAC  

Προστασία οργάνου IP65  

Σήμα εξόδου 4-20mA 

Φορτίο εξόδου500 Ω 

Γαλβανική  απομόνωση  ΝΑΙ  

Επαφές εξόδου 3 ΝΟ ή NC  

Ακρίβεια μέτρησης 1% 

επαναληψιμότητα 0.5%  

Σφάλμα θερμοκρασίας 0.1 

2.16 Μετρητές παροχής σε κλειστούς αγωγούς 

• Αριθμός εγκατεστημένων οργάνων  2  

• ISO9001 ΝΑΙ 

• Τύπος Ηλεκτρομαγνητικό παραχόμετρο  

• Επένδυση Σκληρό καουτσούκ  

• Υλικό ηλεκτροδίου INOX 316  

• Προστασία οργάνου μέτρησης IP68 
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• Προστασία ηλεκτρονικού μετατροπέα IP67  

• Τροφοδοσία οργάνου 220 VAC 

• Σήμα εξόδου 4-20 mΑ 

•  Γαλβανική απομόνωση ΝΑΙ  

• Ακρίβεια μέτρησης >1% 

• Στιγμιαία τοπική ένδειξη ΝΑΙ  

• Αθροιστική τοπική ένδειξη ΝΑΙ 

Έξοδοι 

• 0/4-20 mA ανάλογα της στιγμιαίας ροής 

• παλμοί ανάλογοι της αθροιστικής ροής 

• δύο μεταγωγικές επαφές ορίου 

• σήμα σε περίπτωση κακής λειτουργίας του συστήματος 

2.17 Εξοπλισμός δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης 

Εξοπλισμός δεξαμενής καθίζησης αποτελούμενος από περιστρεφόμενη γέφυρα με ξέστρο 

συλλογής ιλύος, με αυτόματο σύστημα άντλησης και συνεχούς απαγωγής επιπλεόντων, εξ’ 

ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, καταθλιπτικό αγωγό απαγωγής 

επιπλεόντων προς στην νέα δεξαμενή συλλογής – πάχυνσης ιλύος (περιγράφεται παρακάτω), 

οδοντωτό υπερχειλιστή και διάφραγμα επιπλεόντων, εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

2.18 Τριτοβάθμια Επεξεργασία 

2.18.1 Συγκρότημα κροκίδωσης-συσσωμάτωσης 

Προκατασκευασμένο συγκρότημα δεξαμενών κροκίδωσης – συσσωμάτωσης, όπου θα γίνεται 

προσθήκη κατάλληλου χημικού κροκίδωσης  (ενδεικτικά  πολυχλωριούχο  αργίλιο),  αποτελούμενο  

από δύο δεξαμενές σε σειρά (δεξαμενή κροκίδωσης ελάχιστου όγκου 2.0 m3 – δεξαμενή 

συσσωμάτωσης ελάχιστου όγκου 8 m3, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή κατάλληλο 
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πλαστικό), εξοπλισμένες με κατακόρυφους αναδευτήρες για την διαρκή αιώρηση των 

συσσωματωμάτων της χημικής ιλύος. 

Συγκρότημα χημικής κροκίδωσης, αποτελούμενου από δοσομετρική αντλία, παροχής 0 – 7 lt/h, 

σε πίεση 10 bar. Το συγκρότημα θα έχει κοινό δοχείο αναρρόφησης και εφεδρική αντλία με 

αυτό της χημικής κατακρήμνισης φωσφόρου 

Αγωγοί σύνδεσης συγκροτήματος δεξαμενών κροκίδωσης – συσσωμάτωσης με το κατάντη 

συγκρότημα φίλτρανσης και του φίλτρου διύλισης με την δεξαμενή χλωρίωσης, από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

2.18.2 Συγκρότημα φίλτρανσης 

Το φίλτρο θα είναι τύπου κατακόρυφου τύπου με οριζόντιους περιστρεφόμενους δίσκους, και θα 

είναι κόμπακτ κατασκευή σε ανοξείδωτη δεξαμενή με φλάντζες εισόδου, εξόδου και 

υπερχείλισης. 

Το φίλτρο θα διαθέτει διατάξεις πλύσης, με αντλία και ειδικές διατάξεις αναρρόφησης, για την 

απομάκρυνση της λάσπης που θα  οδηγείται στο  δίκτυο στραγγιδίων. Το φίλτρο  θα  είναι  αυτόνομο 

με δικό του Ηλεκτρικό Πίνακα και σύστημα αυτόματης λειτουργίας με κατάλληλες διατάξεις 

προστασίας. 

Η διαστασιολόγηση της μονάδας διύλισης θα γίνει θεωρώντας ότι η  συγκέντρωση  στερεών  στην 

έξοδο των δεξαμενών τελικής καθίζησης θα ανέρχεται σε 35mg/l. 

Εάν απαιτείται η προσθήκη κατάλληλου κροκιδωτικού (πχ. θειικού αργιλίου) θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και η πρόσθετη παραγωγή στερεών στην είσοδο της μονάδας διύλισης. 

Διύλιση με δισκόφιλτρα: 

Τα φίλτρα θα εγκατασταθούν σε προκατασκευασμένες δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI304 και θα είναι τύπου περιστρεφομένων δίσκων. Η μονάδα θα αποτελείται από επάλληλα 

δισκόφιλτρα διπλής επιφανείας, που είναι εφαρμοσμένα σε κεντρικό σωλήνα, με δυνατότητα 

περιστροφής. Τα λύματα εισέρχονται στην δεξαμενή του φίλτρου και διερχόμενα μέσα από 

μέσο διύλισης, συγκρατούνται τα αιωρούμενα στερεά και το διευγασμένο υγρό εξέρχεται του 

φίλτρου μέσω του κεντρικού κατακόρυφου αγωγού. 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

85 

Ο σκελετός των φίλτρων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ το διηθητικό μέσο θα είναι από 

ειδικό πολυστρωματικό ύφασμα το οποίο είναι κατασκευασμένο από πλέξη πολλών ινών 

δημιουργώντας ένα πολύσύνθετο φραγμό για αποδοτική διήθηση. 

Ο κάθε δίσκος θα πρέπει να έχει ελάχιστη ενεργή επιφάνεια διήθησης 4,5 τ.μ. και το σύνολο των 

δίσκων θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι οριζόντια. Αυτή η διάταξη προσδίδει εξοικονόμηση 

απαιτούμενου ύψους και επιπλέον γίνεται χρήση όλης της επιφάνειας διήθησης ως ενεργή. 

Το φίλτρο θα περιλαμβάνει διάταξη υπερχείλισης υψηλής στάθμης, με έξοδο υπερχείλισης και 

σήμανση που θα ενεργοποιείται στη περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης στάθμης. 

Το φίλτρο θα περιλαμβάνει κατάλληλους μετρητές στάθμης, τόσο για την αυτόματη λειτουργία  

του φίλτρου, όσο και για την στάθμες alarm. Ο ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας του φίλτρου θα 

είναι προμήθεια του κατασκευαστή του φίλτρου και θα ελέγχεται από micro-PLC. Όλα τα 

ηλεκτρικά εξαρτήματα του φίλτρου θα είναι προκαλωδιωμένα με τον ηλεκτρικό πίνακα του 

φίλτρου. 

Το δισκόφιλτρο θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001  ή ισοδύναμο 

για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, και θα είναι πλήρες με αντλία πλύσης, 

αισθητήρια στάθμης και τοπικό πίνακα ελέγχου με προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή. 

Για τον καθαρισμό του διηθητικού μέσου το συγκρότημα θα φέρει σύστημα αντίστροφης πλύσης, το 

οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου της μονάδας και χωρίς διακοπή της 

λειτουργίας της μονάδας, όταν η στάθμη ανάντη ξεπεράσει μία συγκεκριμένη τιμή. Όταν 

ξεκινήσει η αντίστροφη πλύση περιστρέφεται το φίλτρο ώστε να καθαριστούν όλοι οι δίσκοι 

διήθησης. Η πλύση του φίλτρου γίνεται με διυλισμένο νερό, μέσω αντλίας και ειδικής διάταξης 

αναρρόφησης που εφαρμόζει στην επιφάνεια κάθε δίσκου. Τα στραγγίδια απομακρύνονται μέσω 

την αντλίας του φίλτρου, προς το δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΛ. 

Σε κάθε περίπτωση τα φίλτρα θα είναι συνεχούς λειτουργίας και δεν θα διακόπτεται η διήθηση των 

λυμάτων κατά την φάση αντίστροφης πλύσης 

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων: 

Παροχή σχεδιασμού Φάση [lt/sec] 12,5 

Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

86 

Συγκέντρωση στερεών στην είσοδο [mg/lt] ≤ 35,00 

Συγκέντρωση στερεών στην έξοδο [mg/lt] < 10,00 

Επιφανειακή φόρτιση [m3/m2.h] ≤ 6,00 

Η απόδοση της μονάδας (συγκέντρωση στερεών στην έξοδο) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή 

εγγύηση του προμηθευτή του συστήματος. 

2.18.3 Συγκρότημα χλωρίωσης 

Η επεξεργασμένη απορροή από τη βιολογική βαθμίδα θα οδηγείται απευθείας προς τη μονάδα 

απολύμανσης. Πρόκειται για υφιστάμενη μαιανδρική δεξαμενή στην οποία και οι μοναδικές  

επεμβάσεις θα αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού: 

• Δοσιμετρικές αντλίες διαλύματος απολύμανσης (ενδεικτικά υποχλωριώδους νατρίου) 2+1 

εφεδρική 

• Δεξαμενή αποθήκευσης χημικού 1000 lt 

• Δικτύου σωληνώσεων έως το φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής 

Μετά τη χλωρίωση η επεξεργασμένη απορροή θα υφίσταται  αποχλωρίωση  με  προσθήκη  

κατάλληλων χημικών σε φρεάτιο αποχλωρίωσης. 

Εξοπλισμός: 

Δοσομετρική αντλία παροχής 0-4 l/hr σε 10 atm. με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

σωλήνα αναρόφησης, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Διαρκής τροφ/σία / Διαρκής με διαίρεση 1-10 

• Πολλαπλασιασμός Παλμών 1-10 

• Διαίρεση Παλμών 1- 10 

• Διαίρεση Παλμών 10-  100 5•Διαίρεση Παλμών 100- 1000 

• Σήμα ρεύματος mA (0/4 mA = 0 pulses) 

• Ποδοβαλβίδα Βαλβίδα έγχυση 

• Σωληνάκι αναρρόφησης : ΡVC Σωληνάκι κατάθλιψης : PVD Διακόπτης στάθμης (ξηρά 

λειτουργία) 
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• Όλα τα βρεχόμενα μέρη της αντλίας (δοσομετρική κεφαλή, βαλβίδα έγχυσης, ποδοβαλβίδα και 

σωληνάκι κατάθλιψης) είναι από PVDF. 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα  δίκτυα  αναρόφησης  και  

κατάθλιψης, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

Η παροχή της αντλίας θα ρυθμίζεται βάσει της παροχής εξόδου. 

2.18.4 Συγκρότημα αποχλωρίωσης 

Συγκρότημα αποχλωρίωσης, αποτελούμενου από δύο δοσομετρικές αντλίες  (η  μία  εφεδρική), 

παροχής 0 – 4 lt/h, σε πίεση 10 bar, δεξαμενή αποθήκευσης χημικού (ενδεικτικά διάλυμα 

μεταδιθειώδους νατρίου), από  γραμμικό  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας,  ελάχιστου  όγκου  

500 lt και δίκτυο σωληνώσεων από HDPE για την προσθήκη του χημικού στο φρεάτιο εισόδου της 

δεξαμενής χλωρίωσης. 

Η παροχής της αντλίας θα ρυθμίζεται βάσει της  συγκέντρωσης  υπολειμματικού  χλωρίου  στο  

φρεάτιο αποχλωρίωσης. 

Το τμήμα αποχλωρίωσης θα διαμορφωθεί εντός της υφιστάμενης δεξαμενής χλωρίωσης με 

τοποθέτηση ανοξείδωτου διαφράγματος το τελευταίο διαμέρισμα (μαίανδρο) της δεξαμενής. 

2.19 Επεξεργασια Ιλυος 

2.19.1 Δεξαμενή πάχυνσης 

Δεξαμενή συλλογής – μερικής πάχυνσης ιλύος, ελάχιστου όγκου 50 m3, κατασκευασμένη γραμμικό 

ενισχυμένο πολυαιθυλένιο, συμπεριλαμβανομένης της βάσης τοποθέτησης  από  σκυρόδεμα.  Εντός  

της δεξαμενής θα διοχετεύεται η περίσσεια ιλύος και θα υφίσταται  καθίζηση  βαρυτικά.  Η  

υπερχείλιση της δεξαμενής θα οδηγείται βαρυτικά προς την είσοδο της εγκατάστασης (φρεάτιο 

μερισμού δεξαμενών απονιτροποίησης). 

2.19.2 Αντλίες τροφοδοσίας ιλύος προς αφυδάτωση 

Αριθμός 2 (1+1 εφεδρική) 

Τύπος Κοχλιωτές, θετικής εκτόπισης 

Παροχή λειτουργίας Ρυθμιζόμενη έως 1.3 – 8.2 m3/h  
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Μανομετρικό λειτουργίας 2 bar 

Ταχύτητα  περιστροφής  ρότορα  <350 rpm  

Υλικό σώματος αντλίας Χυτοσίδηρος GG25 

Υλικό ρότορα Χάλυβας με επιφανειακή σκλήρυνση ή ανοξείδωτος χάλυβα AISI 316 

Υλικά στάτορος ελαστομερές (Hypalon nitrile ή ethylene propylene viton ή neoprene) 

Κίνηση Μεταβλητών στροφών με ενσωματωμένο inverter  

Τάση λειτουργίας 380 V / 50 Hz 

Οι αντλίες θα επιλεγούν έτσι ώστε η λειτουργία τους να συνδυάζεται αυτόματα με αυτή του 

συστήματος αφυδάτωσης χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. 

Όλο το συγκρότημα αντλίας / αυξομειωτήρα θα προέρχεται από τον ίδιο αναγνωρισμένο 

προμηθευτή έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το 

πεδίο λειτουργίας. 

Οι αντλίες θα είναι οριζόντιες, κοχλιωτού τύπου, θετικής  εκτόπισης,  κατάλληλες  για  άντληση  

λάσπης με υγρασία περίπου 95% και λυμάτων. Τα υλικά κατασκευής της  αντλίας θα είναι  τέτοια  

ώστε να μην παρουσιάζουν διάβρωση ή φθορά στη συνεχή επαφή με τα αντλούμενα ρευστά. 

Στα σημεία που ο άξονας θα διαπερνά το κέλυφος της αντλίας  θα  υπάρχει  κατάλληλος  

στυπιοθλίπτης. Εάν η αντλία έχει στη θέση αυτή κατάλληλο πώμα, θα πρέπει να συνδεθεί παροχή 

καθαρού νερού για την λίπανση και ψύξη του στυπιοθλίπτη. Η ροή του νερού θα διακόπτεται από 

ηλεκτρομαγνητική βάνα που θα παίρνει σήμα από βοηθητική επαφή του ηλεκτρονόμου (ρελέ) της 

αντλίας. 

2.19.3 Συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη 

Αριθμός μονάδων 1 

Παραγόμενη ποσότητα 1000 l/h  

Συγκέντρωση 0.1 – 0.5 % 
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Το σύστημα προπαρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα είναι τριών βαθμίδων με συνεχή διάταξη των 

δεξαμενών προπαρασκευής, ωρίμανσης και αποθήκευσης. 

Η σκόνη του πολυηλεκτρολύτη προστίθεται μέσω τροφοδοτικού στο σύστημα ύγρανσης. Η 

επιθυμητή συγκέντρωση επιτυγχάνεται με την ρύθμιση της παροχής σκόνης και του νερού 

διάλυσης. Η θέρμανση του δοσομετρικού σωλήνα καθώς και το αυτόματο κλαπέτο στην έξοδο 

του σωλήνα εμποδίζουν την δημιουργία ιζήματος εντός του σωλήνα. 

Ο έλεγχος της παραγωγής και νέας προπαρασκευής γίνεται μέσω ενός ελεγκτή στάθμης  στην  

δεξαμενή αποθήκευσης. Το νέο διάλυμα εισέρχεται από  την  δεξαμενή  προπαρασκευής  στην 

δεξαμενή ωρίμανσης και τελικά στην δεξαμενή αποθήκευσης μέσω  ειδικά  διαμορφωμένου 

συστήματος υπερχείλισης. Το μέγεθος του δοχείου έχει σχεδιαστεί κατά  τέτοιο τρόπο, ώστε  ακόμα  

και σε περίπτωση λειτουργίας του σε μέγιστη παροχή, να μπορεί να δοσομετρηθεί διάλυμα με τον 

σωστό χρόνο ωρίμανσης. 

Όταν το διάλυμα στη δεξαμενή αποθήκευσης πέσει σε μία ελάχιστη  στάθμη,  δίνεται  αυτόματα  

εντολή έναρξης προπαρασκευής νέου διαλύματος. 

2.19.4 Δοσιμετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη 

Αριθμός μονάδων 2 ( 1+1 εφεδρική )  

Τύπος Κοχλιωτές, θετικής εκτόπισης 

Παροχή λειτουργίας Ρυθμιζόμενη έως 120 - 720 l/h  

Μανομετρικό λειτουργίας 1 bar 

Στροφές λειτουργίας <1000 rpm 

Υλικό σώματος αντλίας  Χυτοσίδηρος GG25  

Υλικό ρότορα Χάλυβας με επιφανειακή σκλήρυνση  

Υλικά στάτορος Hypalon 

Στεγάνωση άξονα Στυπιοθλίπτης τεφλόν 

Κίνηση Μεταβλητών στροφών με ενσωματωμένο inverter 
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 Τάση λειτουργίας 380V/50HZ 

Όλο το συγκρότημα αντλίας/ αυξομειωτήρα θα  προέρχεται  από  τον  ίδιο  αναγνωρισμένο  

προμηθευτή έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το πεδίο 

λειτουργίας. 

Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για διάλυμα πολυηλεκτρολύτη. Θα προβλεφθεί κατάλληλη 

διαμόρφωση των σωληνώσεων τροφοδοσίας και κατάθλιψης των αντλιών ώστε να είναι 

εύκολος ο καθαρισμός τους από το διάλυμα πολυηλεκτρολύτη. 

2.19.5 Αφυδάτωση ιλύος 

Σύστημα αφυδάτωσης τύπου κοχλιόπρεσσας, δυναμικότητας περίπου 4.0 m3/h λάσπης ελάχιστης 

περιεκτικότητας 1.0% . 

H κοχλιόπρεσα θα έχει την προβλεπόμενη δυναμικότητα τροφοδοσίας ιλύος με συγκέντρωση 

στερεών από 1-2% και ποσοστό πτητικών έως και 70% και θα επιτυγχάνει αφυδάτωση της ιλύος 

μέχρι ποσοστού τουλάχιστον 18% σε στερεά και με απώλειες στερεών στα στραγγίσματα που δε 

θα ξεπερνούν το 8% των εισερχομένων. Η πιο πάνω απόδοση λειτουργίας θα διασφαλίζεται 

εγγυημένα από τον κατασκευαστή της κοχλιόπρεσας με χρήση κατάλληλου πολυηλεκτρολύτη 

έως 11 γραμμάρια ανά κιλό στερεών λάσπης. Για την επίτευξη της πιο πάνω απόδοσης δε θα 

γίνουν δεκτές κοχλιόπρεσες με εσωτερική διάμετρο τυμπάνου μικρότερη από 400 mm και 

ενεργό μήκος τυμπάνου μικρότερο των 2000 mm. 

Η κοχλιόπρεσα αποτελείται από κοχλία κωνικού άξονα, αυξανόμενης διαμέτρου (από την ζώνη  

εισόδου προς την ζώνη εξόδου) και σταθερό κυλινδρικό τύμπανο κατασκευασμένο από ανοξείδωτη 

διάτρητη λαμαρίνα, σε οριζόντια διάταξη. Το τύμπανο είναι διαιρετό σε τρία μέρη, τα οποία 

διακρίνονται σε ζώνες χαμηλής, μέσης και υψηλής συμπίεσης. Η  κάθε  ζώνη  φέρει  οπές  

διαφορετικής διαμέτρου και διαφορετικό ποσοστό ανοικτής επιφάνειας ώστε να επιτυγχάνονται 

βέλτιστα αποτελέσματα. Το τύμπανο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι από διάτρητη  

λαμαρίνα. Συστήματα με τύμπανο από πλέγμα τύπου wedgewire δεν θα γίνονται αποδεκτά.  Η  

διάτρητη λαμαρίνα εγγυάται καλύτερη απόδοση όσον αφορά την κατακράτηση στερεών  εφόσον  

γίνεται κατάλληλη κροκίδωση. 

Η ειδική διάταξη κροκίδωσης της λάσπης,  θα  είναι  προμήθεια  του  κατασκευαστή  της  

κοχλιόπρεσας. Η ειδική διάταξη κροκίδωσης τοποθετείται στην γραμμή τροφοδοσίας ιλύος και θα 
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αποτελείται από αναμείκτη τύπου ventouri και περιμετρικό σύστημα για την τροφοδότηση του 

πολυηλεκτρολύτη τεσσάρων σημείων. 

Η κροκιδωμένη λάσπη εισέρχεται στο ένα άκρο της κοχλιόπρεσας και στην πρώτη ζώνη 

διαχωρίζεται η υγρή από την στερεή φάση με βαρύτητα. Στην συνέχεια η ιλύς παραλαμβάνεται 

από τα πτερύγια του κοχλία και συμπιέζεται σταδιακά, λόγω του κωνικού σχήματος του άξονα 

του κοχλία. Με αυτόν τον τρόπο η λάσπη οδηγείται στο τελευταίο στάδιο, όπου συμπιέζεται 

μέσω πνευματικής διάταξης συμπίεσης η οποία εφαρμόζει πίεση τουλάχιστον 5 bars στη λάσπη 

προτού αυτή εξέλθει της κοχλιόπρεσσας. 

Η έκπλυση του τυμπάνου γίνεται μέσω ειδικής διάταξης καταιονισμού η οποίο κινείται κατά 

μήκος του τυμπάνου ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του τυμπάνου. Η διαδικασία πλύσης 

είναι περιοδική και γίνεται χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας αφυδάτωσης. Η 

συχνότητα της πλύση ελέγχεται από το controller της κοχλιόπρεσσας το οποίο αποτελεί 

προμήθεια του κατασκευστή της κοχλιόπρεσσας. Συστήματα που χρειάζονται να διακόπτεται η 

λειτουργία της αφυδάτωσης για να γίνει η πλύση, δεν θα γίνουν αποδεκτά. Επιπλέον, ο κοχλίας 

φέρει πλαστικά ξέστρα στα πτερύγια του, ώστε να καθαρίζουν συνεχώς το εσωτερικό του 

τυμπάνου. 

Η διάταξη πλύσης περιλαμβάνει δικό της ξεχωριστό κινητήρα για την κίνηση των  ζωνών 

καταιονισμού. 

Για λόγους ευκολίας στην συντήρηση, θα πρέπει το τύμπανο να έχει αφαιρούμενα μέρη ώστε ο 

χειριστής να έχει μπορεί να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό του τυμπάνου για την συντήρηση του 

κοχλία, χωρίς την ανάγκη να αφαιρεθεί ο κοχλίας από την μονάδα. Το εξωτερικό κέλυφος του 

συγκροτήματος τυμπάνου θα είναι από Fiberglas. To κέλυφος θα είναι διαιρετό να αφαιρείται 

εύκολα για λόγους συντήρησης. 

Το συγκρότημα της κοχλιόπρεσας θα είναι κατασκευασμένο από  ανοξείδωτο  χάλυβα  AISI  304. 

Όλα τα στοιχεία του συγκροτήματος που έρχονται σε επαφή με τη λάσπη θα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα ποιότητας ισοδύναμης ή ανώτερης του AISI 304. Τα πτερύγια του κοχλία φέρουν 

αντικαθιστάμενα ξέστρα, από ειδικό πλαστικό πολυουρεθάνιο σκληρότητας 70 Shore A. 

Η περιστροφή του κοχλία θα επιτυγχάνεται μέσω ενός κύριου  ηλεκτροκινητήρα.  Ο  

ηλεκτρομειωτήρας θα είναι πλανητικού τύπου και θα επιτυγχάνει ροπή τουλάχιστον 15000 Nm. Η 

ρύθμιση της ταχύτητας από 0,1-1,0 rpm θα επιτυγχάνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο από τον 
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πίνακα μέσω του μετατροπέας συχνότητας (inverter) και του  controller  της  κοχλιόπρεσας.  Η  

ρύθμιση της ταχύτητας του κοχλία και της  πνευματικής διάταξης συμπίεσης  στην έξοδο της λάσπης  

θα ελέγχονται αυτόματα από την μονάδα ελέγχου της κοχλιόπρεσας και με χρήση μίας συσκευής 

μέτρησης της ασκούμενης πίεσης στην λάσπη εξόδου. 

Η πλύση θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία με κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα περιοδικά. Η 

συχνότητα και ο χρόνος πλύσης θα ελέγχεται από την μονάδα ελέγχου της κοχλιόπρεσας. 

Η μονάδα ελέγχου της κοχλιόπρεσας θα αποτελείται από PLC και οθόνη αφής όπου 

απεικονίζονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας και παρακολούθησης της 

κοχλιόπρεσας. 

Η κοχλιόπρεσα θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001, ISO14001 ή 

ισοδύναμα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παρόμοιων 

συγκροτημάτων. Από τους διαγωνιζόμενους θα υποβληθεί κατάλογος παρόμοιων εγκαταστάσεων 

διεθνώς. 

Η μονάδα αφυδάτωσης θα λειτουργεί και θα ελέγχεται από πίνακα τροφοδοσίας ισχύος, 

αυτοματισμών και οργάνων στον οποίο θα εγκατασταθούν, εκτός των άλλων που απαιτούνται 

από τους ισχύοντες κανονισμούς, το inverter της κοχλιόπρεσας, τα inverters των αντλιών 

τροφοδοσίας ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, το PLC, η μονάδα ελέγχου της κοχλιόπρεσας, η 

οθόνη χειρισμών (touch panel), διακόπτες επιλογής αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας για 

κάθε ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτροβαλβίδα, πολυόργανο μέτρησης ρεύματος και τάσης και 

συνδέσεις για όλα τα σήματα της μονάδας προς το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛ. 

Όλος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 αντίγραφα των εγχειριδίων 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης τα οποία θα έχουν συνταχθεί και διαρθρωθεί σε 

ενιαία για όλο τον εξοπλισμό της μονάδας ντοσιέ. 

Ο Ανάδοχος με την προσφορά του  αναλαμβάνει με  δική  του δαπάνη την  υποχρέωση διενέργειας  

μίας τουλάχιστον επίσκεψης εξειδικευμένου τεχνικού εξουσιοδοτημένου από  τον  οίκο  κατασκευής 

της κοχλιόπρεσας στο χώρο της εγκατάστασης. Η επίσκεψη θα αφορά τη θέση του εξοπλισμού σε 

δοκιμαστική λειτουργία και θα διενεργηθεί από ειδικό τεχνικό του οίκου κατασκευής της  

κοχλιόπρεσας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. 

Η μονάδα θα είναι πλήρης με τον πίνακα αυτοματισμών, το συγκρότημα παρασκευής  

πολυηλεκτρολύτη και τον κοχλία απομάκρυνσης της αφυδατωμένης ιλύος. 
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2.19.6 Μεταφορικός κοχλίας αφυδατωμένης ιλύος 

Αριθμός μονάδων 1 

Τύπος Κοχλίας χωρίς άξονα  

Μεταφορική ικανότητα ≥ 5 m3/h 

Εγκατεστημένη Ισχύς ≥ 0.75 KW 

Ταχύτητα περιστροφής 20 prm 

Διάμετρος κοχλία ≥ 280rpm 

Διάμετρος κυλίνδρου  ≥ 320 rpm  

Υλικά κατασκευής INOX 304  

Κύριο  μηχάνημα INOX 304   

Καλύμματα INOX 304  

Εσωτερική  επένδυση     PEHD  8 mm 

2.19.7 Φρεάτιο στραγγιδίων 

Πλησίον της δεξαμενής χλωρίωσης θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένο φρεάτιο στραγγιδίων 

διαστάσεων: 

Μήκος : :1.50 m 

Πλάτος :1.50m  

Υψος υγρών :1.50 m  

Ολικό ύψος : 2.00 m 

Στο φρεάτιο θα καταλήγει η υπερχείλιση του παχυντή,  τα  στραγγίδια  από  την  αφυδάτωση  της  

ιλύος, τα στραγγίδια από τη μονάδα φίλτρανσης, καθώς και τα λύματα του προσωπικού. Εντός του 
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φρεατίου θα εγκατασταθεί ζεύγος αντλιών οι οποίες θα  παροχετεύουν  τα  στραγγίδια  προς  την  

είσοδο της βιολογικής βαθμίδας. 

Αντλίες στραγγιδίων: 

Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων: 2 (1+1 εφεδρική)  

Τύπος αντλίας: Υποβρύχια 

Παροχή : 10 m3/h 

Ισχύς: ≥1.0 kW  

Μανομετρικό ύψος: 5 m  

Κινητήρας: 380 V / 50 Hz  

Πέρασμα στερεών: 40 mm 

Υδραυλικός βαθμός απόδοσης: >70%  

Εκκίνηση: Soft starter 

Συνοδευόμενα υλικά: Φλοτεροδιακόπτες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σωληνώσεις, πλήρες σύστημα 

ανύψωσης καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά. 

Για την παροχέτευση της θα χρησιμοποιηθεί αγωγός ενδεικτικών χαρακτηριστικών:  

Υλικό: PE100 (HDPE) PE 4710, DN 80 (90x8,2 mm), SDR 11 (PN 16), Μήκος αγωγού: 50 m 
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2.20 Διάθεση Λυμάτων 

2.20.1 Δεξαμενή καθαρών 

Δεξαμενή συλλογής καθαρών, ελάχιστου όγκου 50 m3, κατασκευασμένη γραμμικό ενισχυμένο 

πολυαιθυλένιο, συμπεριλαμβανομένης της βάσης  τοποθέτησης  από  σκυρόδεμα.  Εντός  της 

δεξαμενής θα διοχετεύεται η επεξεργασμένη απορροή. 

2.20.2 Αντλίες τροφοδοσίας δεξαμενής καθαρών 

Εξοπλισμός αντλιοστασίου τροφοδοσίας δεξαμενής καθαρών, αποτελούμενος  από  δύο  (2)  

υποβρύχιες αντλίες επεξεργασμένων (μια κύρια και μία εφεδρική), ελάχιστης παροχής 50 m3/h και 

ελάχιστης εγκ. ισχύος 2.0 kW, έκαστη, καθώς και καταθλιπτικό αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής 

καθαρών από ανοξείδωτο χάλυβα ή HDPE 10 atm. 

2.20.3 Αντλίες άρδευσης 

Εξοπλισμός αντλιοστασίου άρδευσης, αποτελούμενος από δύο (2) φυγοκεντρικές  αντλίες  ξηρού  

τύπου (μια κύρια και μία εφεδρική),  τοποθετημένες  παραπλεύρως  της  δεξαμενής  καθαρών, 

ελάχιστης παροχής 50 m3/h και ελάχιστης εγκ. ισχύος 2.0 kW, έκαστη, καθώς  και  καταθλιπτικό 

αγωγό τροφοδοσίας του παρακείμενου δικτύου άρδευσης από HDPE 10 atm. 

2.20.4 Αντλίες νερού χρήσης 

Καθώς η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης, για τη λειτουργία τμημάτων της 

εγκατάστασης και κυρίως για τη λειτουργία ου τμήματος αφυδάτωσης απαιτείται η ύπαρξη δικτύου 

νερού χρήσης. Για το σκοπό αυτό πλησίον της δεξαμενής καθαρών και σε υπόστεγο χώρο θα 

εγκατασταθούν αντλίες έκπλυσης-γενικής χρήσης. Θα εγκατασταθούν δύο αντλίες  δυναμικότητας  

13,5 m3/h στα 10 barη καθεμία. Πρόκειται για ένα ζεύγος κάθετων, φυγοκεντρικών, πολυβάθμιων 

αντλιών, από τις οποίες η μία βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, ενώ η δεύτερη είναι εφεδρική. 

Η λειτουργία τους εναλλάσσεται, με σκοπό την  ομοιόμορφη  φθορά  τους.  Οι  αντλίες  αναρροφούν  

νερό από την δεξαμενή βιομηχανικού νερού που τροφοδοτείται από το πιεστικό συγκρότημα 

βιομηχανικού νερού και τροφοδοτούν το δίκτυο νερού έκπλυσης των μηχανών, με νερό επαρκούς 

παροχής και πίεσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος αφυδάτωσης. Η γραμμή κατάθλιψης 

κάθε αντλίας φέρει, πριν την ένωσή τους στον κοινό καταθλιπτικό αγωγό,  ζεύγος δικλείδων απομόνωσης 

και αντεπιστροφής (DN50). 
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2.21 Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Η ανακατασκευή σε όποια τμήματα του έργου είναι αναγκαίο (πεδία άφιξης και αναχώρησης μέσης 

τάσης, γενικός πίνακας, υποπίνακες) ή και προσθήκη των απαιτούμενων τμημάτων έτσι ώστε το 

συνολικό έργο να καταστεί λειτουργικό. 

• την κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων και των απαιτούμενων δικτύων διανομής ενέργειας 

χαμηλής τάσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί 

• την κατασκευή κάθε άλλου έργου σχετικού με την ηλεκτρική τροφοδοσία

 του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί προκειμένου αυτός να 

είναι λειτουργικός 

Με την μελέτη εφαρμογής θα υποβληθούν : 

• Φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονόμων προστασίας διακοπών 

• Υπολογισμοί τάσης βραχυκύκλωσης 

• Υπολογισμοί πτώσης τάσης 

• Υπολογισμοί διατομών καλωδίων ρεύματος και αυτοματισμών, τηλεφωνικών καλωδίων και 

καλωδίων συστημάτων συναγερμού 

• Διαγράμματα ηλεκτρικών γραμμών για όλες τις μονάδες, κτίρια και εξωτερικά φώτα 

• Πλήρεις καταστάσεις καλωδίων 

• Πλήρεις καταστάσεις οργάνων 

 

Δεδομένα: 

• Μέση τάση 15 - 20 KV 

• Διανομή ενέργειας 380 - 220 V (50 HZ) 

• Κινητήρες από  1 160 KW 380 V (3 φάσεις) 

• Κινητήρες κάτω από 1 KW 220 V (1 φάση) ή 380 V (3 φάσεις) 

• Φωτισμός 220 V (1 φάση) 

• Ρευματοδότες κοινοί (απλοί και SCHUKO) 220 V (1 φάση) 
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• Ρευματοδότες ισχύος 380 V (3 φάσεις) 

• Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 45οC 

2.22 Αυτοματισμοί-Σύστημα Τηλεελέγχου 

Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου που περιλαμβάνει τα όργανα μέτρησης, ελέγχου και καταγραφής και 

το δίκτυο αυτοματισμού με PLC και κέντρου ελέγχου στο κτίριο εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με την 

εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης του έργου δηλαδή τηλεματικής παρακολούθησης και 

δυνατότητας τηλεχειρισμών. 

Το σύστημα μετρήσεων και αυτοματισμού θα είναι υποχρεωτικά σχεδιασμένο και 

κατασκευασμένο με βάση ανοιχτή αρχιτεκτονική που θα εξασφαλίζει την τηλεματική 

διαχείριση και τον απομακρυσμένο έλεγχο του έργου. 

2.22.1 Συνιστώσες του συστήματος Τηλελέγχου 

Το όλο σύστημα αποτελείται από:  

-Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός της 

Ε.Ε.Λ, με κατάλληλο εξοπλισμό σε λογισμικό και διατάξεις, ώστε να επικοινωνεί με τους ΤΣΕ 

συλλέγοντας πληροφορίες και δίνοντας εντολές από και προς αυτούς αντίστοιχα. Ο ΚΣΕ θα αποτελείται 

από :  

▪ Το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τηλεέλεγχο τηλεχειρισμό 

και διαχείριση της εγκατάστασης. 

▪ Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας σε περίπτωση ανωμαλιών στο 

δίκτυο της κύριας τροφοδοσίας και αντικεραυνική προστασία. 

▪ Εξοπλισμό της αίθουσας ελέγχου. 

▪ Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων 

μερών του συστήματος.  

Η καρδιά του συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού θα βρίσκεται στον κεντρικό σταθμό ελέγχου 

(ΚΣΕ).  

Η αρχιτεκτονική του κεντρικού σταθμού ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την 

προτεινόμενη από την τεχνική περιγραφή.  
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Πιο αναλυτικά, εκεί θα βρίσκρται ο κεντρικός υπολογιστής συλλογής δεδομένων (server), που είναι 

αυτόνομη μονάδα συλλογής δεδομένων και εργασίας και μπορει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσει τον 

έλεγχο του συστήματος, καθώς διαθέτει το υλικό και το λογισμικό (driver επικοινωνίας) που απαιτείται 

για το σκοπό αυτό.  

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται στον ΚΣΕ, θα ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων και θα είναι 

διαθέσιμα σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα εφαρμογών για επιπλέον επεξεργασία (διαβάθμιση 

συναγερμών, καταγραφή και παρακολούθηση γεγονότων, ιστορικά δεδομένα, στατιστικά δεδομένα, 

διαχείριση ενέργειας, ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση συντήρησης κλπ).  

Το υφιστάμενο σύστημα έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ως OPC Server και θα παραμείνει σε πλήρη 

λειτουργία. 

Ο ΚΣΕ θα διαθέτει και εκτυπωτές συνδεδεμένους με τον κεντρικό Η/Υ.  

Το UPS συμπληρώνει τον κεντρικό σταθμό και εξασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας.  

-Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), τοποθετημένους σε διάφορες θέσεις ελέγχου ( Αντλιοστάσια 

εισόδου , Προκατεργασία, αερισμός, κλπ) και απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και 

αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι ΤΣΕ αποτελούνται από: 

▪ Το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό και λογισμικό των ΤΣΕ 

▪ Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση ανωμαλιών στο δίκτυο 

της κύριας τροφοδοσίας και αντικεραυνική προστασία. 

▪ Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τα εγκαθιστούμενα 

όργανα  

▪ Αισθητήρια όργανα (παροχόμετρα, πιεσόμετρα, σταθμήμετρα, μετρητές διαλελυμένου οξυγόνου, 

σιωρούμενων στερεών κλπ) που τοποθετούνται και συνδέονται με τις προσφερόμενες 

ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοματισμού.  

-Δίκτυο επικοινωνιών για την επικοινωνία του ΚΣΕ με τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου, 

χρησιμοποιείται τεχνολογία UHF Radio Modem καθώς και ασύρματης ζεύξης μέσω δικτύου wifi, που 

αποτελείται από το απαραίτητο υλικό και ανοικτό λογισμικό σύστημα επικοινωνίας.  

Οι διαγωνιζόμενοι στο στάδιο της προσφοράς τους θα πρέπει να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική 

πρόταση για το σύστημα που προσφέρουν, η οποία θα περιγράφει αναλυτικά και θα τεκμηριώνει όλα τα 

προσφερόμενα μέρη του συστήματος (υλικό και λογισμικό ΤΣΕ , ΚΣΕ, δίκτυο επικοινωνιών κ.λ.π) 
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2.22.2 Σταθμοί Ελέγχου 

2.22.2.1 Εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου  

Κάθε τοπικός σταθμός ελέγχου (ΤΣΕ) θα τοποθετηθεί όσο πιο κοντά γίνεται στον πίνακα ισχύος (όπου 

είναι εφικτό) εντός στεγασμένων χώρων.  Στα σημεία όπου θα εγκατασταθούν τα τοπικά ερμάρια 

αυτοματισμού θα καταλήγουν τα καλώδια μέσω των οποίων μεταφέρονται τα σήματα από τα αντίστοιχα 

όργανα μετρήσεων (παροχής, στάθμης, κ.τ.λ). Η διαδρομή από τα όργανα μέτρησης και από τον 

υφιστάμενο πίνακα αυτοματισμού και ισχύος ως το ερμάριο αυτοματισμού του ΤΣΕ θα συνίσταται από 

οριζόντιες και κάθετες διαδρομές ενταφιασμένων ηλεκτρολογικών σωλήνων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 

η εγκατάσταση του ερμαρίου αυτοματισμού να γίνει σε εξωτερικό χώρο αυτή θα γίνει εντός πίλλαρ. 

Γενικότερα όλες οι οδεύσεις και οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις και τη σύμφωνη 

γνώμη της Υπηρεσίας. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Τοπικοί Σταθμοί που θα πρέπει να εγκαταστήσει ο ανάδοχος. 

Α/Α ΣΤΑΘΜΟΙ 

1.  ΤΣΕ01:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Προεπεξεργασίας 

2.  ΤΣΕ02:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μοναδας Αερισμού-ανακυκλοφοριας 

3.  ΤΣΕ03:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Τελικής Διάθεσης 

4.  ΤΣΕ04:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μοναδας Μηχανικής Αφυδάτωσης 

5.  ΤΣΕ05:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Αντλιοστασιού ΕΕΛ τελικής διάθεσης 

6.  ΤΣΕ06:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Αντλιοστασίου Α1 

7.  ΤΣΕ07:  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Αντλιοστασίου Α2 

 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει, στους Σταθμούς Ελέγχου, τις ακόλουθες εργασίες:  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες θέσης σε λειτουργία των σταθμών και των 

αντίστοιχων Λογικών Ελεγκτών PLC.  

▪ Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες θέσης σε λειτουργία των οργάνων που 

προδιαγράφονται (τα σημεία τοποθέτησης και σύνδεσης των οργάνων θα καθορισθούν σε 

συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Επιδαύρου). 
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▪ Απαραίτητες εργασίες (όπου απαιτούνται) σε πίνακες ώστε να γίνει η ζεύξη µε τους πίνακες 

αυτοματισμού.  

▪ Διασύνδεση όλων των ανωτέρω μεταξύ τους και µε τις ηλεκτρικές παροχές, εξοπλισμό και 

όργανα.  

▪ Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές του λογισμικού και των επικοινωνιών. 

▪ Δοκιμές κατά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία. 

Εξοπλισμός 

Σε κάθε τοπικό σταθμό ελέγχου (ΤΣΕ)  ο ανάδοχος θα τοποθετήσει, θα εγκαταστήσει, θα συνδέσει και θα 

θέσει σε λειτουργία τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

• Γενικό διακόπτη με αυτόματη ασφάλεια 20A, για την τροφοδοσία του πίνακα με 230V AC 

• Επιμέρους ασφάλεια ράγας 6A τροφοδοσίας του τροφοδοτικού του PLC  

• Επιμέρους ασφάλεια ράγας 6A τροφοδοσίας του UHF Radio Frequency Modem ή Wifi modem 

• Επιμέρους ασφάλεια ράγας 16A για την τροφοδοσία του ρευματοδότη του πίνακα  

• Κλέμμες σημάτων αυτοματισμού και ισχύος 

• Κεντρική μονάδα Λογικού Ελεγκτή PLC  

• Εξοπλισμό αυτοματισμού (όργανα, κ.λ.π.) 

• Επικοινωνιακό εξοπλισμό (UHF Radio Modem ή wifi modem) 

• Τροφοδοτικό για την τροφοδοσία του συστήματος αυτοματισμού (όργανα, κλέμμες, κλπ) 

• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τουλάχιστον 600VA για τροφοδοσία. 

• Μονοφασικό ρευματοδότη (όπου προβλέπεται να τοποθετηθεί)  

• Αντικεραυνική προστασία των ηλεκτρονικών αλλά και των υπολοίπων συσκευών του πίνακα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση απαγωγών υπερτάσεων στην τροφοδοσία του πίνακα με 230V AC 

(φάση και ουδέτερο). Επίσης τοποθετούνται απαγωγοί υπέρτασης τόσο στο καλώδιο της κεραίας, όσο 

και στα καλώδια που μεταφέρουν τα αναλογικά σήματα μέτρησης 4-20mA (πλην των οργάνων που 

διαθέτουν ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία) 

• Ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το τηλεπικοινωνιακό υλικό 

αναλύονται σε ξεχωριστό παράρτημα. Ο διαγωνιζόμενος θα περιγράψει στην προσφορά του αναλυτικά 

την αρχιτεκτονική (configuration) των προσφερόμενων μονάδων ελέγχου (PLC) για κάθε ΤΣΕ, 

αναφέροντας σαφώς τον αριθμό των προσφερόμενων εισόδων / εξόδων. Ο ανάδοχος απαιτείται να κάνει 

όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις του προσφερόμενου και υφιστάμενου εξοπλισμού µε το σύνολο του 
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εξοπλισμού του PLC, ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, κλεµµών κλπ. για τη σύνδεση κάθε ΤΣΕ µε το σύστημα 

τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σχέδια καλωδίωσης, όπως αυτή 

υλοποιήθηκε, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν αριθμούς καλωδίων, μέγεθος, τύπο και τυχόν λεπτομέρειες 

προσαρμογής και πιστοποιητικά δοκιμής.  

2.22.2.2 Αυτοματοποιημένη Λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ)  

Το λογισμικό των Λογικών Ελεγκτών, που θα είναι φορτωμένο στην μνήμη του κάθε Λογικού Ελεγκτή, 

θα πρέπει να αναπτυχθεί μετά από λεπτομερή ανάλυση των απαιτήσεων του έργου που θα γίνει σε 

συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας.  

Το λογισμικό εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες ρουτίνες ελέγχου για όλα τα 

εξαρτήματα των επιμέρους μονάδων.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ρουτίνες για:  

2.22.2.2.1 Έλεγχο επικοινωνιών  

Η ρουτίνα αυτή θα ελέγχει συνεχώς την επικοινωνία με τον ΚΣΕ και θα σημαίνει τον αριθμό των 

αποτυχημένων προσπαθειών ή την διακοπή της.  

2.22.2.3 Έλεγχο και επεξεργασία αναλογικών σημάτων  

Η ρουτίνα αυτή θα ασχολείται με την λήψη και επεξεργασία των αναλογικών σημάτων. Αναλυτικότερα 

θα λαμβάνει την τιμή, θα την μετατρέπει σε φυσικό μέγεθος, θα σημαίνει και θα καταγράφει άνω και 

κάτω υπερβάσεις των αναλογικών τιμών. Όπου απαιτείται επίσης θα εξομαλύνει τα μεγέθη και θα 

υπολογίζει μέσες τιμές.  

2.22.2.4 Σενάρια Λειτουργίας  

Αυτή η ρουτίνα θα είναι και η καρδιά του προγράμματος μια και θα αποφασίζει την λειτουργία της 

εγκατάστασης με βάση την προκαθορισμένη επιθυμητή από τον χρήστη συμπεριφορά αυτής.  

Τη λειτουργία και τη στάση των αντλιών καθώς και το άνοιγμα-κλείσιμο των βανών. Έτσι, η ρουτίνα 

μπορεί να λαμβάνει υπόψη της τις στάθμες των δεξαμενών, την ανάγκη διατήρησης του ισοζυγίου, τις 

συνθήκες ζήτησης, την διαθεσιμότητα των αντλιών, την επιβαλλόμενη κυκλική εναλλαγή ή χρονική 

λειτουργία, τους τηλεχειρισμούς από τον ΚΣΕ και θα αποφασίζει ποιες αντλίες  θα πρέπει να λειτουργούν.  
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2.22.2.4.1 Έλεγχο Αντλιών  

Η ρουτίνα αυτή θα ελέγχει τη λειτουργία των αντλιών, αν απαιτείται. Αναλυτικότερα θα λαμβάνει εντολή 

εκκίνησης της αντλίας και αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκκίνησης (δεν έχει σημανθεί 

η αντλία με βλάβη, δεν εκκινεί ταυτόχρονα άλλη αντλία, ο διακόπτης αυτόματο / χειροκίνητο βρίσκεται 

στην σωστή θέση, υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού για προστασία από την εν ξηρώ λειτουργία , 

επιτρέπεται από ενεργειακής άποψης η λειτουργία της αντλίας, δεν έχει τεθεί εκτός με εντολή του ΚΣΕ 

κ.λπ.) θα εκκινεί την αντλία.  

Μετά την εντολή εκκίνησης θα ελέγχει ότι όντως εκκίνησε σωστά ελέγχοντας επαφές κυρίως ρελέ και 

τριγώνου, μεταβολές παροχής και πίεσης και αν απαιτείται θα την σταματά. Επιπλέον, θα παρατηρεί 

διαρκώς την αντλία για την ύπαρξη ανωμάλων καταστάσεων, θα καταγράφει ώρες λειτουργίας (σε 

περιπτώσεις πολλαπλών αντλιών θα εκκινεί την αντλία με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας) καθώς και 

αριθμό επιτυχημένων και αποτυχημένων εκκινήσεων.  

2.22.2.5 Γενική Περιγραφή Λειτουργίας  

Οι ΤΣΕ δέχονται εντολές από τον ΚΣΕ για την μετάδοση των προκαθορισμένων πληροφοριών (σχέση 

peer to peer) ακολουθώντας μια προκαθορισμένη κυκλική σάρωση. Στη διάρκεια αυτής θα πρέπει να 

επιτελούνται οι εξής λειτουργίες:  

Το σύνολο των ΤΣΕ είναι ενεργό δηλ. δέχεται εντολή για μετάδοση και ανταποκρίνεται (συνομιλία). 

Η τοπική μονάδα PLC σε κάθε ΤΣΕ δέχεται δεδομένα μέσω αναλογικών και ψηφιακών σημάτων, στις 

αναλογικές και ψηφιακές εισόδους που διαθέτει.  

Τα δεδομένα λειτουργίας που συλλέγονται από τον ΚΣΕ ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων του 

(SCADA) και είναι διαθέσιμα στα προγράμματα εφαρμογής για επεξεργασία. 

Επίσης οι ΤΣΕ μέσω των PLC θα μπορούν να λειτουργούν αυτόματα τις αντλίες του δικτύου ύδρευσης. 

Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται από τη στάθμη της δεξαμενής την οποία τροφοδοτούν, ενώ 

απαραίτητη προϋπόθεση εκκίνησης των αντλιών είναι η στάθμη της δεξαμενής από την οποία 

αναρροφούν να είναι εντός επιτρεπτού ορίου και :  

α) Ο διακόπτης της συγκεκριμένης αντλίας να είναι σε θέση Auto  

β) Να µην έχει σημανθεί βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία της αντλίας  
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γ) Να µην έχει τεθεί η αντλία εκτός λειτουργίας µε εντολή του ΚΣΕ  

Η εντολή εκκίνησης των αντλιών, αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται όταν η στάθμη της 

δεξαμενής που καταθλίβουν φτάσει στο κάτω επιτρεπτό όριο και διαρκεί ώσπου το νερό να ανέβει στο 

πάνω όριο. Το πόσες και ποιες αντλίες θα λειτουργήσουν εξαρτάται από την κατάσταση των αντλιών, από 

τις στάθμες των δεξαμενών, τις παροχές  εισόδου-εξόδου, από την πίεση νερού στην κατάθλιψη των 

αντλιών αλλά και από τα αντίστοιχα σενάρια λειτουργίας. Η εκκίνηση και στάση των αντλιών θα γίνεται 

κλιμακωτά για την αποφυγή πληγμάτων. Οι αντλίες θα εναλλάσσονται αυτόματα κυκλικά για ομοιόμορφη 

φθορά και ισοκατανομή χρόνου λειτουργίας. Εάν στα αντλιοστάσια µε δύο ή τρεις αντλίες, µία αντλία δεν 

λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η εφεδρική. Τα σήματα από τα 

αισθητήρια καταλήγουν στον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα.  

Επιπρόσθετα οι ΤΣΕ μέσω των PLC θα μπορούν να λειτουργούν αυτόματα τις αντλίες δοσομέτρησης. 

Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται είτε από την ένδειξη του αντίστοιχου ελεγκτή του δικτύου είτε από 

χρονοπρόγραμμα το οποίο ρυθμίζεται από την Υπηρεσία, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση εκκίνησης των 

αντλιών είναι η στάθμη της δεξαμενής από την οποία αναρροφούν να είναι εντός επιτρεπτού ορίου και :  

α) Ο διακόπτης της συγκεκριμένης αντλίας να είναι σε θέση Auto  

β) Να µην έχει σημανθεί βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία της αντλίας  

γ) Να µην έχει τεθεί η αντλία εκτός λειτουργίας  

2.22.2.5.1 Τρόποι Λειτουργίας 

Κάθε ΤΣΕ πρέπει να επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:  

Α. Λειτουργία εγκατάστασης µε τοπικούς χειρισμούς: 

O διακόπτης επιλογέας REMOTE-OFF-LOCAL (R-O-L) του Πίνακα Αυτοματισμού τίθεται επιτοπίως 

στην θέση -L-, οπότε η εγκατάσταση στο σύνολό της τίθεται στην κατάσταση -ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ- για 

επιτόπιους χειρισμούς. Ανεξάρτητα όμως από την θέση του επιλογέα (R-O-L) του Πίνακα Αυτοματισμού 

κάθε αντλία ή δικλείδα μπορεί να λειτουργήσει µε τοπικούς χειρισμούς θέτοντας τον επιλογέα της 

AUTO-OFF-MANUAL (A-O-M) στην θέση -M-: XEΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  

Β. Λειτουργία εγκατάστασης µε τοπικό αυτοματισμό µέσω PLC: 
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Η εγκατάσταση μεταπίπτει σε κατάσταση λειτουργίας µε τοπικό αυτοματισμό στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

- διακόπτης επιλογέας (R-O-L) του Βοηθητικού Πίνακα Αυτοματισμού τίθεται επιτοπίως  

- Στη θέση -L-: ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ή  

- Ο διακόπτης επιλογέας (R-O-L) βρίσκεται στη θέση -R-και  

α) δίδεται σχετική εντολή από τον ΚΣΕ ή  

β) παρουσιάζεται βλάβη στον ΚΣΕ ή την γραμμή επικοινωνίας και ο υπ' όψη ΠΣE είναι 

αποδέκτης, οπότε η μετάπτωση γίνεται αυτόματα  

Γ. Λειτουργία εγκατάστασης µέσω Τηλεχειρισμών ΚΣΕ:  

Προϋπόθεση για την τηλεχειριζόμενη κατάσταση λειτουργίας είναι να βρίσκεται ο διακόπτης επιλογέας 

(R-O-L) στην θέση -R-. Ο χειριστής του ΚΣΕ δίδει τις προβλεπόμενες εντολές τηλεχειρισμών.  

2.22.2.5.2 Περιγραφή καταστάσεων λειτουργίας  

Α. Περιγραφή Καταστάσεων λειτουργίας αντλιών  

Α1. Ο διακόπτης επιλογέας της αντλίας Α-Ο-Μ του Πίνακα Αυτοματισμού της εγκατάστασης βρίσκεται 

στην θέση -ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ-. Με επιτόπιο χειρισμό η αντλία βρίσκεται στις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) Κατάσταση -XOFF-: σε στάση  

β)Κατάσταση-ΧΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ-:σε λειτουργία  

Α2. Ο διακόπτης επιλογέας της αντλίας Α-Ο-Μ βρίσκεται στην θέση -ΑΥΤΟΜΑΤΗ-:  

α) Κατάσταση -OFF-: Η αντλία  βρίσκεται σε στάση ύστερα από  τηλεχειρισμό ή εντολή ΤΣΕ.  

β) Κατάσταση -ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ-: Η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία ύστερα από τηλεχειρισμό ή εντολή 

ΤΣΕ.  

γ) Κατάσταση -ΕΚΤΟΣ-: Η αντλία βρίσκεται μόνιμα σε στάση κατόπιν εντολής ΚΣΕ. 

δ) Κατάσταση -ΒΛΑΒΗ-: Η αντλία βρίσκεται μόνιμα σε στάση λόγω βλάβης. 

2.22.2.5.3 Ελάχιστες Απαιτητές Πληροφορίες και Εντολές  
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Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται από την τοπική μονάδα αυτοματισμού , αλλά και οι εντολές 

που πρέπει να είναι δυνατόν να δίδονται από αυτήν είναι κατ’ ελάχιστο:  

• Λειτουργική κατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων και των κινητήρων γενικότερα (ON/OFF).  

• Εντολή εκκίνησης/στάσης των αντλητικών συγκροτημάτων και των κινητήρων γενικότερα 

(START/STOP).  

• Θέση του επιλογικού διακόπτη του τρόπου λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και των 

κινητήρων γενικότερα, δηλαδή στάση/αυτόματη λειτουργία/χειροκίνητη λειτουργία 

(OFF/AUTO/MANUAL).  

• Βλάβη των αντλητικών συγκροτημάτων και των κινητήρων γενικότερα (βοηθητική επαφή του 

θερμικού). 

• Συλλογή των αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από τα όργανα του πεδίου, ήτοι: 

- Διατάξεις μέτρησης της παροχής σε αγωγό. 

- Διατάξεις μέτρησης της στάθμης. 

- Διατάξεις μέτρησης πίεσης. 

- Διατάξεις μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου  

- Διατάξεις μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων 

- Διατάξεις μέτρησης διαλελυμένου οξυγόνου.  

• Σήματα εξόδου για ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ή καταστάσεις συναγερμού (alarms).  

Η χρησιμότητα των διατάξεων μέτρησης πίεσης έγκειται στο γεγονός ότι η πληροφόρηση που παρέχουν 

δίνει την δυνατότητα να εξαχθούν συμπεράσματα για τυχόν διαρροή σε αγωγό στον οποίον 

τοποθετούνται, ή όταν τοποθετούνται μετά από αντλητικά συγκροτήματα για το εάν ή όχι το αντλητικό 

συγκρότημα λειτουργεί ορθά (επιτυγχάνεται η επιθυμητή πίεση λειτουργίας), ώστε να αξιολογηθεί ο 

βαθμός απόδοσής του, η πιθανή μεγάλη κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.  

2.22.3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Για την επικοινωνία μεταξύ κεντρικών Η/Υ και ΤΣΕ που θα είναι με Radio Modem ή wifi πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλο πρωτόκολλο.  

Το παραπάνω πρωτόκολλο πρέπει να είναι συμβατό με τα ισχύοντα πρότυπα, όσον αφορά την ασφάλεια 

επικοινωνίας και να είναι δοκιμασμένο σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού. Η ασύρματη επικοινωνία πρέπει 

να γίνεται σε περιοχές συχνοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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Οι παράμετροι που καθορίζουν την συμπεριφορά του πρωτοκόλλου πρέπει να είναι δυνατόν να 

επιλέγονται από τον χρήστη.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:  

α.  Baud rate, parity, start bit, stop bit .  

β.  Error check με αλγόριθμο BCC ή CRC.  

γ.  Επιλογή της μεθόδου του FLOW CONTROL.  

δ.  Αριθμός προσπαθειών επανασύνδεσης.  

ε.  Εκπομπή μηνυμάτων σταθμών μετά από POLL αλλά και έκτακτα  

 αν απαιτείται.  

Αναλυτικότερα, το τηλεπικοινωνιακό σύστημα πρέπει να υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία κατά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους Τοπικούς 

Σταθμούς ελέγχου και του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. 

Το επικοινωνιακό δίκτυο βασίζεται σε ραδιοζεύξεις για την επικοινωνία μεταξύ των ΤΣΕ και του ΚΣΕ. Ο 

εξοπλισμός και το λογισμικό τηλεπικοινωνιών που θα συνδέουν τον ΚΣΕ µε τους άλλους σταθμούς 

ελέγχου θα ανταποκρίνεται στην ακόλουθη ελάχιστη λειτουργική απαίτηση: 

α) Θα διασφαλίζει συνεχή επικοινωνία μεταξύ των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) και του Κεντρικού 

Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ). 

Ακόμη, το τηλεπικοινωνιακό σύστημα θα πρέπει να παρέχει συνεχώς αναλυτική  

πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων μεταξύ όλων των 

σημείων που ανταλλάσσουν δεδομένα. 

 Ο χρόνος κύκλου σάρωσης του συνόλου των απαιτούμενων σημάτων εισόδου κάθε  

ΤΣΕ, δηλαδή ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών καταγραφών του ιδίου οργάνου (ψηφιακή είσοδος ή 

αναλογική είσοδος), έχοντας παρεμβληθεί οι αντίστοιχες καταγραφές όλων των άλλων οργάνων του ΤΣΕ, 

θα είναι μικρότερος των 90 δευτερολέπτων.  

Ειδικότερα, στις προσφορές των προμηθευτών πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα εξής:  

α) ο θεωρητικός χρόνος κύκλου σάρωσης του συνόλου των ΤΣΕ, δηλαδή ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών 

συνομιλιών του ΚΣΕ µε τον ίδιο ΤΣΕ, έχοντας παρεμβληθεί οι αντίστοιχες συνομιλίες του προς όλους 
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τους άλλους ΤΣΕ, µε βάση τις θεωρητικές επιδόσεις του εξοπλισμού, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψη 

καθυστερήσεις λόγω σφαλμάτων επικοινωνίας,  

β) ο εκτιμώμενος πραγματικός χρόνος σάρωσης του συνόλου των ΤΣΕ, ως άνω, µε βάση υποθέσεις 

εργασίας που θα αναφέρονται µε σαφήνεια στην προσφορά,  

γ) το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για το ασύρματο δίκτυο (σύντομες περιγραφές) 

καθώς και οι μέθοδοι ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων κατά τη μετάδοση οι οποίες θα 

εφαρμοσθούν.  

Ο μέγιστος πραγματικός χρόνος σάρωσης του συνόλου των ΤΣΕ απαιτείται να είναι το πολύ 90 

δευτερόλεπτα. Η μέγιστη αυτή τιμή θα πρέπει να μένει ανεπηρέαστη εάν ο συνολικός αριθμός των ΤΣΕ 

που είναι ενταγμένοι στο ολοκληρωμένο σύστημα αυξηθεί κατά 50%. 

2.22.4 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου 

2.22.4.1 Γενικά  

Ως κεντρικός σταθμός ελέγχου ορίζεται ο σταθμός εκείνος ο οποίος σκοπό έχει τη συνολική επίβλεψη του 

συστήματος και κατά συνέπεια έχει πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος. Ο κεντρικός 

σταθμός ελέγχου τοποθετείται σε κεντρικό σημείο διοίκησης / διαχείρισης του δικτύου και αποτελεί 

κόμβο επικοινωνίας μεταξύ : 

-Συστήματος και ανθρώπου – χειριστή 

-Συστήματος και άλλων περιφερειακών προγραμμάτων διαχείρισης – υποστήριξης.  

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου αποτελεί το υψηλότερο κομμάτι στην ιεραρχία του συστήματος εποπτείας 

του δικτύου ύδρευσης, με βασικό σκοπό του τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των 

απομακρυσμένων σταθμών ελέγχου και μετρήσεων και την αποστολή παραμέτρων και σεναρίων 

λειτουργίας προς αυτούς για τη βέλτιστη και ορθή λειτουργία του συνολικού συστήματος. Ο Κεντρικός 

Σταθμός Ελέγχου θα δίνει τη δυνατότητα σε διαφόρους χρήστες – χειριστές να παρακολουθούν και να 

τηλεχειρίζονται κάθε απομακρυσμένο σταθμό, αλλά και να προβαίνουν στις κατάλληλες αλλαγές της 

λειτουργίας όπως αυτές θα προκύπτουν και από το μοντέλο δυναμικής προσομοίωσης του δικτύου το 

οποίο θα τρέχει παράλληλα και θα υπολογίζει τα δεδομένα κάθε στιγμή από τις συλλεγόμενες 

πληροφορίες του SCADA.  

Ο ΚΣΕ θα αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργικές ενότητες – υποσυστήματα:  
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• Διαχείριση των επικοινωνιών για την αδιάλειπτη συλλογή και αποστολή στοιχείων από και προς 

τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς.  

• Επεξεργασία και αποθήκευση των συλλεγόμενων πληροφοριών και μετρήσεων σε πραγματικό 

χρόνο στη σχεσιακή βάση δεδομένων.  

• Την παρουσίαση όλων των συλλεγόμενων πληροφοριών στους τελικούς χρήστες μέσω εύχρηστου 

παραθυρικού γραφικού περιβάλλοντος και αναφορών.  

• Σύστημα παρακολούθησης των ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων του δικτύου το οποίο θα 

διατηρεί πλήρες ιστορικό βλαβών, επισκευών και συντήρησης αυτών.  

• Επεξεργασία συλλεγόμενων πληροφοριών μέσω λογισμικού για την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

το δίκτυο, και βελτιστοποίησης των σεναρίων λειτουργίας αυτού.  

2.22.4.2 Περιγραφή Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ)  

Στο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) θα εγκατασταθεί ο server στοω οποίο θα εγκατασταθεί το 

λογισμικό τηλεδιαχείρισης –τηλεχειρισμού SCADA για την συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών. 

Επίσης θα εγκατασταθούν δύο (2) εκτυπωτές που θα είναι συνδεδεμένοι στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

όπου θα εκτυπώνονται τα σφάλματα του συστήματος, ένα GSM Modem για την αποστολή alarms στα 

επιλεγμένα από την υπηρεσία κινητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού και UPS για την αδιάλειπτη 

λειτουργία του ΚΣΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου θα αποτελείται από τα ακόλουθα:  

▪ Διαχειριστή Επικοινωνιών 

▪ Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής –UPS 

▪ Τροφοδοτικό  

▪ Επικοινωνιακός Εξοπλισμός  

▪ Κεραία πολυκατευθυντική και ιστό κεραίας 

▪ Αντικεραυνικά κεραίας 

▪ 1 ΚεντρικόςΥπολογιστής –SERVER 

▪ Εκτυπωτής Αναφορών-Μηνυμάτων και Γραφικών 

▪ Οθόνη Υπολογιστή  

▪ Οθόνη προβολής 

▪ Δίκτυο Επικοινωνιών κτηρίου ΚΣΕ  

▪ Λειτουργικά Συστήματα για τα προσφερόμενα υπολογιστικά συστήματα  

▪ Λογισμικό Επικοινωνιών  
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▪ Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου SCADA 

▪ Λογισμικό Βάσης Δεδομένων για τις Συλλεγόμενες Πληροφορίες  

▪ Λογισμικό Διαχείρισης βάσης δεδομένων  

Επίσης στο Λογισμικό (SCADA) που θα εκτελείται στον Η/Υ θα είναι δυνατή η ιεράρχηση της 

πρόσβασης που μπορεί να έχει στο σύστημα ο κάθε χειριστής μέσω κωδικών (Passwords). 

Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα λογισμικά για την επικοινωνία μεταξύ του 

υφιστάμενου και του νέου συστήματος SCADA. 

Επιπλέον για την αδιάλειπτη λειτουργία του Η/Υ άρα και του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει μία 

αντίστοιχη μονάδα UPS για να διατηρεί το σύστημα σε λειτουργία για 10 λεπτά με πλήρη φορτίο σε 

περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος. Η ισχύς του UPS θα είναι τουλάχιστον 1.0KVΑ. 

2.22.5 Λογισμικό Εφαρμογών Σταθμών Ελέγχου 

2.22.5.1 Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών 

Το λογισμικό εφαρμογής που θα αναπτυχθεί θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει και να 

παρακολουθεί από απόσταση τον εξοπλισμό των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών, καθώς και να 

οργανώνει και να διαχειρίζεται επαρκώς τις συλλεγόμενες πληροφορίες. Η κατάσταση του συνολικού 

συστήματος θα απεικονίζεται στην οθόνη των Η/Υ των θέσεων εργασίας και θα καταχωρείται στη βάση 

δεδομένων. Τα προγράμματα θα είναι απλά στην χρήση τους, ώστε να μπορεί να τα χειρίζεται προσωπικό 

μη ειδικευμένο στην πληροφορική. Γι’ αυτό το λόγο όλες οι εφαρμογές για τις διάφορες θέσεις εργασίας 

πάνω στο δίκτυο θα πρέπει να αναπτυχθούν σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας κάνοντας εκτενή 

χρήση όλων των γραφικών δυνατοτήτων που αυτό παρέχει όπως παράθυρα, χρήση του ποντικιού κλπ.  

Ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται μέσω σαφών πινάκων επιλογών (menus και sub-menus) στις επί μέρους 

λειτουργίες του συστήματος, χωρίς να απαιτείται η από μέρους του απομνημόνευση κωδικών 

προγραμμάτων ή εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η δόμηση της βάσης δεδομένων, ο καθορισμός 

των διαφόρων παραμέτρων, η καταχώρηση των πληροφοριών, ο συσχετισμός μεγεθών, η αλλαγή τιμών 

και γενικά η όλη διαχείριση του συστήματος θα γίνεται μέσω σαφών διαλογικών προγραμμάτων στην 

ελληνική γλώσσα χωρίς να απαιτείται η χρήση εντολών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής. Βασική αρχή κατά 

την ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής είναι η αποφυγή, σταθερών τιμών μεγεθών στον πηγαίο κώδικα, 

ειδικά για τα μεγέθη λειτουργικής σημασίας. Αντί των σταθερών πρέπει να προβλεφθεί η ανάγνωση των 

τιμών από αρχεία, ώστε το σύστημα να καταστεί ευπροσάρμοστο και ευέλικτο ανάλογα με τις απαιτήσεις 

της εφαρμογής και την αποκτώμενη εμπειρία. 
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Οι γραφικές οθόνες του συστήματος πρέπει να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν την 

απαιτούμενη πληροφορία για το κάθε φορά ελεγχόμενο στοιχείο ή επιστασία και να δίνουν τη δυνατότητα 

για εύκολη και γρήγορη πλοήγηση σε άλλες οθόνες του συστήματος. Στο πάνω μέρος της οθόνης θα 

υπάρχουν μπουτόν για βασικούς χειρισμούς ή επιλογή άλλου σταθμού και πεδία ενδείξεων της τελευταίας 

βλάβης του συστήματος. 

Σε μία γραφική οθόνη θα μπορούν να απεικονιστούν δεδομένα σε παράθυρα συμβάντων ή πεδία τιμών 

που θα έχουν να κάνουν με: 

• Τον τρόπο λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

• Τις ψηφιακές ή/και αναλογικές τιμές οργάνων μέτρησης 

• Την ύπαρξη επικοινωνίας ή όχι με τον τοπικό σταθμό 

• Το status λειτουργίας του διασυνδεδεμένου εξοπλισμού 

• Τις βλάβες χαμηλής ή υψηλής προτεραιότητας 

• Όρια κρίσιμων μεγεθών του σταθμού  

• Λοιπές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σταθμό 

2.22.5.1.1 Λογισμικό Εφαρμογής PLC  

Η μεθοδολογία ανάπτυξης του Λογισμικού Εφαρμογής των PLC πρέπει να εξασφαλίζει ότι το σύνολο των 

προγραμμάτων και ειδικά αυτά των επικοινωνιών µε τον ΚΣΕ είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και 

εναλλάξιμα.  

Το πρόγραμμα των PLC πρέπει να έχει απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων µε επεξεργασία πραγματικού χρόνου (REAL TIME).  

- Θα είναι ενιαίο για όλα τα PLC  

Οι τιμές των απαιτούμενων μεγεθών καθώς και τα προγράμματα εφαρμογής που εξειδικεύουν το πρόγραμμα σε 

κάθε PLC (CUSTOMIZATION) θα ορίζονται µέσω του ασύρματου δικτύου επικοινωνίας από τον ΚΣΕ. Η 

διαδικασία δημιουργίας, προσαρμογής, φόρτωσης και ενημέρωσης του προγράμματος πρέπει: 

- να είναι απλούστατη, δεδομένου ότι θα επιτελείται από προσωπικό µη ειδικευμένο ή εκπαιδευμένο στην 

πληροφορική.  

- να ακολουθεί την μέθοδο των ερωταποκρίσεων προβλέποντας την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση του χρήστη 

µέσω καταλόγων επιλογών και  προτεινόμενων ενεργειών/τιμών.  

- να μην απαιτεί σε καμιά περίπτωση χειρισμό διακοπτών καρτών ή άλλων DIP SWITCHES ή γενικά επέμβαση 

στο HARDWARE του PLC.  
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Το πρόγραμμα και τα αρχεία παραμετρικών τιμών πρέπει να διαφυλάσσονται, ώστε να είναι διαθέσιμα σε 

περίπτωση επανεκκίνησης (RESTART) χωρίς να απαιτείται  επαναφόρτιση ή επαναεισαγωγή τιμών. Η προσθήκη 

ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων, μνήμης RAM, ή άλλων στοιχείων HARDWARE πρέπει να αναγνωρίζεται 

αυτόματα και να ενεργοποιείται.  

Ο προγραμματισμός των PLC πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία και  πληρότητα ώστε να 

εξασφαλίζεται τόσο η παραμετρικότητα των σταθερών τιμών µέσω αρχείων, όσο και η δημιουργία 

σύνθετων προγραμμάτων τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στο PLC και σε περίπτωση απώλειας της 

επικοινωνίας µε τον ΚΣΕ (STAND ALONE MODE) να καλύπτει τις δυνατές λειτουργικές απαιτήσεις και 

κατά περίπτωση να επιλέγει και να εκτελεί διαφορετικά, προκαθορισμένα υποπρογράμματα λειτουργίας 

(αυτόνομη λειτουργία).  

2.22.5.1.2 Λογισμικό Εφαρμογής Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου  

Τα προγράμματα εφαρμογής, μέσα από το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος και 

χρησιμοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές του και την σχεσιακή βάση δεδομένων, πρέπει 

να επιτελούν την λειτουργία Τηλελέγχου και Τηλεχειρισμού του Συστήματος καθώς και τις υπόλοιπες 

εφαρμογές, όπως αυτές αναπτύσσονται στη συνέχεια.  

Για την ανάπτυξη των γραφικών εφαρμογών πρέπει να χρησιμοποιηθούν: 

α. Οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού µε οπτικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών και δυνατότητα 

παραγωγής κώδικα μηχανής (native compiled code). Οι γλώσσες προγραμματισμού που παράγουν 

εκτελέσιμα προγράμματα που λειτουργούν µε μορφή interpreter ή παράγουν ενδιάμεσο κώδικα (p code) 

δεν είναι αποδεκτές.  

β. τα εργαλεία προγραμματισμού που παρέχει το Σύστημα DBMS. Τα προγράμματα θα χρησιμοποιούν 

σαφή ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία µε τον χρήστη και θα είναι απλά στην χρήση τους διότι θα τα 

χειρίζεται προσωπικό µη ειδικευμένο ή εκπαιδευμένο στην πληροφορική.  

Ως εκ τούτου, όλες οι εφαρμογές για τις διάφορες θέσεις εργασίας πάνω στο δίκτυο θα πρέπει να 

αναπτυχθούν σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας κάνοντας εκτενή χρήση όλων των γραφικών 

δυνατοτήτων που αυτό παρέχει όπως παράθυρα, χρήση του ποντικιού κλπ.  

Ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται µέσω σαφών πινάκων επιλογών (menus και submenus) στις επί μέρους 

λειτουργίες του συστήματος, χωρίς να απαιτείται η από μέρους του απομνημόνευση κωδικών 

προγραμμάτων ή εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η δόμηση της Βάσεως Δεδομένων, η προσθήκη 
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ή αφαίρεση των ΤΣΕ, ο καθορισμός των διαφόρων παραμέτρων, η καταχώρηση των πληροφοριών 

(process variables), ο συσχετισμός μεγεθών, η αλλαγή τιμών και γενικά η όλη διαχείριση του συστήματος 

πρέπει να γίνεται µέσω σαφών διαλογικών προγραμμάτων στην ελληνική γλώσσα χωρίς να απαιτείται η 

χρήση εντολών του λειτουργικού συστήματος ή του RDBMS.  

Βασική αρχή κατά την ανάπτυξη του Λογισμικού Εφαρμογής των Σταθμών Ελέγχου πρέπει να είναι η 

αποφυγή, σταθερών τιμών μεγεθών στον πηγαίο κώδικα. Αντί των σταθερών πρέπει να προβλεφθεί η 

ανάγνωση των τιμών από αρχεία, ώστε το σύστημα να καταστεί ευπροσάρμοστο και ευέλικτο ανάλογα µε 

τις ανάγκες και την αποκτώμενη εμπειρία της ΔΕΥΑ Επιδαύρου (δηλ. παραμετρική εισαγωγή τιμών). Οι 

συλλεγμένες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, διαγνωστικά μηνύματα, 

κλπ) θα γνωστοποιούνται στον χειριστή και θα καταχωρούνται αυτόματα στον σκληρό δίσκο για 

περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισμικό εφαρμογής θα έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης των προς 

επεξεργασία πληροφοριών, τόσο για σύντομο, όσο και για μακρό χρονικό (π.χ. έτος).  

2.22.5.1.3 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS)  

Όλες οι μετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους τοπικούς σταθμούς που είναι 

συνδεδεμένοι µε το σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού, θα πρέπει να επεξεργάζονται, 

αποθηκεύονται και διαχειρίζονται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS) που υπάρχει 

στον  Κεντρικό Η/Υ (Server). Ζητείται να περιγραφεί αναλυτικά το λογισμικό που θα προσφερθεί και το 

οποίο θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

- Υποστήριξη Stored Procedures και Triggers. Απαιτείται η δυνατότητα υποστήριξης των παραπάνω, η 

αποθήκευση δηλαδή στον DataBase Server έτοιμων διαδικασιών για την εκτέλεση συνηθισμένων 

εργασιών, καθώς και η υπό συνθήκες ενεργοποίησή τους.  

- Μηχανισμοί Ακεραιότητας των δεδομένων. Απαιτείται να υποστηρίζονται Rules και Referential 

Integrity, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ορισμού  κανόνων οι οποίοι ενεργοποιούνται αυτόματα 

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και εκτελούν ένα σύνολο ενεργειών.  

- Μηχανισμοί διαχείρισης συμβάντων (Alerters). Απαιτείται να διατίθενται κατάλληλοι μηχανισμοί για 

την επικοινωνία µε άλλες εφαρμογές όταν εκπληρωθούν ορισμένες συνθήκες (π.χ. όταν µία τιμή 

ξεπεράσει κάποιο όριο).  

- Μηχανισμοί ασφάλειας των δεδομένων και υψηλή διαθεσιμότητα. Απαιτείται να υποστηρίζεται 

πλήρως η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων των δεδομένων (Back Up) κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του Συστήματος.  

- Τεχνικές μείωσης του Input/Output. Απαιτείται να υποστηρίζονται αρκετές τεχνικές για την 

ελαχιστοποίηση του απαραίτητου Input/Output (Fast commit/Write ahead, Group commit, Multi Block 

reads prefetching).  
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- Είναι επιθυμητό να υπάρχουν στοιχεία από το SQL3 Standard και ιδίως ικανότητες recursive SQL για 

επεξεργασία δενδρικών δομών.  

- Παρέχεται ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας,  Multimedia  δεδομένων στο RDBMS µε χρήση 

SQL extensions.  

- Υποστηρίζεται row-level locking.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τις υπόλοιπες δυνατότητες και λειτουργίες του 

προσφερόμενου RDBMS.  

2.22.5.1.4 Λογισμικό Συλλογής Πληροφοριών και Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 

Το Λογισμικό Συλλογής Πληροφοριών και Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) παρέχει στον χειριστή ή στους 

χειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις απαραίτητες αναφορές προκειμένου να έχουν μία εικόνα και 

να διαχειριστούν τις σχετικές διεργασίες που επιτελούνται. 

Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου μεταφέρουν δεδομένα στον κεντρικό σταθμό από όπου θα ανακτώνται από το 

SCADA, σύμφωνα με το προγραμματισμό του. Στη συνέχεια το SCADA θα παρουσιάζει τα δεδομένα σε 

οθόνες γραφικών, σχεδιασμένες κατάλληλα για την εφαρμογή. Τα δεδομένα θα καταγράφονται σε αρχεία 

στο σκληρό δίσκο του συστήματος. Τα αρχεία θα περιέχουν εκτός από την τιμή του μετρούμενου 

μεγέθους, την ημερομηνία, την ώρα μέτρησης και τον σταθμό που μετρήθηκε. Αυτά τα αρχεία θα είναι τα 

κύρια αρχεία που θα χρησιμοποιούνται για την έκδοση αναφορών και διαγραμμάτων. 

Το πρόγραμμα θα είναι διαβαθμισμένο σε τρία τουλάχιστον επίπεδα εκχώρησης αρμοδιοτήτων χειρισμών 

τα οποία θα γίνονται αντιληπτά με την χρήση κωδικού από τους χειριστές. Τα τέσσερα επίπεδα αυτά θα 

είναι: 

• επίπεδο επισκέπτη του συστήματος, με δυνατότητα περιήγησης στις οθόνες του SCADA. 

• επίπεδο χειριστή με δυνατότητα τηλεχειρισμών και αναγνώρισης συναγερμών. 

• επίπεδο εξουσιοδοτημένου χειριστή με επιπλέον δυνατότητα τροποποίησης παραμέτρων και 

δημιουργία και εμφάνισης αναφορών. 

• επίπεδο διαχειριστή του συστήματος με επιπλέον δυνατότητες τροποποίησης της εφαρμογής, 

όπως για παράδειγμα την εκχώρηση αρμοδιοτήτων χειρισμών σε διάφορους χρήστες. 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε χειριστής θα μπορεί ανάλογα με τον κωδικό του και με απλή χρήση 

του mouse του υπολογιστή να κινείται από την αρχική οθόνη στις επιμέρους οθόνες του συστήματος. 

Επίσης με την χρήση του mouse θα εμφανίζεται βοήθεια, η οποία θα οδηγεί και θα εκπαιδεύει τον 
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χειριστή με κατάλληλες υποδείξεις, στο σύνολο των δυνατοτήτων της εφαρμογής (π.χ. επεξήγηση 

χρωματισμού κινητήρων). 

Η αρχική οθόνη του SCADA θα εμφανίζει την γεωγραφική περιοχή του έργου σε ένα τοπογραφικό σχέδιο 

το οποίο θα είναι κατάλληλα γραφικά επεξεργασμένο (προσθήκη χρωμάτων, κεντρικών σημείων). Στο 

σχέδιο της αρχικής οθόνης επάνω, θα εμφανίζονται οι κύριοι αγωγοί επεξεργασίας, οι τοπικοί σταθμοί 

ελέγχου (ΤΣΕ), καθώς και ο κεντρικός σταθμός ελέγχου (ΚΣΕ). Στην αρχική οθόνη του SCADA θα 

υπάρχει φωτεινή σήμανση για κάθε ΤΣΕ η οποία θα είναι πράσινη για τους ΤΣΕ που λειτουργούν 

κανονικά και κόκκινη που αναβοσβήνει για όσους παρουσιάζουν κάποιο σφάλμα. Το κύριο σφάλμα για 

κάποιον ΤΣΕ θα είναι η μη ύπαρξη επικοινωνίας με τον ΚΣΕ. Σφάλμα επίσης θα υπάρχει όταν κάποιες 

παράμετροι λειτουργίας (alarms) που τίθενται στα μετρούμενα αναλογικά σήματα ενός ΤΣΕ είναι εκτός 

ορίων. 

Οι επιμέρους οθόνες θα εμφανίζονται με τη βοήθεια του mouse, μία για κάθε ΤΣΕ. Σε κάθε μία από τις 

επιμέρους οθόνες θα εμφανίζεται μεγεθυσμένο εκείνο το σημείο της αρχικής οθόνης στο οποίο βρίσκεται 

ο ΤΣΕ. Ο ΤΣΕ θα έχει ξανά σχεδιασμένη την φωτεινή σήμανση αλλά επίσης θα φαίνεται το όλο σύστημα 

μέτρησης και μεταφοράς δεδομένων. Θα υπάρχουν δηλαδή σχεδιασμένα σε πραγματική μορφή και στην 

σωστή θέση, οι βάνες, οι κινητήρες, τα όργανα μέτρησης καθώς και τα RF και wifi Modem. Στα όργανα 

επάνω θα υπάρχουν “Display” τα οποία θα παρουσιάζουν την τελευταία τιμή που μεταδόθηκε. Αν η τιμή 

είναι εκτός ορίων θα παρουσιάζεται κόκκινη η οποία θα παραμένει όσο η τιμή αυτή παραμένει εκτός 

ορίων. Ο χρήστης θα μπορεί να «αναγνωρίσει» το σφάλμα και να καταγραφεί η αναγνώριση του στο 

SCADA. 

Το λογισμικό SCADA θα πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργεί πάνω στις πλατφόρμες των 

λειτουργικών συστημάτων WINDOWS. Θα πρέπει να είναι τύπου ανοιχτής αρχιτεκτονικής, με 

δυνατότητα να συνεργάζεται και με άλλα πακέτα λογισμικών (π.χ. EXCEL), και να υποστηρίζει 

λειτουργίες ODBC. 

Θα  πρέπει να είναι εύκολη η εκμάθηση του ώστε ακόμη και ένας μη έμπειρος χρήστης μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και να είναι ικανός να 

δημιουργήσει τις οθόνες εξομοίωσης του συστήματος που επιθυμεί ώστε να εμφανίζεται η εγκατάσταση 

γραφικά στην οθόνη του Η/Υ με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο. 

Όλη η εφαρμογή θα είναι κατά το δυνατόν «παραθυριακή», ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει τη 

συγκεκριμένη λειτουργία μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων λειτουργιών, με εκτεταμένη χρήση του mouse 

ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πληκτρολόγηση. 
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Όπου απαιτείται επιλογή από ένα σύνολο τιμών ή παραμέτρων θα εμφανίζεται στον χειριστή το 

επιτρεπόμενο εύρος τιμών ώστε να μην γίνονται δεκτές μη επιτρεπτές τιμές. Κρίσιμες λειτουργίες όπως 

τηλεχειρισμοί, θα πρέπει να συνοδεύονται από επικύρωση και αν χρειάζεται από εισαγωγή κωδικού. 

Οι απεικονίσεις των στοιχείων της εγκατάστασης να γίνονται με σύμβολο που να μοιάζει όσο το δυνατόν 

περισσότερο με το πραγματικό στοιχείο και χρώμα δυναμικά μεταβαλλόμενο ανάλογα με τη συνθήκη 

στην οποία βρίσκεται το εξάρτημα (λειτουργία, στάση, βλάβη, κλπ). 

Θα υπάρχουν εκτεταμένες λειτουργίες ασφάλειας του συστήματος. Συγκεκριμένα θα ορίζονται οι ρόλοι 

των χρηστών με συγκεκριμένα passwords και συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες του λογισμικού, όπου 

ο κάθε χρήστης θα μπορεί να επέμβει ή να εκτελέσει. 

Θα υποστηρίζονται πλήρως οι διαδικασίες των συναγερμών με ορισμό της προτεραιότητας του 

συναγερμού, ηχητική σήμανση, αλλαγή χρώματος του στοιχείου που υπάρχει ο συναγερμός. Θα υπάρχει 

επίσης η διαδικασία της αναγνώρισης του συναγερμού με αλλαγή χρώματος και φυσικά η εκτύπωση του 

συνοδευόμενη από την ώρα στον εκτυπωτή. 

Θα υπάρχει φιλικό σύστημα δημιουργίας αναφορών (report) και στατιστικών στοιχείων, που αφορούν την 

εγκατάσταση σε σχέση με το χρόνο. 

Στο λογισμικό θα είναι δυνατόν να ενσωματωθούν και μελλοντικά στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς και 

μελλοντικές οθόνες αν αυτό χρειαστεί καθώς το πακέτο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία άδεια 

ανάπτυξης (development) του λογισμικού.  

Το σύστημα εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

• Να διαθέτει On-Line  βοήθεια (on-line help) ώστε να δίνει απάντηση σε οποιαδήποτε απορία του 

χρήστη, με ένα απλό χειρισμό του “Mouse”.  

• Να αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της εγκατάστασης με τα δυναμικά 

στοιχεία αυτών ακόμη και εάν το λογισμικό ανταλλάσσει δεδομένα με την εγκατάσταση (on-line 

configuration).  

• Να διαθέτει βιβλιοθήκη αντικειμένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, μπουτόν, κομβία 

επιλογής κ.λ.π. τα οποία θα τροποποιούνται, θα εμπλουτίζονται και θα αποθηκεύονται εύκολα 

στην βιβλιοθήκη. 

• Να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και την 

επεξεργασία αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων. 
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• Να διαθέτει την δυνατότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου και 

ιστορικά (real time and historical trending).  

• Να είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking). 

• Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις γνωστότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο (real time). 

• Να είναι εύκολο επεκτάσιμο από μοναδιαίο σύστημα σε δικτυακό σύστημα πολλαπλών κόμβων με 

κατανεμημένη αρχιτεκτονική client / server. 

• Να παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα του 

αυτοματισμού, μέσω ODBC (Open database Connectivity) και εντολών SQL. Επιπρόσθετα, η 

σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) με την οποία συνοδεύεται το σύστημα να συνεργάζονται με 

όλες τις γνωστές βάσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο. 

• Επεξεργασίας των πληροφοριών για την κατάλληλη εποπτική παρουσίαση στον χειριστή και για 

την εξαγωγή εντολών προς τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου. 

• Παραγωγή ημερήσιων, εβδομαδιαίων, ετήσιων αναφορών σχετικά με διάφορα μετρούμενα 

στοιχεία. 

• Οι αναφορές μπορεί να παράγονται αυτόματα σε προγραμματισμένα τακτά χρονικά διαστήματα ή 

κατόπιν εντολής χειριστή με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που αυτές θα περιλαμβάνουν. 

• Προειδοποίηση χειριστή (alarms): Πληροφορία που σχετίζεται με σήματα προειδοποίησης ή 

συναγερμού προς τον χειριστή φαίνονται πάντα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης και 

καταγράφονται σε εκτυπωτή. Επιπλέον συντηρείται μια λίστα με τα τελευταία σήματα 

προειδοποίησης η συναγερμού (ο αριθμός των μηνυμάτων που θα εμφανίζονται πρέπει να είναι 

προγραμματιζόμενος), με δυνατότητα ταξινόμησης τους ανάλογα  με την χρονολογική σειρά 

εμφάνισης, το είδος, την κατάσταση (ενεργό ή όχι) κλπ. Όλα τα παραπάνω σήματα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Εκτυπώσεις. Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτύπωσης κάθε στοιχείου που κρίνεται  

απαραίτητο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο παραγωγής. 

• Οι αναφορές θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που ελέγχεται από την εφαρμογή. 

Οι αναφορές αυτές να μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να προκύπτουν αυτόματα, μετά από 

την παρέλευση χρόνου (time- based) ή μετά από κάποιο περιστατικό στον αυτοματισμό (event  

driven). Επίσης, να είναι δυνατός  και ο προγραμματισμός της δημιουργίας τους ή κατόπιν 

επιλογής από το χρήστη. Επίσης, να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της αυτόματης δημιουργίας 

των αναφορών αυτών, βάση Time ή event driven μεταβλητών, καθώς και ο προγραμματισμός του 

συστήματος ώστε να εκτυπώνει αυτόματα σε απομακρυσμένο εκτυπωτή. Λόγω του μεγάλου 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

117 

όγκου των δεδομένων τα οποία προκύπτουν συνήθως από ένα σύστημα SCADA, να υπάρχει η 

δυνατότητα ειδικής συμπίεσης ή κωδικοποίησης των δεδομένων πριν αυτά αποθηκευτούν. 

• Το σύστημα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα επικοινωνίας με GSM Modem ώστε να 

μπορεί να στέλνει alarms σε κινητά τηλέφωνα των συνεργείων συντήρησης.  

2.22.5.1.5 Επικοινωνία Χειριστού - Συστήματος (ΜΜΙ)  

Η κατάσταση του Συστήματος θα απεικονίζεται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του ΚΣΕ και 

καταχωρείται στα αρχεία της Βάσης δεδομένων (Προσωρινή Βάση δεδομένων, Μόνιμη Βάση Δεδομένων 

και άλλα Βοηθητικά Αρχεία) του ΚΣΕ.  

Γραφική Οθόνη  

Τα προγράμματα εφαρμογής θα έχουν δυνατότητα απεικονίσεως σε οθόνη γραφικών σχηματικού 

διαγράμματος, στο οποίο θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Αντλιοστάσια / 

δεξαμενές / λοιπά σημεία ελέγχου καθώς επίσης και όλες οι εντολές χειρισμού που δίδονται από τα 

Αντλιοστάσια / Δεξαμενές / λοιπά σημεία ελέγχου όπως π.χ.:  

o Ύπαρξη επικοινωνίας µε το Αντλιοστάσιο/δεξαμενή  

o Μη ύπαρξη επικοινωνίας µε Αντλιοστάσιο/δεξαμενή αφού έχει προηγηθεί αναγνώριση.  

o Λειτουργία έστω και μιας τουλάχιστον αντλίας  

o Μη λειτουργία καμιάς αντλίας  

o Βλάβη σε αντλία, όπως π.χ. χαμηλή ή υψηλή πίεση, βλάβη οργάνων, διακοπή της ΔΕΗ, βλάβη σε 

όλες τις αντλίες που λειτουργούν κλπ.  

o Στάθμη του νερού δεξαμενής μεταξύ ορίων  

o Γεμάτη δεξαμενή  

o Βλάβη σε δεξαμενή, όπως π.χ. διακοπή της ΔΕΗ, υπερχείλιση, άδεια δεξαμενή κλπ.  

o Για κάθε ΠΣΕ προβλέπονται οθόνες σχηματικού διαγράμματος οι οποίες περιέχουν τουλάχιστον 

τις ακόλουθες πληροφορίες:  

o γραφικά σύμβολα όλων των τηλελεγχόµενων -τηλεχειριζόμενων μονάδων και της συνδεσμολογίας 

τους καθώς και λοιπών βασικών στοιχείων.  

o κωδικές ονομασίες μονάδων  

o σταθερό κείμενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ).  

o πεδία σταθερών τιμών (παραμέτρων ΤΣΕ)  

o πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (μετρήσεις, καταστάσεις αντλιών κλπ).  

o Σήμανση Τηλεχειρισμών  
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Σε ενιαία βάση όλων των προβλεπόμενων λογικών οθόνων προβλέπεται η ένδειξη των συναγερμών  

λειτουργίας και σε άλλη θέση η ένδειξη συναγερμών αυτοελέγχου του Συστήματος. Οι ενδείξεις αυτές 

παραμένουν ενεργές άσχετα  µε το περιεχόμενο της υπόλοιπης οθόνης. Οι συναγερμοί ιεραρχούνται µε το 

χρώμα τους.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας γραφικής οθόνης είναι η δυνατότητα καθορισμού παραθύρων 

που να παρέχεται από το SOFTWARE. Με τα παράθυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιούνται, 

απενεργοποιούνται κατά βούληση του χειριστή επικάθονται της λογικής οθόνης σε σημεία καθορίζει ο 

ίδιος, είναι δυνατόν να ανακληθούν οι παρακάτω πληροφορίες:  

• Πίνακας των ενεργών συναγερμών και σχετικά μηνύματα.  

• Πίνακας του ιστορικού των συναγερμών µε χρονικό όριο που  ορίζει ο χρήστης. 

• Ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός ΤΣΕ µε παράλληλη απεικόνιση πολλών 

παραθύρων.  

Για την απεικόνιση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος στη γραφική οθόνη θα χρησιμοποιηθούν 

διάφορα έγχρωμα σύμβολα. Η αλλαγή χρώματος  των συμβόλων θα υποδηλώνει την κατάσταση 

λειτουργίας του αντίστοιχου στοιχείου συστήματος. Τα  στοιχεία που θα συνδεθούν μελλοντικά στο 

σύστημα θα παρουσιάζονται στην οθόνη ως ανενεργά και όλα µε τον ίδιο χρωματισμό, ο οποίος θα 

μπορεί να αλλάξει µε εύκολο και κατανοητό τρόπο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή χρωμάτων θα 

πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε τον φορέα λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιηθούν οι χρωματισμοί 

στοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί.  

Γενικά η διαμόρφωση των γραφικών οθονών θα είναι ως εξής:  

Παράθυρο Συμβάντων και τιμών  

Το παράθυρο αυτό θα είναι χωρισμένο σε μικρές περιοχές οι οποίες θα χρωματίζονται ανάλογα µε την 

κατάσταση λειτουργίας του σταθμού και θα εμφανίζονται οι ψηφιακές και αναλογικές τιμές του ΠΣΕ µε 

βάση τις απαιτήσεις σημάνσεων του αντίστοιχου τοπικού σταθμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή 

χρωμάτων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε τον φορέα λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιηθούν οι 

χρωματισμοί στοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί, αν και εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να 

τους αλλάξουν ανά πάσα στιγμή αυτό απαιτηθεί. 

Η αναγνώριση συμβάντων θα γίνεται µε κατάλληλη επιλογή µόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το 

σύστημα να επιτρέπει να γίνονται τηλεχειρισμοί στους τοπικούς σταθμούς από κάθε θέση εργασίας. Η 
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ενέργεια αυτή να είναι διαβαθμισμένη και για να εκτελεστεί θα πρέπει ο χρήστης να είναι 

εξουσιοδοτημένος. 

Τρόποι Λειτουργίας  

Ένας περιφερειακός σταθμός μπορεί να λειτουργήσει µε διάφορους τρόπους. Σ’ ένα παράθυρο στο οποίο 

θα δηλώνονται οι τρόποι λειτουργίας του σταθμού, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί να επιλέξει 

τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού.  

Γενικό Σχέδιο δικτύου εγκατάστασης 

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω προβλέπεται µια αρχική εισαγωγική οθόνη που θα 

απεικονίζει το δίκτυο της εγκατάστασης, µε απεικόνιση των πολύ βασικών μεγεθών και σήμανση 

καταστάσεων συναγερμού έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει συνολική άποψη για το σύστηµα. Από 

την οθόνη αυτή θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε ΠΣΕ και να μεταπηδά στην οθόνη του.  

Διαγράμματα  

Σε οποιαδήποτε οθόνη κριθεί απαιτητό θα πρέπει να υπάρχουν διαγράμματα (trends) τα οποία θα 

απεικονίζουν την εξέλιξη στον χρόνο των διαφόρων αναλογικών μεγεθών που ενδιαφέρουν, τόσο σε 

πραγματικό χρόνο (real time) όσο και ιστορικά (historical) με την ανάκτηση δεδομένων από την βάση 

δεδομένων του συστήματος. Όλα τα χαρακτηριστικά  των διαγραμμάτων (κλίμακες, χρώματα, τύποι 

απεικόνισης, κ.ά.) θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και σε κάθε περίπτωση να δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη (εφόσον έχει εξουσιοδότηση) να τα μεταβάλλει. 

Αναφορές  

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω αναφορές από το σύστημα.  

• Αναφορά ενεργών συναγερμών. 

• Αναφορά ιστορικού συναγερμών - ο χρήστης ορίζει το ημερομηνιακό εύρος. 

• Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράμματος από τα ήδη υπάρχοντα. 

• Αναλογικές τιμές οργάνων. 

• Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας κινητήρων . 

2.22.5.1.6 Καταχώρηση πληροφοριών-Ιστορική/Στατιστική επεξεργασία  
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Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, διαγνωστικά μηνύματα 

κλπ) γνωστοποιούνται αμέσως στον χειριστή και καταχωρούνται μετά την περιφερειακή μνήμη για 

περαιτέρω επεξεργασία στην Βάση Δεδομένων. 

Τα καταχωρούμενα μεγέθη διατηρούνται στην Βάση δεδομένων επί καθορισμένου χρονικού διαστήματος 

και ως εκ τούτου πρέπει να συνδέονται άμεσα µε την χρονική περίοδο που απεικονίζουν (π.χ. για μηνιαία 

καταχώρηση).  

Μέσω διαλογικού προγράμματος σε σαφή ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον χειριστή να 

ενημερώνεται συνολικά ή επιλεκτικά επί των αυτομάτως καταχωρηθέντων μεγεθών και ενδεχομένως να 

εκτυπώνει. 

Η μόνιμη Βάση Πληροφοριών του Συστήματος περιέχει σε άμεση διαθεσιμότητα τα ημερήσια στοιχεία 

του τρέχοντος και του αμέσως προηγούμενου έτους και τα  περιοδικά στοιχεία του τρέχοντος και των 

προηγούμενων προκαθορισμένου αριθμού ετών (τουλάχιστον τριών ετών). 

Σε ετήσια βάση, και µε απλή διαδικασία, να μεταφέρονται ειδικό φάκελο backup οι πληροφορίες του 

προηγούμενου έτους, ενώ οι πληροφορίες του μόλις περατώσαντος έτους καταλαμβάνουν την θέση του 

προηγούμενου.  

Δόμηση των Βάσεων Δεδομένων 

Με απλό διαλογικό πρόγραμμα πρέπει να είναι δυνατή σε ασφαλές υψηλό  επίπεδο πρόσβασης, η δόμηση 

και η δυναμική επέκταση των Βάσεων δεδομένων χωρίς να απαιτείται η αναδιοργάνωση του λογισμικού, 

καθώς επίσης ο συσχετισμός των  συλλεγόμενων πληροφοριών µε την θέση καταχώρησής τους στις 

Βάσεις και την απαιτούμενη επεξεργασία τους µε χρήση δυναμικών λειτουργιών µέσω του 

πληκτρολογίου και της οθόνης. Απαιτείται µια αξιόπιστη διαδικασία επαλήθευσης για την αποφυγή 

δημιουργίας άκυρων αρχείων ή τη διαγραφή αρχείων που χρησιμοποιούνται.  

Ο προγραμματιστής της βάσης δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει επεξεργασμένα αρχεία 

ΠΣΕ, σημείων ελέγχου και χρηστών. Τα αρχεία χρηστών θα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 

δεδομένων σχετικών µε προβλέψεις και άλλες εφαρμογές λογισμικού. Με απλό διαλογικό πρόγραμμα 

πρέπει να είναι δυνατή η συσχέτιση συναγερμών µε αντίστοιχα μηνύματα. 

Επιλεκτική Επεξεργασία Ημερήσιων Στοιχείων  
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Μέσω διαλογικού προγράμματος σε σαφή Ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον χειριστή των 

σταθμών ελέγχου και διαχείρισης να επεξεργάζεται τα καταχωρηθέντα ημερήσια στοιχεία. Ο χειριστής θα 

καθορίζει την χρονική περίοδο που ενδιαφέρει και µέσω ειδικού σαφούς πίνακα επιλογής θα επιλέγει τα 

προς επεξεργασία ημερήσια στοιχεία.  

Τα αποτελέσματα της  επεξεργασίας (μέγιστες, ελάχιστες τιμές, κατανομές κλπ) θα παρουσιάζονται 

επιλεκτικά είτε υπό μορφή πίνακα, είτε υπό μορφή διαγράμματος.  Είναι αυτονόητο, ότι οποιοσδήποτε 

πίνακας μπορεί να ζητηθεί και υπό μορφή διαγράμματος (BAR CHART ή γραμμικό) εφόσον παρουσιάζει 

την διαχρονική μεταβολή ημερήσιων στοιχείων.  

Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης περισσότερων της μιας χρονικών περιόδων στο ίδιο 

διάγραμμα µε στόχο την άμεση σύγκριση ομοειδών μεγεθών.  

2.22.5.1.7 Τηλεέλεγχος Συστήματος  

Ο Τηλεέλεγχος του Συστήματος αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργίες:  

• Αυτόματη συλλογή πληροφοριών από τους σταθμούς 

• Ενημέρωση του χειριστή µέσω των Οθονών του Μιμικού Διαγράμματος και των εκτυπωτών.  

Συλλογή Πληροφοριών  

Ο ΚΣΕ αποστέλλει εντολές προς τους σταθμούς για την μετάδοση των προβλεπόμενων πληροφοριών 

(σχέση MASTER-SLAVE) ακολουθώντας µία προκαθορισμένη κυκλική σάρωση. Στη διάρκεια αυτής θα 

πρέπει να επιτελούνται οι εξής βασικές λειτουργίες όπως:  

• Το σύνολο των σταθμών είναι ενεργό δηλ. δέχεται εντολή για μετάδοση και ανταποκρίνεται 

(συνομιλία).  

• Κάθε σταθμός αποστέλλει τις συλλεχθείσες από αυτόν πληροφορίες εφόσον ερωτηθεί από τον 

ΚΣΕ. 

• Ενημερώνονται οι Θέσεις Εργασίας και καταχωρούνται οι πληροφορίες.  

Εάν κατά την κυκλική σάρωση κάποιος σταθμός βρεθεί σε αδυναμία αποκρίσεως, τότε η σάρωση 

συνεχίζεται στον επόμενο σταθμό και ο χειριστής ενημερώνεται για την έλλειψη επικοινωνίας.  

Οι περιφερειακοί σταθμοί μπορούν να αποσυνδεθούν και να επανασυνδεθούν από / στην κυκλική σάρωση 

µε χειρισμούς στην θέση εργασίας. Ο χειριστής θα μπορεί να  πληροφορείται για τους σταθμούς που 
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βρίσκονται εντός και εκτός της κυκλικής σάρωσης. Ο χειριστής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή και έξω από 

την κυκλική σάρωση (η οποία δεν διακόπτεται) να ζητήσει στοιχεία συγκεκριμένου σταθμού.  

Ενημέρωση Θέσης Εργασίας  

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες γνωστοποιούνται στον χειριστή όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως. Οι 

συλλεγόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες στους χρήστες σε οποιαδήποτε θέση και αν 

βρίσκονται.  

2.22.5.1.8 Τηλεχειρισμός Συστήματος  

Η αποστολή εντολών τηλεχειρισμού πρέπει να είναι δυνατή μέσα από µία διαδικασία που προστατεύεται 

από µη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση. Εφ' όσον το Σύστημα αποδεχθεί τον χειριστή σαν 

εξουσιοδοτημένο για Τηλεχειρισμούς, η εξουσιοδότηση θα παραμείνει ισχυρή μέχρι απενεργοποιήσεως 

της από τον χειριστή, η παρέλευσης χρονικού διαστήματος χωρίς χειρισμό το οποίο είναι παράμετρος του 

συστήματος. 

Οι τηλεχειρισμοί γίνονται αποδεκτοί από το Σύστημα εφόσον πληρούνται οι  παρακάτω προϋποθέσεις:  

• χειριστής έχει ζητήσει και στην οθόνη του παρουσιάζεται η εικόνα του προς τηλεχειρισμού 

σταθμού.  

• Εμφανίζονται οι έπειτα από λογική επεξεργασία της τρέχουσας κατάστασης  του σταθμού 

επιτρεπόμενοι τηλεχειρισμοί.  

• Η επιλογή εκ μέρους του χειριστού της προς Τηλεχειρισμού μονάδος γίνεται µε τοποθέτηση του 

γραφικού δρομέα στο σύμβολό της.  

• Το σύμβολο της επιλεγείσας μονάδας αναβοσβήνει και µε κατάλληλο χειρισμό ο χειριστής 

επιβεβαιώνει την σωστή επιλογή και δίνει τα επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία.  

• Στην προκαθορισμένη θέση της εικόνας  του σταθμού αναβοσβήνει η  ένδειξη ότι  ο σταθμός 

λειτουργεί υπό τηλεχειρισμό.  

2.22.5.1.9 Αναγγελία και Επεξεργασία Συναγερμών  

Οι συναγερμοί μπορεί να ενεργοποιούνται από αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, το σύστημα 

επικοινωνιών και εσωτερικά µε το υπολογιστικό σύστημα. Οι χειριστές θα ειδοποιούνται για την 

εμφάνιση ή την ανάκληση ενός συναγερμού, µε την επιστροφή στην κανονική κατάσταση, µέσω της 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

123 

οθόνης και του εκτυπωτή. Ακουστικοί συναγερμοί θα πραγματοποιούνται µε την λήψη  ενός  συναγερμού 

και θα  σιωπούν µε  την  αποδοχή  του συναγερμού.  

Κάθε ειδοποίηση θα περιλαμβάνει:  

• Χρόνο εμφάνισης, αναγνώρισης και αποκατάστασης, τουλάχιστον στο κοντινότερο λεπτό της 

ώρας 

• Όνομα τοπικού σταθμού 

• Περιγραφή σημείου  

• Κατάσταση συναγερμού, π.χ. υψηλή, χαμηλή, ανοικτή, κλπ. 

• Μία σειρά από λίστες συναγερμών θα είναι διαθέσιμη στον χειριστή συμπεριλαμβάνοντας:  

o Μία περίληψη τρεχουσών συναγερμών κατά χρονολογική σειρά 

o Λίστα συναγερμών κατά ομάδα τοπικών σταθμών  

o Θα είναι δυνατόν για τον χειριστή να αναγνωρίζει συναγερμούς είτε μεμονωμένους είτε 

συνολικούς σε τοπικούς σταθμούς. Όλοι οι συναγερμοί θα καταχωρούνται επίσης στο 

δίσκο.  

Θα είναι δυνατό να διακρίνονται εύκολα γνωστοί (αναγνωρισμένοι) συναγερμοί από άγνωστους 

συναγερμούς, π.χ. από µία αλλαγή χρώματος. Γνωστοί συναγερμοί που επιστρέφουν σε κανονικές 

συνθήκες θα σβήνονται από την λίστα συναγερμών. Η  οθόνη συναγερμών θα ενημερώνεται µε τις τιμές 

συναγερμού.  

Οι συλλεγόμενοι συναγερμοί θα επεξεργάζονται ώστε να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι :  

• Γρήγορη ειδοποίηση κατάστασης συναγερμού για ενέργεια χειριστή  

• Εύκολη είσοδος σε πληροφορία συναγερμού  

• Έντυπα στοιχεία (hardcopy) αυτόματα ή μετά από αίτηση του χειριστή για ανάλυση  

2.22.5.1.10 Προσπέλαση στο Σύστημα  

Η προσπέλαση στις  εφαρμογές  του συστήματος από τις θέσεις εργασίας  πάνω στο πληροφοριακό δίκτυο 

θα επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες µέσω κατάλληλου μηχανισμού πολλαπλών επιπέδων 

ασφάλειας.  
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Η εξουσιοδότηση θα είναι διαβαθμισμένη ανάλογα µε το είδος και την κρισιμότητα της εφαρμογής και 

της ενέργειας που επιχειρείται (αποστολή τηλεχειρισμών, τροποποίηση παραμέτρων κλπ.) και την ομάδα 

που ανήκει ο συγκεκριμένος χρήστης που επιχειρεί την πρόσβαση στο σύστημα. 

Θα διασφαλίζεται επίσης ο µέσω SOFTWARE καθορισμός χρηστών µε εξουσιοδοτημένου ή µη για 

τηλεχειρισμούς του συνόλου των σταθμών ή μέρους αυτών ή των τηλεχειριζόμενων στοιχείων τους.  

Τα επίπεδα ασφαλείας (δικαιώματα προσπέλασης και χρήσης) θα είναι τουλάχιστον 5 και τα δικαιώματα 

κάθε επιπέδου θα καθορισθούν σε συνεργασία µε τον φορέα λειτουργίας κατά την φάση υλοποίησης.  

2.23 Λοιπά έργα 

Το έργο ολοκληρώνεται με τα υπόλοιπα έργα υποδομής τα οποία θα είναι: 

2.23.1 Εξοπλισμός και δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται 

παρακάτω. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τετραπολικό Διατομής:4 Χ 6 mm2 200μ 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τετραπολικό Διατομής:4 Χ 25 mm2 300μ 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τετραπολικό Διατομής:4 Χ 35 mm2 70μ 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με 

ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2 
50μ 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων 

ενδ.τύπου ΤCS 312 της ΡΗΙLΙΡS με 4 λυχνίες 18 W 
4τμχ 

Προβολέας στενής δέσμης εξωτερικού φωτισμού κατάλληλο για 

στήριξη σε τοίχο ή στέγη, με λαμπτήρα πυρακτώσεως αλογόνων 

- dichroic 35W. τύπος Ε στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 

της μελέτης. 

3τμχ 

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από 

ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. 
1τμχ 

Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 mm2 20μ 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4 x 2,5. 500μ 
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Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Ιστοί οδοφωτισμού από FRP 

(Ινοπλισμένο σύνθετο πολυμερές υλικό). Ιστός οδοφωτισμού 

από FRP με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 4,50 m 

8τμχ 

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αντικατάσταση 

λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης. Ισχύος 250 W. 
20τμχ 

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αντικατάσταση 

οργάνων σε ακροκιβώτια και σε πίλλαρ φωτισμού. 

Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλλαρ φωτισμού. 

20τμχ 

Η/Μ Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες καλωδίων 

βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 400 mm 
50μ 

2.23.2 Υλικά Στήριξης και Σιδηρικά 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται 

παρακάτω. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Χειρολισθήρες από πλαστικό 

υλικό. 
50τμχ 

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια σιδηρά 

βάρους άνω των 10 kg/m². 
200τμχ 

Κλίμακες μεταλλικές. Kλίμακες 

σιδηρές καρφωτές. 
300τμχ 

Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά. 

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

500x500mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

10τμχ 

Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά 
100τμχ 

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. 

Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με 

υλικό εποξειδικής βάσεως. 

2000τμχ 

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων 

κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη 

επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής. 

1000 τμχ 

Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών 
500 τμχ 
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Βάση μελλοντικών αντλιών (pedestal) 200 μ 

Περίφραξη με συρματόπλεγμα 
15 τμχ 

 

2.23.3 Υλικά και Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται 

παρακάτω 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 

60x60 
8τμχ 

Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές 

λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την 

ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης 

και επισκευαστικών κονιαμάτων. Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική 

εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές 

οξειδώσεις οπλισμού). 

200m2 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. 100m2 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 

και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

20m3 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. 50m2 

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 300 mm 
100m 

Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με ελαστομερές υλικό. 

Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά ακρυλικής  βάσεως 
100m 

Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα. Στεγανωτικές ταινίες από 

ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm 
100m 

Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με 

ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής 
100m 
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Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή 

μαστίχη. 
100m 

Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών 

σκυροδέματος. 
1000m2 

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών 

κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης. 

100m2 

Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 

mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης. 
10m 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 
100m2 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
100m2 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
100m2 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
50m3 

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 

έργων. 
20m3 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων 
1000kg 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 

Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, 

προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά,  με εφαρμογή τεχνικών μη 

διαταραγμένης κοπής 

100m3 

Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής. Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής για 

αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 
1τμχ 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού. 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με 

ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 

mm 

10τμχ 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m 

300m3 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- 

ημιβραχώδες. 1m3 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 

30m2 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

200m3 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 
100m3 

 

2.23.4 Υδραυλικός Εξοπλισμός και Σωληνώσεις 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται 

παρακάτω 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένου μεταλλικού κυλινδρικού 

ταμιευτήρα βαρέως τύπου χωρητικότητας 50m3 ανοικτού τύπου 
2τμχ 

Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων δικτύου με σωλήνες ευθείας ή άνευ ραφής από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, 
500kg 

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές ανωξείδωτων χαλυβδοσωλήνων. απο AISI 316 300kg 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. ανωξείδωτες AISI 316 200kg 
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Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm 

200m 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 

200m 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 

1700m 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm 

1050m 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm 

50m 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος. Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 

Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm 

1000m 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 

mm 

10τμχ 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 

mm 

12 τμχ 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 

mm 

5 τμχ 

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού. Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm, 

διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 
5 τμχ 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

130 

Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 

Χωρητικότητας 2 m³ 
2 τμχ 

Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 

Χωρητικότητας 5 m³ 
2 τμχ 

Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 

Χωρητικότητας 10 m³ 
1 τμχ 

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου σφαίρας  ειδικά για λύματα PN 16 

DN150 
3 τμχ 

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου 

σφαίρας PN 16 DN50 
10 τμχ 

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου σφαίρας  PN 16 DN 100 5 τμχ 

Τεμάχιο εξάρμοσης χυτοσιδηρό ειδικό για λύματα DN 100  PN 16 5 τμχ 

Βαλβίδα  εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (διπλής ενέργειας)  ειδική για λύματα. διαμέτρου 

3 " . 
3 τμχ 
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1 Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία.  

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

(λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου) τα κάτωθι: 

i. Συμπληρωμένα όλα τα έντυπα και πίνακες που δίνονται στο κεφάλαιο “ΕΝΤΥΠO A ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ". 

ii. Αναλυτικές περιγραφές εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν: 

Πλήρης τεχνική περιγραφή, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια όλες οι 

δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού και της λειτουργίας του, 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Στη συνέχεια για κάθε προσφερόμενο είδος, θα υποβάλλονται: 

• Ακριβή τύπο και ποσότητα 

• Ακριβή περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών 

• Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) εξοπλισμού 

• Συμφωνία με απαιτούμενες προδιαγραφές. 

iii. Αριθμός προσφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων σε κάθε τοπικό σταθμό 

δικτύου και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους.  

iv. Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτικά τις 

διάφορες φάσεις υλοποίησης της. 

v. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτούν, 

βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στις 
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Τεχνικές Προδιαγραφές. 

vi. Διαδικασία και κατάλογος ειδικευμένου προσωπικού του προμηθευτή που θα λειτουργήσει 

δοκιμαστικά και επί 24ώρου βάσης το συνολικό σύστημα για χρονικό διάστημα της περιόδου 

δοκιμαστικής λειτουργίας. 

vii. Όροι εγγύησης – συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς και πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης για περίοδο τόση όση αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά 

το χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήματος (πέρας 

δοκιμαστικής λειτουργίας) που περιλαμβάνει και διαδικασία τεχνικής υποστήριξης 160 ωρών.  

viii. Σχέδιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 

οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν για διάρκεια σύμφωνα με την Τεχνική του 

προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) κατά την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και 

εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος. 

ix. Λίστα (χωρίς τιμές) με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υλικά για τη λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

x. Όλα τα προσφερόμενα μέρη του συστήματος θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

Θα υποβληθούν εικονογραφημένα πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά έντυπα και 

περιγραφή των επί μέρους μονάδων που αποτελούν το σύστημα. 

xi. Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών του εξοπλισμού ή που κρίνει ο προμηθευτής ότι είναι χρήσιμη κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει εφόσον κρίνει απαραίτητο συμπληρωματικά στοιχεία ή να απορρίψει προσφορά που 

κρίνεται αναξιόπιστη, ελλιπής ή είναι παραποιημένη. 

xii. Βεβαίωση επίσκεψης του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στις εγκαταστάσεις, αρμοδίως 

υπογεγραμμένη από προσωπικό της Υπηρεσίας 

xiii. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα περιεχόμενα της προσφοράς. 

Επισημάνσεις 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), 

για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 

συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς 

απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.λπ. 
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος 

από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 

υλικών, ειδών εξοπλισμού, κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο 

Διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σημειώνεται ότι ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων εκ μέρους της 

αναθέτουσας Αρχής και ότι όριο σε αυτές αποτελεί η μη ουσιώδης τροποποίηση των προσφορών 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. Επιπλέον σημειώνεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (ISO, 

πιστοποιητικά CE, prospectus, κλπ) και τα εγχειρίδια (manuals) μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 

τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο 

ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συμμετέχοντας. 
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2 Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Για το σύνολο του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην εν λόγω πράξη ακολουθούν αναλυτικές 

τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα σημεία των προδιαγραφών που ακολουθούν είναι απαραίτητα, σε 

οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση 

της υπηρεσίας μας θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν.  

Κατά την υποβολή του φακέλου προσφοράς, θα πρέπει υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) να 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τα αναφερόμενα προς προσκόμιση στοιχεία και έγγραφα (δηλώσεις, 

πιστοποιητικά, κλπ) για όλα τα προδιαγραφόμενα υλικά. 

O εξοπλισμός, θα προέρχεται από προμηθευτές οι  οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το  ISO 9001, 

εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά 

καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόμοια έργα, να είναι ανθεκτικός καιαπλός στην λειτουργία του, 

και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια ανταλλακτικών. Σύμφωνα μετην ΕΝ 12255-1, ο Ανάδοχος πρέπει 

να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτεται από ανταλλακτικά για μια 

10ετία από την ημέρα εγκατάστασής του. 

Για την ορθή ενσωμάτωση του προς προμήθεια εξοπλισμού στην υφιστάμενη εγκατάσταση καθώς 

επίσης για την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της μονάδας με σκοπό την τήρηση των 

ζητούμενων ορίων εκροής,  ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επι ποινή αποκλεισμού, εντός του 

φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς,  να προσκομίσει επίσημα υπολογιστικά φύλλα λειτουργικών 

δεδομένων της ΕΕΛ, μέσα από αναγνωρισμένο λογισμικό προσομοίωσης. Τα δεδομένα αυτά θα 

έχουν αναπαραχθεί και υπολογιστεί για έναν κύκλο λειτουργίας της εγκατάστασης, τουλάχιστον 

360 ημερών.    

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι σύμφωνος με 

τις επιμέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του 

προμηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην 

ανέγερση του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο προσαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

εγκατάστασή του. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και 

θα πρέπει να είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας. Το φινίρισμά του θα είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας 

και σύμφωνα με την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για την οποία 
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προορίζονται, καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, συμβατά μεταξύ τους,χωρίς ελαττώματα και 

επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 

Όλα τα εξαρτήματα, που θα έρχονται σε  άμεση επαφή  με  τα  χημικά  που  χρησιμοποιούνται  κατά την 

επεξεργασία, θα πρέπει να  είναι  ανθεκτικά  στην  τριβή  και  στην  διάβρωση και  να  διατηρούν τις 

ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την  έκθεση στην  ηλιακή ακτινοβολία, ή 

από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην επαφή 

διαφορετικών μετάλλων. Όπου  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχει  επαφή  μεταξύ  διαφορετικών μετάλλων, 

τα μέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού μεταξύ τους στην ηλεκτροχημική σειρά 

να μην είναι μεγαλύτερη από 0,5 mV. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και 

των δύο μετάλλων θα είναι επιμεταλλωμένες  (γαλβανισμένες), ή επεξεργασμένες κατά άλλο τρόπο έτσι 

ώστε η διαφορά δυναμικού να έχει ελαττωθεί μέσα στα επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο μέταλλα 

θα είναι μονωμένα μεταξύ τους. 

Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει να 

πληρούν τους προβλεπόμενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, 

παξιμάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθμη του νερού ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα θα πρέπει 

να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύμφωνα με το ISO 3506-1 έως 3506-3. Όλα τα παρόμοια 

εξαρτήματα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιμα και αντικαθιστούμενα, ακριβή καιεντός των 

προδιαγραφόμενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να μπορούν να τοποθετούνταιχωρίς καμία 

δυσκολία. 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς και με τον ελάχιστο 

δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι  καλά  ζυγοσταθμισμένα,  τόσο  στατικά όσο και 

δυναμικά,  έτσι  ώστε,  όταν  περιστρέφονται με τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο,  να μην 

παρουσιάζουν κραδασμούς. 

Όλα τα μέρη του εξοπλισμού, που μπορεί να υποστούν φθορά ή ζημιές  λόγω  σκόνης,  θα  είναι τελείως 

κλειστού τύπου με προστατευτικό περίβλημα. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές, μηχανήματα που θα είναι τοποθετημένα σε 

χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη  διάρκεια  των  συνήθων  διεργασιών λειτουργίας, θα είναι 
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σχεδιασμένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε  να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται 

σε περισσότερο από το ισοδύναμο σε στάθμη συνεχούς ήχου των 75 dB (A), όπως καθορίζεται στο 

πρότυπο ISO 1990. 

Ο εξοπλισμός που επιτελεί παρόμοια λειτουργία θα είναι  του ίδιου  τύπου  και  κατασκευής και  θα είναι 

πλήρως ανταλλάξιμος, ώστε να περιοριστούν τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών.  Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για είδη όπως κινητήρες, εξοπλισμός πινάκων, όργανα, χειριστήρια, βαλβίδες και 

ηλεκτρονόμοι. 

Τεχνικοί Κανονισμοί 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι κανονισμοί: 

• Οι γενικοί τεχνικοί κανονισμοί, οδηγίες και κανόνες κατά DIN, VDE, VDI, DVGW και οδηγίες 

TUV για εγκαταστάσεις σε νερά και λύματα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, DIN 18381, 

DIN 18382, DIN 18421. 

• Ο γενικός κανονισμός διαχείρισης της αρχής υδάτινων πόρων 

• Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά με τις 

εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

• Οι τεχνικοί κανονισμοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών 

• Κανονισμοί πυρασφάλειας 

• Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και να επισημάνει γραπτώς 

τις όποιες αλλαγές απαιτούνται ώστε να  επιτευχθούν οι αναγκαίες λειτουργίες του συστήματος, 

καθώς και να δηλώσει τα αντίστοιχα κόστη κατά την προσφορά του. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε συμφωνία με τα κείμενα των προδιαγραφών και 

τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις τέχνες και επιστήμες. Στις 

προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα κόστη υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών 

εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξαιρουμένων 

λειτουργικών δαπανών που δε σχετίζονται με την εγκατάσταση. Επίσης, πρέπει να είναι 

συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί μέρους υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση 

του εξοπλισμού και την παράδοσή του ως έτοιμου για λειτουργία. 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά βιομηχανικών προδιαγραφών, τα 
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οποία τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με EN, DIN/ VDE, TUV-GS, και τα οποία φέρουν 

την αντίστοιχη σήμανση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές 

εκδόσεις για τα ίδια υλικά και συσκευές που ζητούνται από τα κείμενα των προδιαγραφών. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Γενικά 

Η παρούσα προδιαγραφή περιγράφει τις επικρατούσες συνθήκες στη περιοχή του έργου, τις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την 

ολοκλήρωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και /ή των οργάνων. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι 

τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής και θα ενσωματώνονται κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία. 

Για τα υλικά μικρού μεγέθους θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία δείγμα, ενώ για τα ογκώδη υλικά 

πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστή με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τους (όχι διαφημιστικά 

έντυπα). 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τα λοιπά 

τεχνικά τεύχη και στοιχεία. Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύουν γενικά: 

Οι Οδηγίες και Νόμοι του Ελληνικού Κράτους και της Δ.Ε.Η. 

Οι Κανονισμοί CEI, Οδηγίες IEC, Κανονισμοί DΙN, Κανονισμοί VDE. 

Καλωδιώσεις οργάνων και ελέγχου 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώματα ελέγχου θα είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα. Οι αγωγοί του κάθε καλωδίου θα φέρουν καθ’ 

όλο το μήκος τους σήμανση αναγνώρισης. Σε σημεία διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών 

είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει διπλούς δακτυλίους σημάνσεως. 

Κάθε αλλαγή αρίθμησης θα σημειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό διάγραμμα της εγκαταστάσεως στην 

οποία έγινε η αλλαγή. 

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της ομάδας καλωδίων 

οργάνων και ελέγχου μιας μονάδος του εξοπλισμού, τα κυτία αυτά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που 

προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση, και θα φέρουν δύο σειρές ακροδεκτών τύπου κώς. 
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Όλοι οι εισερχόμενοι αγωγοί θα φέρουν δακτυλίους αναγνωρίσεως με κωδικούς σύμφωνα με τα 

διαγράμματα συνδεσμολογιών. 

Πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε κυτίου διακλαδώσεως ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

Υπηρεσία πλήρη λεπτομερειακά στοιχεία για τα κυτία και προτάσεις για τον τρόπο εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως. 

Κάθε εργασία εγκαταστάσεως θα αρχίσει μετά από έκδοση έγγραφης έγκρισης από την Υπηρεσία. 

Τοποθέτηση οργάνων 

Όλα τα όργανα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις τυπικές περιγραφές τοποθέτησης του 

κατασκευαστή των οργάνων. Πρέπει να συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις περιγραφές του 

κατασκευαστή προσέχοντας ειδικά : 

• Την ευθυγράμμιση  

• Την συμβατότητα των κατασκευών 

• Την δυνατότητα προσέγγισης  

Τα όργανα, εκτός από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι μονταρισμένα επί σταθερού 

στηρίγματος, όπως κολώνες ή κολωνάκια σταθεροποιημένα στο έδαφος αποφεύγοντας σε κάθε 

περίπτωση την παρουσία κραδασμών και την γειτνίαση των με άλλα καλώδια  Η θέση θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις υπάρχουσες τεχνικές οδηγίες και εγκεκριμένη από την Υπηρεσία.  

Τα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά μέρη για να αντέξουν τα όργανα θα πρέπει να προστατεύονται με 

ψευδαργύρωση εν θερμώ και στη συνέχεια με κατάλληλο σύστημα βαφής και τελική βαφή (χρωματισμό).  

Συνδέσεις και Τελειώματα 

Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται μόνο όταν το μήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα μήκη που μπορούν 

να βρεθούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωμάτων των καλωδίων θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα 

πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 

Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθμός μόνωσης των καλωδίων στην ονομαστική 

του τιμή . 
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Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων μιας κάποιας σπουδαιότητας, σε συνάρτηση με τον βαθμό 

μόνωσης θα χρησιμοποιούνται πλευρικά προστατευτικά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με 

σχετική προστασία από την υγρασία.  

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός. 

Για την εκτέλεση των τελειωμάτων τα καλώδια θα είναι κομμένα σε επαρκές μήκος, που να επιτρέπει 

την άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για την εκτέλεση των τελειωμάτων σε 

καλώδια χαμηλής τάσης θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες υπό πίεση με κατάλληλες ταινίες στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν μονωμένες αρχές καλωδίου.  

Δοκιμές 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιμές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως, ενδεικτικά 

αλλά όχι περιοριστικά: 

• Τη μόνωση ως προς τη γη και τη μόνωση φάσεων - ουδετέρου του συνόλου των κυκλωμάτων. 

• Την αντίσταση γείωσης και τη συνέχεια της γείωσης μέχρι κάθε ρευματολήπτη και συσκευή 

• Την ομαλή λειτουργία των οργάνων και κυκλωμάτων με τη δημιουργία τεχνητού 

βραχυκυκλώματος με καλώδιο ίσης διατομής με το προστατευόμενο.  

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού, που ενσωματώνεται  στο  έργο. 

Όλος ο εξοπλισμός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να  είναι  σύμφωνος  με  την  παρούσα 

Προδιαγραφή και με  τις  επιμέρους  Προδιαγραφές.   

Γενικά  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην ΕΝ 12255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». 

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ). Η αναφορά στις 

παρούσες Προδιαγραφές σε άλλα διεθνή πρότυπα (DIN, BS κτλ.), είναι ενδεικτική της 

επιθυμητής ποιότητας και ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ’ όσον 

αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με την τελευταία έκδοση των αναφερομένων στις παρούσες 

Προδιαγραφές. 
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Εξοπλισμός είναι κάθε μηχάνημα ή διάταξη, που μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το δομικό 

έργο στο οποίο εγκαθίσταται, μπορεί να επιτύχει την προδιαγεγραμμένη λειτουργίατου. 

Μονάδα επεξεργασίας είναι το δομικό έργο που μαζί  με  το σύνολο του  εγκαθστάμενου  σε αυτό 

εξοπλισμού λειτουργεί αυτόνομα σαν μία ενιαία βαθμίδα επεξεργασίας και είναιδιακριτή από άλλες 

μονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται ανάντη ή κατάντη (π.χ.εσχάρωση, εξάμμωση, 

πρωτοβάθμια καθίζηση, βιολογικός αντιδραστήρας, δευτεροβάθμιακαθίζηση, χώνευση, αφυδάτωση 

κτλ.). 

Ονομαστική φόρτιση YN είναι η μέση φόρτιση συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισμού  υπό πλήρες 

φορτίο. 

Μέγιστη φόρτιση Ymax είναι η φόρτιση αιχμής που θέτει τον  εξοπλισμό «εκτός λειτουργίας»,  για 

παράδειγμα η τιμή στην οποία ρυθμίζεται ο διακόπτης υπερφόρτισης. 

Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας  KA είναι  η  παράμετρος  που  εκφράζει  την  επίδραση των 

συνθηκών λειτουργίας στον κινητήρα του εξοπλισμού. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας δίδει 

έμμεσες ή άμεσες πληροφορίες  για  την  φόρτιση,  την  διάρκεια  λειτουργίας και την θερμοκρασία 

και είναι ο συντελεστής που συσχετίζει την φόρτιση με το οριακό φορτίο (load capacity). 

Διάρκεια ζωής εξοπλισμού είναι ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού σε ονομαστική φόρτιση 

μέχρις ότου ένα εξάρτημά του καταστραφεί. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού δενπρέπει να 

συγχέεται με τον χρόνο συντήρησης, ούτε με τον χρόνο λειτουργίας,  που λαμβάνεται υπόψη  στις 

τεχνικοοικονομικές μελέτες. 

Το φορτίο σάρωσης [Ν/m] είναι το κύριο λειτουργικό φορτίο σε έναν σαρωτή και είναι το  φορτίο 

που απαιτείται για την μεταφορά της ιλύος καθώς επίσης και για την  κίνησή  του  σαρωτή μέσα στο 

νερό. 

O εξοπλισμός, θα προέρχεται από προμηθευτές οι  οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το  

ISO 9001, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί πρέπει να 

έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόμοια έργα, να είναι ανθεκτικός 

καιαπλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια ανταλλακτικών. 

Σύμφωνα μετην ΕΝ 12255-1, ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, ότι ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτεται από ανταλλακτικά για μια 10ετία από την ημέρα 

εγκατάστασής του. 
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Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι 

σύμφωνος με τις επιμέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο 

εργοστάσιο του προμηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες  

θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο προσαρμογές, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής 

και θα πρέπει να είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας. Το φινίρισμά του θα είναι πρώτηςεμπορικής 

ποιότητας και σύμφωνα με την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για 

την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, συμβατά μεταξύ 

τους,χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 

συντήρηση. 

Όλα τα εξαρτήματα, που θα έρχονται σε  άμεση επαφή  με  τα  χημικά  που  χρησιμοποιούνται  κατά 

την επεξεργασία, θα πρέπει να  είναι  ανθεκτικά  στην  τριβή  και  στην  διάβρωση και  να  διατηρούν 

τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την  έκθεση στην  ηλιακή 

ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην επαφή 

διαφορετικών μετάλλων. Όπου  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχει  επαφή  μεταξύ  διαφορετικών 

μετάλλων, τα μέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού μεταξύ τους στην 

ηλεκτροχημική σειρά να μην είναι μεγαλύτερη από 0,5 mV. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, οι 

επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο μετάλλων θα είναι επιμεταλλωμένες  (γαλβανισμένες), ή 

επεξεργασμένες κατά άλλο τρόπο έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού να έχει ελαττωθεί μέσα στα 

επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο μέταλλα θα είναι μονωμένα μεταξύ τους. 

Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον 

πρέπει να πληρούν τους προβλεπόμενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, 

παξιμάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθμη του νερού ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα 

θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύμφωνα με το ISO 3506-1 έως 3506-3. 

Όλα τα παρόμοια εξαρτήματα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιμα και αντικαθιστούμενα, 

ακριβή καιεντός των προδιαγραφόμενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να μπορούν να 
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τοποθετούνταιχωρίς καμία δυσκολία. 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς και με τον 

ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι  καλά  ζυγοσταθμισμένα,  τόσο  

στατικά όσο και δυναμικά,  έτσι  ώστε,  όταν  περιστρέφονται με τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο,  

να μην παρουσιάζουν κραδασμούς. 

Όλα τα μέρη του εξοπλισμού, που μπορεί να υποστούν φθορά ή ζημιές  λόγω  σκόνης,  θα  είναι 

τελείως κλειστού τύπου με προστατευτικό περίβλημα. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές, μηχανήματα που θα είναι 

τοποθετημένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη  διάρκεια  των  συνήθων  

διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασμένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε  να 

εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναμο σε στάθμη 

συνεχούς ήχου των 75 dB (A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990. 

Ο εξοπλισμός που επιτελεί παρόμοια λειτουργία θα είναι  του ίδιου  τύπου  και  κατασκευής και  θα 

είναι πλήρως ανταλλάξιμος, ώστε να περιοριστούν τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών.  Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για είδη όπως κινητήρες, εξοπλισμός πινάκων, όργανα, χειριστήρια, βαλβίδες και 

ηλεκτρονόμοι. 

2.1 Διαστασιολόγηση εξοπλισμού 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΝ 12255-1, οι  παρακάτω  πληροφορίες  διαστασιολόγησης,  πρέπει 

να παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού: 

i. Φορτία (κινητά, λειτουργικά κτλ.) 

ii. Φορτίσεις (ονομαστική, μεγίστη, εκτάκτου ανάγκης) 

 iii. Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) 

iv. Τρόπος λειτουργίας, σύμφωνα με ΕΝ 60034-1 

v. Βαθμός προστασίας κινητήρων, σύμφωνα με ΕΝ 60529 

vi. Διάρκεια ζωής εξοπλισμού 
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Το ωφέλιμο φορτίο στις κινούμενες γέφυρες θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1,50 kN/m2. 

Στις γέφυρες, το μέγιστο βέλος κάμψης, περιλαμβανομένων όλων των φορτίων με εξαίρεση του κινητού 

φορτίου, δεν πρέπει να  ξεπερνά το 1/500 του μήκους της γέφυρας. Ο φορέας θα πρέπει  να είναι έτσι 

σχεδιασμένος, ώστε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να μην επηρεάζεται η λειτουργία του σαρωτή και 

να μην προκαλείται μόνιμη παραμόρφωση της γέφυρας. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση, που θα ασκείται στο σκυρόδεμα, από τους τροχούς των γεφυρών δεν 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από: 

• 250 Ν/cm2 σε περίπτωση ελαστικών τροχών 

• 500 Ν/cm2 σε περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη 

Στην περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη θα πρέπει το σκυρόδεμα να προστατεύεται από χαλύβδινο 

φύλλο, ή άλλο κατάλληλο υλικό. 

Το πλάτος και η διάμετρος των τροχών του  εξοπλισμού  θα πρέπει  να  είναι  κατ’ ελάχιστον  ίσο με τις 

τιμές του παρακάτω Πίνακα, σύμφωνα με ΕΝ 12255-1: 

Πίνακας 1 Πλάτος και η διάμετρος των τροχών του εξοπλισμού 

Είδος τροχού Ελάχιστο πλάτος [mm] Ελάχιστη διάμετρος [mm] 

κινητήριος 75 300 

μη κινητήριος 50 200 

κατευθυντήριος 50 200 

 Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) του 

εξοπλισμού επεξεργασίας θα λαμβάνεται ίσος με 1,50. Σύμφωνα με τον Πίνακα Α.1 της ΕΝ 12255-1 η 

διάρκεια ζωής του εξοπλισμού διακρίνεται στις παρακάτω 5 κατηγορίες: 

Πίνακας 2Διάρκεια ζωής του εξοπλισμού 

Κατηγορί 

α 

Διάρκεια ζωής 
[h] 

Βαθμίδα 

καταπόνησης 

Διάρκεια 

λειτουργίας 
Φόρτιση Ταχύτητα Παραδείγματα 

1 - ασήμαντη μικρή μικρή μικρή  
2 10.000 μικρή μικρή μέση τυχαία Εσχάρες 

3 20.000 κανονική 
μέση υψηλή τυχαία Εσχάρες 

μεγάλη μέση τυχαία Σαρωτές 

4 50.000 υψηλή μεγάλη υψηλή τυχαία Αεριστήρες 

5 80.000 
εξαιρετικά 

υψηλή 
μεγάλη υψηλή τυχαία 

Ειδικές 
εφαρμογές 
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2.2 Διαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισμού 

Κάθε υλικό η εξοπλισμός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει  το  δικαίωμα  απόρριψης 

οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισμού, του οποίου η ποιότητα ή  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά κρίνονται 

μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την  καλή λειτουργία  του  όλου  έργου  και την ασφάλεια και υγιεινή 

των εργαζομένων. 

Ο Ανάδοχος  είναι   υποχρεωμένος   να υποβάλει  στην Υπηρεσία για έγκριση τις παρακάτω 

πληροφορίες : 

• ο κατασκευαστής και ο τύπος 

• τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής 

• πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 

• τα χαρακτηριστικά μεγέθη και οι διαστάσεις 

• εικονογραφημένα έντυπα (prospectus) 

• πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρούσες Προδιαγραφές 

Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία 

του εξοπλισμού. 

 

 

2.3 Συσκευασία και αποστολή 

Ο εξοπλισμός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή  στο  εργοτάξιο,  θα 

πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζημιών, που μπορεί να 

προκύψουν κατά την μεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για  τα  παραπάνω  και  θα  πρέπει  να  προμηθεύσει  

όλα τα απαραίτητα μέσα και  υλικά (κιβώτια  συσκευασίας  κτλ.)  και  να λάβει όλα τα αναγκαία 

μέτρα,  έτσι ώστε ο εξοπλισμός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζημιές. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσει να  αντέξει  σε  τυχόν 

κακομεταχειρίσεις κατά την μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές  καθυστερήσεις  και  να 

είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Όλα τα αντικείμενα θα μαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να 
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αναγνωρίζονται στον κατάλογο συσκευασίας, που θα βρίσκεται μέσα σε αδιάβροχο φάκελο.  Τα  

κιβώτια θα πρέπει να έχουν  σημεία  αναγνώρισης,  που  να  συσχετίζεται  με  τον  φάκελο  

συσκευασίας και να μαρκάρονται με αδιάβροχη μπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος  τους  και  τα 

σημεία στερέωσης των λαβών. 

Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεμάχια θα πρέπει να προστατεύονται με ξύλινους 

δίσκους, που θα είναι στερεωμένοι με προσωρινά μπουλόνια (τα οποία όμως δεν  θα  

χρησιμοποιηθούν  κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού), ή με άλλες δόκιμες μεθόδους. Τα 

διάφορα μικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια κτλ., θα 

συσκευάζονται σε κιβώτια. 

Οι ηλεκτρονόμοι, τα όργανα κτλ. πρέπει  να  μεταφέρονται  στερεωμένοι  με  κοχλίες  ή/και  

σφιγκτήρες μεταφοράς με ευδιάκριτη σήμανση, ώστε να εμποδίζεται η κίνηση των κινητών  μέρων 

τους. 

Εξοπλισμός, που προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση, όπως είναι οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι 

διακόπτες και τα συστήματα ελέγχου, τα όργανα και οι πίνακες,  τα  στοιχεία  μηχανών  κτλ.,  θα  

πρέπει να είναι καλυμμένα με φύλλα αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου, ερμητικά  κλεισμένα  στις 

συνδέσεις τους και η συσκευασία θα πρέπει να διαθέτει με κατάλληλο υγροσκοπικό υλικό. 

Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, 

να ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και μετά να 

προβεί ο ίδιος στην επανασυσκευασία του. 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

3 Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.1 Εξοπλισμός ΚΣΕ  

Περιγραφή  

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) αποτελεί το υψηλότερο σημείο στην ιεραρχία του όλου 

συστήματος αυτοματισμού του συστήματος. Προαπαιτούμενο του συστήματος ελέγχου είναι να 

στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα επικοινωνίας και ελέγχου και να συνεργάζεται άμεσα με τους 

περισσότερους ελεγκτές της αγοράς. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει υψηλές επιδόσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας (High Availability Cluster) ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αδιάλειπτη 

λειτουργία σε οποιαδήποτε περίπτωση.  

3.1.1 Διαχειριστής Επικοινωνίας  

Ο Διαχειριστής Επικοινωνιών θα διαχειρίζεται την ασύρματη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Κ.Σ.Ε. 

και το σύνολο των απομακρυσμένων Σταθμών Ελέγχου. Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 

μελλοντικής επέκτασης με την προσθήκη νέων σταθμών, αλλά και την υποστήριξη διαφόρων 

τυποποιημένων επικοινωνιακών πρωτοκόλλων μέσω κατάλληλων θυρών (RS232, RS485, κ.α.). Ο 

κατασκευαστής του κεντρικού PLC πρέπει να είναι της ίδια εταιρείας με τα PLC των σταθμών. 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΑΠΑΙΤΗΣΗ   

1   Μοντέλο – Κατασκευαστής   Να αναφερθεί   

2   Τεμάχια   1   

3  Θύρες επικοινωνίας   
1 θύρα EtherNet, 1 θύρα RS232 ή 

RS485   

4 Μνήμη για πρόγραμμα 150KB 

5 Μνήμη για δεδομένα 900KB 

6 Κύκλος Σάρωσης   ≤120sec   

7 Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών 

(bit) εντολών  

≤80 ns 

8 Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Word εντολών  ≤100 ns 

9 Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης  bit   ≤90 ns 

10  Επικοινωνία με σύστημα SCADA   TCP-IP, UDP,  SNMP, DCP 
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11 Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης   CE, ISO-9001   

 

3.1.2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

3.1.3 Κεντρικός Υπολογιστής SERVER  

Ο κεντρικός υπολογιστής ο οποίοςι θα εγκατασταθεί στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα είναι υπεύθυνος 

για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση στους τελικούς χρήστες του συνόλου των 

δεδομένων τα οποία συγκεντρώνονται από τους απομακρυσμένους σταθμούς ελέγχου.  

Σε αυτόν θα εγκατασταθεί η κύρια εφαρμογή εποπτικού ελέγχου SCADA, η βάση δεδομένων με το 

ιστορικό του συνόλου των καταστάσεων των απομακρυσμένων σταθμών. Ο κεντρικός υπολογιστής θα 

είναι τύπου server και θα τροφοδοτείται μέσω μονάδας αδιάλειπτης παροχής. Ειδικότερα τα ελάχιστα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

1  Μοντέλο – Κατασκευαστής  Να αναφερθεί  

2 Τεμάχια  1  

3  Τεχνολογία  Server ή Workstation  

4 Επεξεργαστής  Intel Core i7 ή XEON ή ανώτερος 

5 Ταχύτητα Επεξεργαστή  ≥ 1.8GHz 

6  Μέγεθος Μνήμης RAM  ≥ 8 GB  

7  Μνήμη Σκληρού Δίσκου ≥ 250GB 

8 Θύρες Επικοινωνίας  

1 USB 2, USB 3 

1 mouse ,  

1 keyboard  

9 Κάρτα Δικτύου 10/100/1000 Mbit 

10 Οπτικό Μέσο  DVD-RW ενσωματωμένο ή εξωτερικό 

11  Τάση Τροφοδοσίας 230 V AC  

12 Λειτουργικό  
Windows 10 ή συμβατό με το λογισμικό 

SCADA  

13 Εγγύηση  ≥ 2 έτη με δυνατότητα επέκτασης  

14 Τύπος Οθόνης LED 

15 Διαγώνιος Οθόνης ≥21.5’’ 

16 Ανάλυση Οθόνης τουλάχιστον 1920 Χ 1024 

3.1.4 Πολυμηχάνημα Laser Αναφορών – Μηνυμάτων και Γραφικών 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι: 
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ποσότητα (τεμάχια) 1 

Το σύνολο του συστήματος καλύπτεται από την εγγύηση διάρκειας 1 (ενός) 

έτους. 
ΝΑΙ 

CE MARK Τυποποίηση  ΝΑΙ 

Το σύστημα καλύπτει τα διεθνή πρότυπα φιλικότητας προς το περιβάλλον, 

εξοικονόμησης ενέργειας και ικανοποιεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

standards για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 

ΝΑΙ 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τύπος 
Έγχρωμο 

πολυμηχάνημα Laser 

Διαστάσεις υποστηριζόμενου χαρτιού Α4 

Συνδεσμολογία 
USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 

Ταχύτητα εκτύπωσης 
≥  20 σελ/ λεπτό 

έγχρωμο 

Ταχύτητα σάρωσης 
≥  20 σελ/ λεπτό 

έγχρωμο 

Μνήμη ≥ 256 ΜΒ 

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ 

Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης ΝΑΙ 

Τροφοδοσία χαρτιού 
Τροφοδότης ≥ 200 

φύλλων 

Οθόνη πληροφοριών  ΝΑΙ 

Συμβατότητα με Windows 10 ΝΑΙ 

 

3.1.5 Οθόνη προβολής  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

1  Μοντέλο – Κατασκευαστής  Να αναφερθεί  

2  Τύπος  LED ή αντίστοιχο 

3 Διαγώνιος Οθόνης  ≥45”  

4 Αντίθεση  1000:1  
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5  Ανάλυση  ≥4K Ultra HD  

6 Αριθμός υποδοχών HDMI ≥3 

7 Αριθμός υποδοχών USB ≥1 

8 Ενσωματωμένο WiFi ΝΑΙ 

3.1.6 Δικτύωση Χώρων ΚΣΕ  

Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο του έργου πλήρες ενσύρματο και 

ασύρματο δίκτυο TCP/IP – Ethernet το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των γραφείων, προπαντός 

δε θα διασυνδέει τον διαχειριστή επικοινωνιών με τους προς εγκατάσταση servers, τους clients του 

συνολικού συστήματος, τους εκτυπωτές κτλ. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ο απαραίτητος 

αριθμός routers και switches, καθώς επίσης και firewall για την προστασία του δικτύου και των 

συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες τρίτων. 

3.1.7 Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) Κέντρου Ελέγχου 

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του UPS του κέντρου ελέγχου είναι: 

• Ισχύς τουλάχιστον: 1000VA 

• Tεχνολογίας: On Line, Double Conversion με μικροεπεξεργαστή  

• Τάση Εισόδου: 230Vac +10%, - 15% (software adjustable)  

• Συχνότητα Εισόδου: 50Hz  4% 

• Τάση Εξόδου: 230Vac  1%  

• Συχνότητα Εξόδου: 50Hz  0,01%  

• Κυματομορφή: Ημιτονοειδής  

• Αρμονική Παραμόρφωση: <3%  

• Χρόνος Μεταγωγής: Μηδέν 

• Επικοινωνία: RS - 232 / Interface για remote monitoring 

• Δυνατότητα Overload: 150% overload για 30sec 

• 120% για 1min 

• Αυτονομία: 10min (σε πλήρες φορτίο) 

• Συσσωρευτές: Κλειστού Τύπου δίχως απαίτηση συντήρησης 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 
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• Πιστοποιητικό ISO9001 

3.2 Λογισμικά 

3.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Τα προσφερόμενα λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Κεντρικού Σταθμού 

ελέγχου, αποτελούν τα εργαλεία για την ανάπτυξη των σχετικών προγραμμάτων (ρουτινες) εφαρμογής 

στους ΤΣΕ, και στον ΚΣΕ. Παρακάτω αναλύονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν στα λογισμικά και 

στις ρουτίνες εφαρμογής. Βασικός σκοπός είναι εφαρμογών που θα εξασφαλίζουν στον τελικό χρήστη 

άμεση και συνολική επόπτευση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης.  

Η υλοποίηση των ρουτινών θα έχει ως σκοπό την αύξηση της πληροφόρησης και τη γνώση του χρήστη 

σχετικά με την λειτουργία και την ορθή αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με τελικό στόχο 

την ομαλή και βελτιστοποιημένη λειτουργία, τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά του συνόλου του 

συστήματος επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου.    

3.2.2 Λογισμικό SCADA Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 

Το λογισμικό SCADA θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διακρίνεται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :   

Το πρόγραμμα εφαρμογής (SCADA) θα επιτελεί την λειτουργία τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού του 

συστήματος μέσω αντικειμενοστραφούς διεπαφής χρήστη (User Interface) απλού στη χρήση και με 

μεγάλη γκάμα γραφικών και συμβόλων. Ο χειρισμός του SCADA θα πρέπει να γίνεται με απλή χρήση 

του mouse και του keyboard ακόμα και σε υπολογιστές που διαθέτουν οθόνες touch, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε χρήση εντολών του λειτουργικού συστήματος.   

Οι δυνατότητες διαμόρφωσης των γραφικών εικόνων πρέπει να παρέχουν κάθε είδους αλλαγές μεγέθους, 

χρώματος (χρώματα που αναβοσβήνουν, που είναι διαφανή, και που διαβαθμίζονται για 3D εφέ), 

κινήσεως ή / και θέσης και να είναι δυνατή η εύκολη δημιουργία πολύπλοκων γραφικών οθονών, 

χρησιμοποιώντας ακόμα και πρότυπες οθόνες για κοινή εμφάνιση και αίσθηση στην εφαρμογή. Κάθε 

οθόνη να μπορεί να δημιουργηθεί από μια πλούσια βιβλιοθήκη γραφικών συμβόλων, είτε να 

κατασκευασθεί εξ αρχής χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία (π.χ. εργαλείο σχεδίασης διανυσματικών 

γραφικών τύπου vector), είτε να εισαχθεί σαν bitmap γραφική οθόνη από οποιαδήποτε άλλο σχεδιαστικό 

πακέτο των WINDOWS. Η παραμετροποίηση των οθονών θα πρέπει να είναι μια εύκολη διαδικασία και 

να δίνεται  η διασφάλιση της παραμετροποίησης Οn-line.  

Το SCADA πρέπει να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, να μπορεί να επικοινωνεί με διάφορους λογικούς 
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ελεγκτές, να υποστηρίζει ποικίλες αρχιτεκτονικές δικτύωσης multi-server/multiclient, και να επιτρέπει 

κεντρική διαχείριση της εφαρμογής με αυτόματη φόρτωση της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης σε έναν 

διακομιστή (server) ή τοπικό σταθμό (client). Να διαθέτει την ικανότητα γραφικών παραστάσεων είτε 

πραγματικού χρόνου είτε ιστορικών γραφικών παραστάσεων, όπως και αυτόματη καταγραφή των 

τρεχόντων συναγερμών και απεικόνιση αυτών μετά το πέρας των συναγερμών σε οθόνη ιστορικών 

συναγερμών.  

Να τρέχει σε περιβάλλον Windows 7/SERVER 2012 ή νεότερες εκδόσεις αυτών ή ίσοδύναμες και να 

υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP το οποίο να επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών 

σε διάφορους κόμβους του δικτύου. Η δυνατότητα επικοινωνίας να παρέχεται μέσα από περιβάλλον 

Windows ή  Virtual Machines. Το SCADA θα πρέπει να παρέχει την ανάπτυξη δίγλωσσων εφαρμογών, 

συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, με αυτόματη αλλαγή γλώσσας κατά το χρόνο εκτέλεσης.  

Το σύστημα SCADA θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια δικιά του βάση δεδομένων με αποθήκευση 

των δεδομένων σε κυκλικά ή σειριακά αρχεία μορφής binary ή και ASCII. Η βάση δεδομένων θα 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων όπως συμβάντα, συναγερμοί, αναλογικά μεγέθη και 

κάθε είδους καταγραφές και θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό Backup/restore σε προκαθορισμένο φάκελο 

back-up του υπολογιστή. Θα πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων από 

άλλες βάσεις δεδομένων, και να παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες βάσεις δεδομένων (όπως 

Microsoft ACCESS, SQL ... κ.ά.), και γενικά όσα προγράμματα υποστηρίζουν τις λειτουργίες κατά τα 

πρότυπα ODBC, μέσω SQL εντολών. Λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων τα οποία προκύπτουν 

συνήθως από ένα σύστημα SCADA, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει περισσότερες της μίας μορφές 

κωδικοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων, έχοντας ως στόχο την βέλτιστη επιλογή σε σχέση με 

τον χώρο αποθήκευσης και τον χρόνο αποθήκευσης/ανάκτησης.  

Η συλλογή στοιχείων να επιτρέπει την επεξεργασία τους και τη δημιουργία διαγραμμάτων με βάση τις 

πληροφορίες που φτάνουν εκείνη τη στιγμή αλλά και εκείνες που είναι αποθηκευμένες. Η καταγραφή 

των αναλογικών τιμών (δεκαδικοί, ακέραιοι αριθμοί) μπορεί να είναι είτε κυκλική είτε όταν συμβεί ένα 

συμβάν σκανδαλισμού. Παράλληλα με την καταγραφή πρέπει να υποστηρίζεται η παραγωγή μέσων 

τιμών καθώς και μέγιστων και ελάχιστων τιμών. Παράλληλα να διατηρούνται αρχεία και να υπάρχει η 

δυνατότητα επεξεργασίας τους και ανταλλαγής δεδομένων με το Excel. Επίσης να μην υπάρχει 

περιορισμός στον αριθμό των διαγραμμάτων που μπορούν να εμφανιστούν ανά οθόνη ή ανά εφαρμογή.   

Το πρόγραμμα να υποστηρίζει και να ιεραρχεί τις ομάδες συναγερμών σε τουλάχιστον 20 επίπεδα και 

δυνατότητα επιλογής του χρωματισμού τους, οι οποίοι θα  πρέπει να αποθηκεύονται στον δίσκο ή να 
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εκτυπώνονται. Επίσης, να μην υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των συναγερμών οι οποίοι μπορεί να 

εμφανίζονται στην οθόνη, να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους και να παρέχεται στον χρήστη η 

δυνατότητα να δηλώσει πολύ απλά ότι έχει επίγνωση μιας καταστάσεως συναγερμού. Επίσης, με την 

βοήθεια κάρτας ήχου να μπορεί να σημάνει ηχητικά ένα alarm, όχι μόνο με έναν απλό τόνο, αλλά 

προφέροντας ολόκληρη ηχητική σήμανση (π.χ. λεκτική φράση) σχετική με το είδος του alarm. Η 

παραγωγή των συναγερμών πρέπει να γίνεται είτε από μεμονωμένα bits είτε από υπέρβαση ορίων 

αναλογικών μεγεθών της εφαρμογής. Οι συναγερμοί θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται 

μεμονωμένα ή ομαδικά, και να παράγεται σήμα αναγνώρισης χειροκίνητα ή αυτόματα διαθέσιμο και στο 

αντίστοιχο PLC.  

Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας υποπρογραμμάτων (script) που διευκολύνουν τον χρήστη στην 

επικοινωνία του με το λογισμικό και να τον υποβοηθούν στην εργασία του. Να διαθέτει Microsoft VBA 

και μια ενσωματωμένη ισχυρή script γλώσσα η οποία θα επεκτείνει τις δυνατότητες της εφαρμογής, όπου 

θα μπορούν να γίνουν μαθηματικές ή λογικές πράξεις, να έχει πρόσβαση σε DLL αρχεία του συστήματος, 

να υποστηρίζει SQL, να υπάρχει πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα και να παρέχει επιπλέον δυνατότητες 

στις λίστες συναγερμών και τα γραφήματα της εφαρμογής.   

Το πρόγραμμα να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας, και να ελέγχει την πρόσβαση του κάθε 

χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, έχοντας την δυνατότητα προστασίας μέσω Κωδικών 

Προσπέλασης (passwords) μέσα από ένα σύστημα τουλάχιστον 1.000 επιπέδων πρόσβασης για έως 30 

ομάδες χρηστών. Επίσης, να παρέχει την δυνατότητα να προκαθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης 

ομάδας χειριστών ή και κάθε χειριστή ξεχωριστά, και να καταγράφονται οι χειρισμοί (π.χ. αλλαγή τιμής 

παραμέτρου) όλων των χρηστών μέσα στο σύστημα. Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής 

τροποποίησης των επιπέδων πρόσβασης με τα δικαιώματά τους, καθώς και της προσθαφαίρεσης 

χρηστών.  

Το πρόγραμμα να διαθέτει την δυνατότητα επικοινωνίας με Standard Ιnterfaces όπως OLE, OPC 

(server/client), XML, ActiveX κλπ., θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι ενσωματωμένοι drivers για 

επικοινωνία με τα περισσότερα PLC της αγοράς, να επικοινωνεί με PLCs χρησιμοποιώντας τρίτες 

εφαρμογές μέσω OPC, και να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν 

communication server ώστε να συνδέεται ταυτόχρονα με περισσότερα από ένα είδος PLC.  

Να έχει την δυνατότητα να υπολογίζει τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων που λειτουργούν στην 

εγκατάσταση και να ειδοποιεί τον χρήστη σε προκαθορισμένα διαστήματα για την ανάγκη συντήρησης 

αυτών.  
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Να έχει ενσωματωμένη την δυνατότητα να συνδέεται με συσκευές επικοινωνίας, όπως modem και 

βιομηχανικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας, για την μετάδοση επειγόντων συναγερμών είτε μέσω e-mail 

είτε μέσω sms, και να είναι ικανό να κάνει upload/download αρχεία σε FTP server.  

To λογισμικό SCADA να υποστηρίζει την εκτέλεση πολυδιεργασιών (multi-tasking), που σημαίνει ότι ο 

χρήστης θα δύναται να επεξεργασθεί κάποιο αρχείο και να εκτυπώσει αναφορές ή γραφήματα, χωρίς να 

διακινδυνεύσει την ζωτικής σημασίας συλλογή δεδομένων και σημάτων κινδύνου, την στιγμή που το 

σύστημα θα είναι Online.   

Το λογισμικό να υποστηρίζει την δημιουργία αναφορών οι οποίες θα περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία 

που ελέγχεται από την εφαρμογή. Οι αναφορές μπορεί να παράγονται αυτόματα σε προγραμματισμένα 

τακτά χρονικά διαστήματα ή κατόπιν εντολής χειριστή με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που αυτές 

θα περιλαμβάνουν.   

Το πακέτο θα πρέπει είναι κατάλληλο για μικρά και μεγάλα συστήματα, χαρακτηριστικό που 

εξασφαλίζεται από την δυνατότητα κατανεμημένης αρχιτεκτονικής client/server διαθέτοντας και την 

δυνατότητα εφεδρείας (redundancy) στους servers έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός server να 

μην διακόπτεται η λειτουργία του SCADA και να εκτελείται από τον άλλον server , τη δυνατότητα 

επαύξησης του συστήματος και τη δυνατότητα επέκτασης με επιπλέον συμβατές εφαρμογές, ώστε 

μελλοντικά να μπορεί να επιτευχθεί η άμεση διακίνηση των δεδομένων σε όλους τους σταθμούς και 

θέσεις ελέγχου, και ο κάθε τομέας να ενημερώνεται με τα απαραίτητα για αυτόν στοιχεία και δεδομένα. 

Ο κάθε client θα πρέπει να μπορεί να συνδέεται με περισσότερους από ένα servers, και να υπάρχει η 

δυνατότητα μετατροπής των clients σε web servers για εποπτεία όλων των εφαρμογών των servers από 

απομακρυσμένους clients μέσω internet.  

Οι τελικές άδειες χρήσης, θα πρέπει να καλύπτουν εφαρμογές με αριθμό μεταβλητών πάνω από 60Κ. Για 

την συγκεκριμένη προμήθεια, το πλήθος των μεταβλητών (tags) που θα υποστηρίζει η προσφερόμενη 

άδεια χρήσης του scada θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του περιγραφόμενου συστήματος (καθώς και 

μία επέκτασή του τουλάχιστον κατά 10%).  

Το προσφερόμενο λογισμικό SCADA θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

και ISO 14001 πιστοποιημένα από επίσημους οργανισμούς 

Διαχείριση Ιστορικού Δεδομένων 

Το σύνολο των συλλεγόμενων πληροφοριών από τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς όπως είναι 
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οι πληροφορίες λειτουργίας ή στάσης των στοιχείων, οι βλάβες ή αστοχίες των υλικών αλλά και οι 

μετρούμενες αναλογικές τιμές, αφού συγκεντρωθούν στον ΚΣΕ και επεξεργαστούν κατάλληλα θα πρέπει 

να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων η οποία θα είναι εγκατεστημένη στους κεντρικούς υπολογιστές 

servers του συστήματος. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων για 

τουλάχιστον 10 έτη και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να ανατρέξουν μέσω 

απλού παραθυρικού τρόπου σε δεδομένα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό ISO9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή  

• Δήλωση του κατασκευαστή του Λογισμικού SCADA, η οποία θα απευθύνεται στον συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα και θα αφορά την συγκεκριμένη προμήθεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι η 

προσφερόμενη έκδοση αποτελεί την τελευταία έκδοση του κατασκευαστικού οίκου πριν την 

ημερομηνία του διαγωνισμού. 

3.2.3 Λογισμικό Προγραμματισμού PLC 

To λογισμικό προγραμματισμού είναι το κοινό περιβάλλον προγραμματισμού των PLC για όλα τα 

υποσυστήματα μίας λύσης βιομηχανικού αυτοματισμού και θα πρέπει να ενσωματώνει τη δυνατότητα 

παραμετροποίησης, ρυθμίσεων, προγραμματισμού, διαγνωστικών κ.λ.π. για ελεγκτές PLC, συσκευές και 

λογισμικό ενδείξεων και χειρισμών ΗΜΙ – Human Machine Interface, απομακρυσμένες εισόδους – 

εξόδους, ρυθμιστές στροφών κινητήρων, έλεγχο κίνησης και διαχείρισης κινητήρων. Μέσω του ενιαίου 

περιβάλλοντος εργασίας, της κοινής διαχείρισης δεδομένων και του σχεδιασμού του συστήματος 

βιβλιοθηκών οι εργασίες θα πρέπει να βελτιώνονται και να επιταχύνονται. Επί μέρους το λογισμικό 

προγραμματισμού θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

• Προγραμματισμός PLC: Προγραμματισμός και configuration όλων ελεγκτών της σειράς που θα 

ανήκει ο προσφερόμενος ελεγκτής  

• Configuration συσκευών και δικτύων για όλα τα επιμέρους συστήματα αυτοματισμού  

• Διαγνωστικά και online λειτουργίες για όλο το project  

• Τεχνολογικές λειτουργίες και έλεγχος κίνησης μέσω των ενσωματωμένων λειτουργιών Motion & 

Technology objects και PID   

• Λειτουργίες ενδείξεων μέσω οθονών με ενσωματωμένο το κατάλληλο λογισμικό  

• Λειτουργικοί editors προγραμματισμού με εύκολη μετάβαση από τον ένα στον άλλον με κοινά 

σύμβολα για ομοιομορφία    
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• Εύκολες λειτουργίες on line όπως αναγνώριση hardware, upload προγράμματος, επέκταση block 

και download σε κατάσταση RUN, εξομοίωση κώδικα προγράμματος  

• Δυνατότητα προγραμματισμού του Web Server του ελεγκτή, εάν υποστηρίζει, καθώς και  

• οθονών πάνελ ενδείξεων και χειρισμών (Human Machine Interface)  

• Κοινό engineering τόσο στα κοινά όσο και στα safety projects όπου ισχύουν ειδικές προδιαγραφές 

και χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας   

• Ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας project και συστήματος: προστασία τεχνογνωσίας, 

προστασία αντιγραφής, 4 επίπεδα προστασίας ανεπιθύμητης πρόσβασης και χειρισμών  

• Μέσω του Λογισμικού Προγραμματισμού του PLC πρέπει να εκτελούνται οι εξής εργασίες:  

• Ορισμός του hardware του ελεγκτή (PLC) δηλαδή σύνθεση με προσδιορισμό των καρτών εισόδου 

εξόδου , ορισμό επικοινωνιών , διασύνδεση με οθόνες ενδείξεων και χειρισμών κ.λ.π.  

• Δημιουργία  βάσης  δεδομένων  που  περιλαμβάνει  είτε  σε  απόλυτη  είτε  σε  συμβολική μορφή 

τα τις εισόδους εξόδους και όποιες άλλες μεταβλητές αφορούν το έργο.  

• Ανάπτυξη του λογισμικού αυτοματισμού του έργου, συντακτικός έλεγχος του, compilation αλλά 

και documentation αυτού.  

• Διαδικασίες για την μεταφορά του κώδικα στο PLC , και εργαλεία για την θέση σε λειτουργία 

όπως για παράδειγμα monitor και force μεταβλητών εκτέλεση step by step κ.λ.π.  

Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι προσαρμόσιμο και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να εξυπηρετεί 

τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη έτσι ώστε η εφαρμογή να προβληθεί σε task oriented μορφή και το 

λογισμικό να καθοδηγεί τους χρήστες στην επιλογή των βημάτων. Να μπορεί επίσης να εμφανίζεται 

ιεραρχικά το σύνολο του συστήματος αυτοματισμού δομημένο σε μορφή δένδρου. Επίσης, θα υπάρχει 

ενιαία δομή έργου τόσο για το PLC όσο και για τις οθόνες ενδείξεων χειρισμών, έτσι ώστε, το project της 

εφαρμογής να είναι πάντα ενημερωμένο και οι αλλαγές σε ένα τμήμα του ενημερώνουν την κοινή βάση 

δεδομένων.  

Επιπλέον για εξοικονόμηση χρόνου γίνεται εκτεταμένη χρήση ποντικιού (μέθοδος drag and drop) Έτσι 

σύμβολα να αντιστοιχίζονται σε στοιχεία του hardware και όχι μόνο στα όρια του PLC αλλά και του ΗΜΙ 

editor. Να γίνεται εκτεταμένη χρήση της μεθόδου του graphical engineering. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

ενέργειες που απαιτούνται για την διαμόρφωση του συστήματος (ορισμός υλικού, ορισμός δικτύων 

κ.λ.π.) να γίνονται με τρόπο γραφικό έτσι ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες για λάθη και μπορεί να 

έχει κάποιος εύκολα μια συνολική εικόνα του έργου.  

Τα τροποποιημένα δεδομένα της εφαρμογής πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα μέσα σε ολόκληρο το 
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πρόγραμμα. Να διατίθεται λειτουργία συσχέτισης δεδομένων (crossreferencing) που εξασφαλίζει ότι οι 

μεταβλητές θα χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε όλα τα κομμάτια του έργου και για διάφορες συσκευές. 

Τα σύμβολα να δημιουργούνται αυτόματα και να συνδέονται με την αντίστοιχη είσοδο/έξοδο. Τα 

δεδομένα να μπορούν να εισάγονται μόνο μια φορά, ώστε να μην απαιτείται κανένας επιπρόσθετος 

χειρισμός ορισμού διεύθυνσης και δεδομένων.  

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να σώσουν διάφορα σημαντικά στοιχεία προγραμμάτων όπως δομικά 

κομμάτια προγραμμάτων (blocks), μεταβλητές (tags), συναγερμούς (alarms), οθόνες επικοινωνίας με τη 

διεργασία  (HMI screens), ανεξάρτητα  κομμάτια  προγράμματος (individual modules) καθώς και 

ολόκληρο πρόγραμμα σταθμού (stations) και να τα προσαρτήσουν, τόσο σε τοπικές, όσο και συνολικές 

(global) βιβλιοθήκες. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι και πάλι μέσα στο 

πρόγραμμα του ίδιου έργου ή και σε προγράμματα άλλων έργων. Τα δεδομένα να μπορούν να 

ανταλλαχθούν μεταξύ διαφορετικών συστημάτων με τη χρήση των συνολικών (global) βιβλιοθηκών.  

Πρέπει να ανιχνεύονται αποκλίσεις κατάστασης με άμεση σύγκριση της κατάστασης του online project 

και του offline, προκειμένου να ανιχνευθούν οι πιθανές διαφορές μεταξύ τους.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό ISO9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή   

3.3 Ρουτίνες Λογισμικού Εφαρμογής  

3.3.1 Ρουτίνα Εφαρμογής SCADA Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου  

Το Λογισμικό Συλλογής Πληροφοριών και Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) παρέχει στον χειριστή ή στους 

χειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις απαραίτητες αναφορές προκειμένου να έχουν μία εικόνα 

και να διαχειριστούν τις σχετικές διεργασίες που επιτελούνται. 

Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου μεταφέρουν δεδομένα στον κεντρικό σταθμό από όπου θα ανακτώνται από 

το SCADA, σύμφωνα με το προγραμματισμό του. Στη συνέχεια το SCADA θα παρουσιάζει τα δεδομένα 

σε οθόνες γραφικών, σχεδιασμένες κατάλληλα για την εφαρμογή. Τα δεδομένα θα καταγράφονται σε 

αρχεία στο σκληρό δίσκο του συστήματος. Τα αρχεία θα περιέχουν εκτός από την τιμή του μετρούμενου 

μεγέθους, την ημερομηνία, την ώρα μέτρησης και τον σταθμό που μετρήθηκε. Αυτά τα αρχεία θα είναι 

τα κύρια αρχεία που θα χρησιμοποιούνται για την έκδοση αναφορών και διαγραμμάτων.  

Το πρόγραμμα θα είναι διαβαθμισμένο σε τρία τουλάχιστον επίπεδα εκχώρησης αρμοδιοτήτων χειρισμών 
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τα οποία θα γίνονται αντιληπτά με την χρήση κωδικού από τους χειριστές. Τα τέσσερα επίπεδα αυτά θα 

είναι :  

• επίπεδο επισκέπτη του συστήματος, με δυνατότητα περιήγησης στις οθόνες του SCADA.  

• επίπεδο χειριστή με δυνατότητα τηλεχειρισμών και αναγνώρισης συναγερμών.  

• επίπεδο εξουσιοδοτημένου χειριστή με επιπλέον δυνατότητα τροποποίησης παραμέτρων 

και δημιουργία και εμφάνισης αναφορών.  

• επίπεδο διαχειριστή του συστήματος με επιπλέον δυνατότητες τροποποίησης της 

εφαρμογής, όπως για παράδειγμα την εκχώρηση αρμοδιοτήτων χειρισμών σε διάφορους 

χρήστες.  

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε χειριστής θα μπορεί ανάλογα με τον κωδικό του και με απλή χρήση 

του mouse του υπολογιστή να κινείται από την αρχική οθόνη στις επιμέρους οθόνες του συστήματος. 

Επίσης με την χρήση του mouse θα εμφανίζεται βοήθεια, η οποία θα οδηγεί και θα εκπαιδεύει τον 

χειριστή με κατάλληλες υποδείξεις, στο σύνολο των δυνατοτήτων της εφαρμογής (π.χ. επεξήγηση 

χρωματισμού κινητήρων).  

Η αρχική οθόνη του SCADA θα εμφανίζει την γεωγραφική περιοχή του έργου σε ένα τοπογραφικό σχέδιο 

το οποίο θα είναι κατάλληλα γραφικά επεξεργασμένο (προσθήκη χρωμάτων, κεντρικών σημείων). Στο 

σχέδιο της αρχικής οθόνης επάνω, θα εμφανίζονται οι οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου (ΤΣΕ), καθώς και ο 

κεντρικός σταθμός ελέγχου (ΚΣΕ). Στην αρχική οθόνη του SCADA θα υπάρχει φωτεινή σήμανση για 

κάθε ΤΣΕ η οποία θα είναι πράσινη για τους ΤΣΕ που λειτουργούν κανονικά και κόκκινη που 

αναβοσβήνει για όσους παρουσιάζουν κάποιο σφάλμα. Το κύριο σφάλμα για κάποιον ΤΣΕ θα είναι η μη 

ύπαρξη επικοινωνίας με τον ΚΣΕ. Σφάλμα επίσης θα υπάρχει όταν κάποιες παράμετροι λειτουργίας 

(alarms) που τίθενται στα μετρούμενα αναλογικά σήματα ενός ΤΣΕ είναι εκτός ορίων.  

Οι επιμέρους οθόνες θα εμφανίζονται με τη βοήθεια του mouse, μία για κάθε ΤΣΕ. Σε κάθε μία από τις 

επιμέρους οθόνες θα εμφανίζεται μεγεθυσμένο εκείνο το σημείο της αρχικής οθόνης στο οποίο βρίσκεται 

ο ΤΣΕ. Ο ΤΣΕ θα έχει ξανά σχεδιασμένη την φωτεινή σήμανση αλλά επίσης θα φαίνεται το όλο σύστημα 

μέτρησης και μεταφοράς δεδομένων. Θα υπάρχουν δηλαδή σχεδιασμένα σε πραγματική μορφή και στην 

σωστή θέση, οι βάνες, τα όργανα μέτρησης καθώς και τα RF. Στα όργανα επάνω θα υπάρχουν “Display” 

τα οποία θα παρουσιάζουν την τελευταία τιμή που μεταδόθηκε. Αν η τιμή είναι εκτός ορίων θα 

παρουσιάζεται κόκκινη η οποία θα παραμένει όσο η τιμή αυτή παραμένει εκτός ορίων. Ο χρήστης θα 

μπορεί να «αναγνωρίσει» το σφάλμα και να καταγραφεί η αναγνώριση του στο SCADA.  
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Το λογισμικό SCADA θα πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργεί πάνω στις πλατφόρμες των 

λειτουργικών συστημάτων WINDOWS ή ισοδύναμων. Θα πρέπει να είναι τύπου ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής, με δυνατότητα να συνεργάζεται και με άλλα πακέτα λογισμικών (π.χ. EXCEL), και να 

υποστηρίζει λειτουργίες ODBC.  

Θα  πρέπει να είναι εύκολη η εκμάθηση του ώστε ακόμη και ένας μη έμπειρος χρήστης μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και να είναι ικανός να 

δημιουργήσει τις οθόνες εξομοίωσης του συστήματος που επιθυμεί ώστε να εμφανίζεται η εγκατάσταση 

γραφικά στην οθόνη του Η/Υ με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο.  

Όλη η εφαρμογή θα είναι κατά το δυνατόν «παραθυριακή», ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει τη 

συγκεκριμένη λειτουργία μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων λειτουργιών, με εκτεταμένη χρήση του 

mouse ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πληκτρολόγηση.  

Όπου απαιτείται επιλογή από ένα σύνολο τιμών ή παραμέτρων θα εμφανίζεται στον χειριστή το 

επιτρεπόμενο εύρος τιμών ώστε να μην γίνονται δεκτές μη επιτρεπτές τιμές. Κρίσιμες λειτουργίες όπως 

τηλεχειρισμοί, θα πρέπει να συνοδεύονται από επικύρωση και αν χρειάζεται από εισαγωγή κωδικού.  

Οι απεικονίσεις των στοιχείων της εγκατάστασης να γίνονται με σύμβολο που να μοιάζει όσο το δυνατόν 

περισσότερο με το πραγματικό στοιχείο και χρώμα δυναμικά μεταβαλλόμενο ανάλογα με τη συνθήκη 

στην οποία βρίσκεται το εξάρτημα (λειτουργία, στάση, βλάβη, κλπ).  

Θα υπάρχουν εκτεταμένες λειτουργίες ασφάλειας του συστήματος. Συγκεκριμένα θα ορίζονται οι ρόλοι 

των χρηστών με συγκεκριμένα passwords και συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες του λογισμικού, 

όπου ο κάθε χρήστης θα μπορεί να επέμβει ή να εκτελέσει.  

Θα υποστηρίζονται πλήρως οι διαδικασίες των συναγερμών με ορισμό της προτεραιότητας του 

συναγερμού, ηχητική σήμανση, αλλαγή χρώματος του στοιχείου που υπάρχει ο συναγερμός. Θα υπάρχει 

επίσης η διαδικασία της αναγνώρισης του συναγερμού με αλλαγή χρώματος και φυσικά η εκτύπωση του 

συνοδευόμενη από την ώρα στον εκτυπωτή.  

Θα υπάρχει φιλικό σύστημα δημιουργίας αναφορών (report) και στατιστικών στοιχείων, που αφορούν 

την εγκατάσταση σε σχέση με το χρόνο.  

Στο λογισμικό θα είναι δυνατόν να ενσωματωθούν και μελλοντικά στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς 

και μελλοντικές οθόνες αν αυτό χρειαστεί καθώς το πακέτο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία άδεια 
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ανάπτυξης (development) του λογισμικού.   

Το σύστημα εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:  

• Να διαθέτει On-Line  βοήθεια (on-line help) ώστε να δίνει απάντηση σε οποιαδήποτε απορία του 

χρήστη, με ένα απλό χειρισμό του “Mouse”.   

• Να αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της εγκατάστασης με τα δυναμικά 

στοιχεία αυτών ακόμη και εάν το λογισμικό ανταλλάσσει δεδομένα με την εγκατάσταση (on-line 

configuration).   

• Να διαθέτει βιβλιοθήκη αντικειμένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, μπουτόν, κομβία 

επιλογής κ.λ.π. τα οποία θα τροποποιούνται, θα εμπλουτίζονται και θα αποθηκεύονται εύκολα στην 

βιβλιοθήκη.  

• Να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και την 

επεξεργασία αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων.  

• Να διαθέτει την δυνατότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου και 

ιστορικά (real time and historical trending).   

• Να είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking).  

• Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις γνωστότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο (real time).  

• Να είναι εύκολο επεκτάσιμο από μοναδιαίο σύστημα σε δικτυακό σύστημα πολλαπλών κόμβων με 

κατανεμημένη αρχιτεκτονική client / server.  

• Να παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα του 

αυτοματισμού, μέσω ODBC (Open database Connectivity) και εντολών SQL. Επιπρόσθετα, η 

σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) με την οποία συνοδεύεται το σύστημα να συνεργάζονται με 

όλες τις γνωστές βάσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο.  

• Επεξεργασία των πληροφοριών για την κατάλληλη εποπτική παρουσίαση στον χειριστή και για την 

εξαγωγή εντολών προς τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου.  

• Παραγωγή ημερήσιων, εβδομαδιαίων, ετήσιων αναφορών σχετικά με διάφορα μετρούμενα στοιχεία. 

Οι αναφορές μπορεί να παράγονται αυτόματα σε προγραμματισμένα τακτά χρονικά διαστήματα ή 

κατόπιν εντολής χειριστή με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που αυτές θα περιλαμβάνουν.  

• Προειδοποίηση χειριστή (alarms): Πληροφορία που σχετίζεται με σήματα προειδοποίησης ή 

συναγερμού προς τον χειριστή φαίνονται πάντα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης και 

καταγράφονται σε εκτυπωτή. Επιπλέον συντηρείται μια λίστα με τα τελευταία σήματα 

προειδοποίησης η συναγερμού (ο αριθμός των μηνυμάτων που θα εμφανίζονται πρέπει να είναι 
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προγραμματιζόμενος), με δυνατότητα ταξινόμησης τους ανάλογα  με την χρονολογική σειρά 

εμφάνισης, το είδος, την κατάσταση (ενεργό ή όχι) κλπ. Όλα τα παραπάνω σήματα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία.  

• Εκτυπώσεις: Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτύπωσης κάθε στοιχείου που κρίνεται  

απαραίτητο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο παραγωγής.  

• Να συλλέγει τα μετρητικά στοιχεία από τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου. Η συλλογή των μετρήσεων 

από τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

• Να επεξεργάζεται την πληροφορία για την κατάλληλη εποπτική παρουσίαση στον χειριστή και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν διαρροές, καθώς και την εξαγωγή εντολών προς τους Τοπικούς 

Σταθμούς Ελέγχου.  

• Να μεταβιβάζει τις εντολές του χειριστή προς τον τοπικό σταθμό ελέγχου. Οι εντολές προς τους 

τοπικούς σταθμούς ελέγχου θα στέλνονται με προηγούμενη επιβεβαίωση του δίαυλου επικοινωνίας.  

• Να παράγει στατιστικά στοιχεία λειτουργίας και απόδοσης των αντλιών και των κινητήρων γενικά.  

• Οι αναφορές θα παράγονται, είτε αυτόματα σε προγραμματισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, είτε 

κατόπιν εντολής χειριστή.  

• Προειδοποίηση χειριστή (alarms): Σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής ή βλάβης σε κάποιο σημείο 

του δικτύου, το λογισμικό ενημερώνει τον χειριστή με την έκδοση alarm. Τα σήματα προειδοποίησης 

ή συναγερμού προς τον χειριστή φαίνονται πάντα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης και 

καταγράφονται στον εκτυπωτή λειτουργίας.   

• Γραφικά. Η παρουσίαση της κατάστασης του δικτύου γίνεται σε μια ή περισσότερες γραφικές 

σχηματικές απεικονίσεις όπου σημειώνονται με αριθμούς οι μετρήσεις ροής, στάθμης και 

κατάστασης των αντλιών και των κινητήρων γενικότερα. Επιπλέον, εκτός της απεικόνισης με 

γραφικές παραστάσεις σε πραγματικό χρόνο (real time trends) υπάρχει η δυνατότητα να 

απεικονίζονται μεγέθη του παρελθόντος (historical trends) με επιλεγόμενες ημερομηνίες έναρξης 

λήψης, μεταβλητό άξονα χρόνου κ.λπ..   

• Χρονικές διακυμάνσεις. Οι συνεχείς μετρήσεις μεγεθών, όπως λ.χ. ροής και στάθμης παρουσιάζονται 

σε συνεχείς χρονικές γραμμές ημερήσιας, εβδομαδιαίας, μηνιαίας και ετήσιας βάσης.  

Οι αναφορές θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που ελέγχεται από την εφαρμογή. Οι 

αναφορές αυτές να μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να προκύπτουν αυτόματα, μετά από την 

παρέλευση χρόνου (time- based) ή μετά από κάποιο περιστατικό στον αυτοματισμό (event  driven). 

Επίσης, να είναι δυνατός  και ο προγραμματισμός της δημιουργίας τους ή κατόπιν επιλογής από το 

χρήστη. Επίσης, να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της αυτόματης δημιουργίας των αναφορών αυτών, 

βάση Time ή event driven μεταβλητών, καθώς και ο προγραμματισμός του συστήματος ώστε να 
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εκτυπώνει αυτόματα σε απομακρυσμένο εκτυπωτή. Λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων τα οποία 

προκύπτουν συνήθως από ένα σύστημα SCADA, να υπάρχει η δυνατότητα ειδικής συμπίεσης ή 

κωδικοποίησης των δεδομένων πριν αυτά αποθηκευτούν.  

Το σύστημα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα επικοινωνίας με GSM Modem ώστε να μπορεί 

να στέλνει alarms σε κινητά τηλέφωνα των συνεργείων συντήρησης.  

3.3.1.1 Επικοινωνία Χειριστού -  Συστήματος (ΜΜΙ) 

Η κατάσταση του Συστήματος θα απεικονίζεται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του ΚΣΕ και 

καταχωρείται στα αρχεία της Βάσης δεδομένων (Προσωρινή Βάση δεδομένων, Μόνιμη Βάση Δεδομένων 

και άλλα Βοηθητικά Αρχεία) του ΚΣΕ.   

Γραφική Οθόνη   

Τα προγράμματα εφαρμογής θα έχουν δυνατότητα απεικονίσεως σε οθόνη γραφικών σχηματικού 

διαγράμματος, στο οποίο θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα 

Αντλιοστάσια/Δεξαμενές/Λοιπά σημεία ελέγχου καθώς επίσης και όλες οι εντολές χειρισμού που 

δίδονται από τα Αντλιοστάσια/Δεξαμενές/Λοιπά σημεία ελέγχου όπως π.χ.:   

• Ύπαρξη επικοινωνίας µε τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου  

• Μη ύπαρξη επικοινωνίας µε Τοπικό Σταθμό Ελέγχου αφού έχει προηγηθεί αναγνώριση.   

• Λειτουργία έστω και μιας τουλάχιστον αντλίας   

• Μη λειτουργία καμιάς αντλίας   

• Βλάβη σε αντλία, όπως π.χ. χαμηλή ή υψηλή πίεση, βλάβη οργάνων, διακοπή της ΔΕΗ, βλάβη 

σε όλες τις αντλίες που λειτουργούν κλπ.   

• Στάθμη της  δεξαμενής μεταξύ ορίων   

• Γεμάτη δεξαμενή   

• Βλάβη σε δεξαμενή, όπως π.χ. διακοπή της ΔΕΗ, υπερχείλιση, άδεια δεξαμενή κλπ.   

• Για κάθε ΤΣΕ προβλέπονται οθόνες σχηματικού διαγράμματος οι οποίες περιέχουν 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:   

• γραφικά σύμβολα όλων των τηλελεγχόµενων -τηλεχειριζόμενων μονάδων και της 

συνδεσμολογίας τους καθώς και λοιπών βασικών στοιχείων.   

• κωδικές ονομασίες μονάδων   

• σταθερό κείμενο (σχόλια, επεξηγήσεις κλπ).   

• πεδία σταθερών τιμών (παραμέτρων ΤΣΕ)   
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• πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (μετρήσεις, καταστάσεις αντλιών κλπ).   

• Σήμανση Τηλεχειρισμών   

Σε ενιαία βάση όλων των προβλεπόμενων λογικών οθόνων προβλέπεται η ένδειξη των συναγερμών  

λειτουργίας και σε άλλη θέση η ένδειξη συναγερμών αυτοελέγχου του Συστήματος. Οι ενδείξεις αυτές 

παραμένουν ενεργές άσχετα  µε το περιεχόμενο της υπόλοιπης οθόνης. Οι συναγερμοί ιεραρχούνται µε 

το χρώμα τους.   

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας γραφικής οθόνης είναι η δυνατότητα καθορισμού παραθύρων 

που να παρέχεται από το SOFTWARE. Με τα παράθυρα αυτά, τα οποία ενεργοποιούνται, 

απενεργοποιούνται κατά βούληση του χειριστή επικάθονται της λογικής οθόνης σε σημεία καθορίζει ο 

ίδιος, είναι δυνατόν να ανακληθούν οι παρακάτω πληροφορίες:   

• Πίνακας των ενεργών συναγερμών και σχετικά μηνύματα.   

• Πίνακας του ιστορικού των συναγερμών µε χρονικό όριο που  ορίζει ο χρήστης.  

• Ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσοτέρων του ενός ΤΣΕ µε παράλληλη απεικόνιση πολλών 

παραθύρων.   

Για την απεικόνιση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος στη γραφική οθόνη θα χρησιμοποιηθούν 

διάφορα έγχρωμα σύμβολα. Η αλλαγή χρώματος  των συμβόλων θα υποδηλώνει την κατάσταση 

λειτουργίας του αντίστοιχου στοιχείου συστήματος. Τα  στοιχεία που θα συνδεθούν μελλοντικά στο 

σύστημα θα παρουσιάζονται στην οθόνη ως ανενεργά και όλα µε τον ίδιο χρωματισμό, ο οποίος θα μπορεί 

να αλλάξει µε εύκολο και κατανοητό τρόπο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή χρωμάτων θα πρέπει να 

γίνει σε συνεργασία µε τον φορέα λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιηθούν οι χρωματισμοί στοιχείων που 

κρίνονται πιο λειτουργικοί.   

Γενικά η διαμόρφωση των γραφικών οθονών θα είναι ως εξής:   

Παράθυρο Συμβάντων και τιμών   

Το παράθυρο αυτό θα είναι χωρισμένο σε μικρές περιοχές οι οποίες θα χρωματίζονται ανάλογα µε την 

κατάσταση λειτουργίας του σταθμού και θα εμφανίζονται οι ψηφιακές και αναλογικές τιμές του ΠΣΕ µε 

βάση τις απαιτήσεις σημάνσεων του αντίστοιχου τοπικού σταθμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή 

χρωμάτων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε τον φορέα λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιηθούν οι 

χρωματισμοί στοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί, αν και εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να 

τους αλλάξουν ανά πάσα στιγμή αυτό απαιτηθεί.  
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Η αναγνώριση συμβάντων θα γίνεται µε κατάλληλη επιλογή µόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το 

σύστημα να επιτρέπει να γίνονται τηλεχειρισμοί στους τοπικούς σταθμούς από κάθε θέση εργασίας. Η 

ενέργεια αυτή να είναι διαβαθμισμένη και για να εκτελεστεί θα πρέπει ο χρήστης να είναι 

εξουσιοδοτημένος.  

Τρόποι Λειτουργίας   

Ένας περιφερειακός σταθμός μπορεί να λειτουργήσει µε διάφορους τρόπους. Σ’ ένα παράθυρο στο οποίο 

θα δηλώνονται οι τρόποι λειτουργίας του σταθμού, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί να επιλέξει 

τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού.   

Γενικό Σχέδιο εγκατάστασης  

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω προβλέπεται µια αρχική εισαγωγική οθόνη που θα 

απεικονίζει την εγκατάσταση, µε απεικόνιση των πολύ βασικών μεγεθών και σήμανση καταστάσεων 

συναγερμού έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει συνολική άποψη για το σύστηµα.   

Από την οθόνη αυτή θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε ΤΣΕ και να μεταπηδά στην οθόνη 

του.   

Διαγράμματα   

Σε οποιαδήποτε οθόνη κριθεί απαιτητό θα πρέπει να υπάρχουν διαγράμματα (trends) τα οποία θα 

απεικονίζουν την εξέλιξη στον χρόνο των διαφόρων αναλογικών μεγεθών που ενδιαφέρουν, τόσο σε 

πραγματικό χρόνο (real time) όσο και ιστορικά (historical) με την ανάκτηση δεδομένων από την βάση 

δεδομένων του συστήματος. Όλα τα χαρακτηριστικά  των διαγραμμάτων (κλίμακες, χρώματα, τύποι 

απεικόνισης, κ.ά.) θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και σε κάθε περίπτωση να δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη (εφόσον έχει εξουσιοδότηση) να τα μεταβάλλει.  

Αναφορές   

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω αναφορές από το σύστημα.   

α. Αναφορά ενεργών συναγερμών.  

β. Αναφορά ιστορικού συναγερμών - ο χρήστης ορίζει το ημερομηνιακό εύρος.  

γ. Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράμματος από τα ήδη υπάρχοντα.  
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δ. Αναλογικές τιμές οργάνων.  

ε. Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας κινητήρων. 

3.3.1.2 Καταχώρηση πληροφοριών – Ιστορική / Στατιστική Επεξεργασία 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, διαγνωστικά μηνύματα 

κλπ) γνωστοποιούνται αμέσως στον χειριστή και καταχωρούνται μετά την περιφερειακή μνήμη για 

περαιτέρω επεξεργασία στην Βάση Δεδομένων.  

Τα καταχωρούμενα μεγέθη διατηρούνται στην Βάση δεδομένων επί καθορισμένου χρονικού διαστήματος 

και ως εκ τούτου πρέπει να συνδέονται άμεσα µε την χρονική περίοδο που απεικονίζουν (π.χ. για μηνιαία 

καταχώρηση).   

Μέσω διαλογικού προγράμματος σε σαφή ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον χειριστή να 

ενημερώνεται συνολικά ή επιλεκτικά επί των αυτομάτως καταχωρηθέντων μεγεθών και ενδεχομένως να 

εκτυπώνει.  

Η μόνιμη Βάση Πληροφοριών του Συστήματος περιέχει σε άμεση διαθεσιμότητα τα ημερήσια στοιχεία 

του τρέχοντος και του αμέσως προηγούμενου έτους και τα  περιοδικά στοιχεία του τρέχοντος και των 

προηγούμενων προκαθορισμένου αριθμού ετών (τουλάχιστον τριών ετών).  

Σε ετήσια βάση, και µε απλή διαδικασία, να μεταφέρονται ειδικό φάκελο backup οι πληροφορίες του 

προηγούμενου έτους, ενώ οι πληροφορίες του μόλις περατώσαντος έτους καταλαμβάνουν την θέση του 

προηγούμενου.   

Δόμηση των Βάσεων Δεδομένων  

Με απλό διαλογικό πρόγραμμα πρέπει να είναι δυνατή σε ασφαλές υψηλό  επίπεδο πρόσβασης, η δόμηση 

και η δυναμική επέκταση των Βάσεων δεδομένων χωρίς να απαιτείται η αναδιοργάνωση του λογισμικού, 

καθώς επίσης ο συσχετισμός των  συλλεγόμενων πληροφοριών µε την θέση καταχώρησής τους στις 

Βάσεις και την απαιτούμενη επεξεργασία τους µε χρήση δυναμικών λειτουργιών µέσω του 

πληκτρολογίου και της οθόνης. Απαιτείται µια αξιόπιστη διαδικασία επαλήθευσης για την αποφυγή 

δημιουργίας άκυρων αρχείων ή τη διαγραφή αρχείων που χρησιμοποιούνται.   

Ο προγραμματιστής της βάσης δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει επεξεργασμένα αρχεία 

ΠΣΕ, σημείων ελέγχου και χρηστών. Τα αρχεία χρηστών θα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 
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δεδομένων σχετικών µε προβλέψεις και άλλες εφαρμογές λογισμικού. Με απλό διαλογικό πρόγραμμα 

πρέπει να είναι δυνατή η συσχέτιση συναγερμών µε αντίστοιχα μηνύματα.  

Επιλεκτική Επεξεργασία Ημερήσιων Στοιχείων   

Μέσω διαλογικού προγράμματος σε σαφή Ελληνική γλώσσα θα δίδεται η δυνατότητα στον χειριστή των 

σταθμών ελέγχου και διαχείρισης να επεξεργάζεται τα καταχωρηθέντα ημερήσια στοιχεία. Ο χειριστής 

θα καθορίζει την χρονική περίοδο που ενδιαφέρει και µέσω ειδικού σαφούς πίνακα επιλογής θα επιλέγει 

τα προς επεξεργασία ημερήσια στοιχεία.   

Τα αποτελέσματα της  επεξεργασίας (μέγιστες, ελάχιστες τιμές, κατανομές κλπ) θα παρουσιάζονται 

επιλεκτικά είτε υπό μορφή πίνακα, είτε υπό μορφή διαγράμματος.  Είναι αυτονόητο, ότι οποιοσδήποτε 

πίνακας μπορεί να ζητηθεί και υπό μορφή διαγράμματος (BAR CHART ή γραμμικό) εφόσον παρουσιάζει 

την διαχρονική μεταβολή ημερήσιων στοιχείων.   

Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης περισσότερων της μιας χρονικών περιόδων στο ίδιο 

διάγραμμα µε στόχο την άμεση σύγκριση ομοειδών μεγεθών.   

3.3.1.3 Αναγγελία και Επεξεργασία Συναγερμών  

Οι συναγερμοί μπορεί να ενεργοποιούνται από αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, το σύστημα 

επικοινωνιών και εσωτερικά µε το υπολογιστικό σύστημα. Οι χειριστές θα ειδοποιούνται για την 

εμφάνιση ή την ανάκληση ενός συναγερμού, µε την επιστροφή στην κανονική κατάσταση, µέσω της 

οθόνης και του εκτυπωτή. Ακουστικοί συναγερμοί θα πραγματοποιούνται µε την λήψη  ενός  συναγερμού 

και θα  σιωπούν µε  την  αποδοχή  του συναγερμού.   

Κάθε ειδοποίηση θα περιλαμβάνει:   

• Χρόνο εμφάνισης, αναγνώρισης και αποκατάστασης, τουλάχιστον στο κοντινότερο λεπτό της 

ώρας  

• Όνομα τοπικού σταθμού  

• Περιγραφή σημείου   

• Κατάσταση συναγερμού, π.χ. υψηλή, χαμηλή, ανοικτή, κλπ.  

• Μία σειρά από λίστες συναγερμών θα είναι διαθέσιμη στον χειριστή συμπεριλαμβάνοντας:  o 

Μία περίληψη τρεχουσών συναγερμών κατά χρονολογική σειρά o Λίστα συναγερμών κατά 

ομάδα τοπικών σταθμών   
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• Θα είναι δυνατόν για τον χειριστή να αναγνωρίζει συναγερμούς είτε μεμονωμένους είτε 

συνολικούς σε τοπικούς σταθμούς. Όλοι οι συναγερμοί θα καταχωρούνται επίσης στο δίσκο.   

Θα είναι δυνατό να διακρίνονται εύκολα γνωστοί (αναγνωρισμένοι) συναγερμοί από άγνωστους 

συναγερμούς, π.χ. από µία αλλαγή χρώματος. Γνωστοί συναγερμοί που επιστρέφουν σε κανονικές 

συνθήκες θα σβήνονται από την λίστα συναγερμών. Η  οθόνη συναγερμών θα ενημερώνεται µε τις τιμές 

συναγερμού.   

Οι συλλεγόμενοι συναγερμοί θα επεξεργάζονται ώστε να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:   

• Γρήγορη ειδοποίηση κατάστασης συναγερμού για ενέργεια χειριστή   

• Εύκολη είσοδος σε πληροφορία συναγερμού   

• Έντυπα στοιχεία (hardcopy) αυτόματα ή μετά από αίτηση του χειριστή για ανάλυση 

3.3.1.4 Προσπέλαση στο Σύστημα  

Η προσπέλαση στις  εφαρμογές  του συστήματος από τις θέσεις εργασίας  πάνω στο πληροφοριακό δίκτυο 

θα επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες µέσω κατάλληλου μηχανισμού πολλαπλών επιπέδων 

ασφάλειας.   

Η εξουσιοδότηση θα είναι διαβαθμισμένη ανάλογα µε το είδος και την κρισιμότητα της εφαρμογής και 

της ενέργειας που επιχειρείται (αποστολή τηλεχειρισμών, τροποποίηση παραμέτρων κλπ.) και την ομάδα 

που ανήκει ο συγκεκριμένος χρήστης που επιχειρεί την πρόσβαση στο σύστημα.  

Θα διασφαλίζεται επίσης ο µέσω SOFTWARE καθορισμός χρηστών µε εξουσιοδοτημένου ή µη για 

τηλεχειρισμούς του συνόλου των σταθμών ή μέρους αυτών ή των τηλεχειριζόμενων στοιχείων τους.   

Τα επίπεδα ασφαλείας (δικαιώματα προσπέλασης και χρήσης) θα είναι τουλάχιστον 5 και τα δικαιώματα 

κάθε επιπέδου θα καθορισθούν σε συνεργασία µε τον φορέα λειτουργίας κατά την φάση υλοποίησης.   

3.3.2 Ρουτίνα Εφαρμογής PLC 

Η μεθοδολογία ανάπτυξης του Λογισμικού Εφαρμογής των PLC πρέπει να εξασφαλίζει ότι το σύνολο 

των προγραμμάτων και ειδικά αυτά των επικοινωνιών µε τον ΚΣΕ είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και 

εναλλάξιμα.   

Το πρόγραμμα των PLC πρέπει να έχει απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:   
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• Θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων µε επεξεργασία πραγματικού χρόνου 

(REAL TIME).   

• Θα είναι κατά τον δυνατόν ενιαίο για όλα τα PLC   

• Οι τιμές των απαιτούμενων μεγεθών καθώς και τα προγράμματα εφαρμογής που εξειδικεύουν 

το πρόγραμμα σε κάθε PLC (CUSTOMIZATION) θα ορίζονται µέσω του ασύρματου δικτύου 

επικοινωνίας από τον ΚΣΕ. Η διαδικασία δημιουργίας, προσαρμογής, φόρτωσης και 

ενημέρωσης του προγράμματος πρέπει:  

• να είναι απλούστατη, δεδομένου ότι θα επιτελείται από προσωπικό µη ειδικευμένο ή 

εκπαιδευμένο στην πληροφορική.   

• να ακολουθεί την μέθοδο των ερωταποκρίσεων προβλέποντας την καλύτερη δυνατή 

καθοδήγηση του χρήστη µέσω καταλόγων επιλογών και  προτεινόμενων ενεργειών/τιμών.   

• να μην απαιτεί σε καμιά περίπτωση χειρισμό διακοπτών καρτών ή άλλων DIP SWITCHES ή 

γενικά επέμβαση στο HARDWARE του PLC.   

Το πρόγραμμα και τα αρχεία παραμετρικών τιμών πρέπει να διαφυλάσσονται, ώστε να είναι διαθέσιμα 

σε περίπτωση επανεκκίνησης (RESTART) χωρίς να απαιτείται  επαναφόρτιση ή επαναεισαγωγή τιμών. 

Η προσθήκη ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων, μνήμης RAM, ή άλλων στοιχείων HARDWARE πρέπει 

να αναγνωρίζεται αυτόματα και να ενεργοποιείται.   

Ο προγραμματισμός των PLC πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία και  πληρότητα ώστε να 

εξασφαλίζεται τόσο η παραμετρικότητα των σταθερών τιμών µέσω αρχείων, όσο και η δημιουργία 

σύνθετων προγραμμάτων τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στο PLC και σε περίπτωση απώλειας της 

επικοινωνίας µε τον ΚΣΕ (STAND ALONE MODE) να καλύπτει τις δυνατές λειτουργικές απαιτήσεις 

και κατά περίπτωση να επιλέγει και να εκτελεί διαφορετικά, προκαθορισμένα υποπρογράμματα 

λειτουργίας (αυτόνομη λειτουργία).   

Το λογισμικό το οποίο θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του κάθε τοπικού σταθμού θα πρέπει κατ’ ελάχιστο 

να καλύπτει τα παρακάτω:   

• Συλλογή πληροφοριών από αισθητήρια όργανα, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία κτλ 

προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση της κατάστασης της εγκατάστασης του 

σταθμού.   

• Τοπική επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών προκειμένου να δημιουργούνται τα 

τοπικά σενάρια αυτοματισμού   

• Μετάδοση των συλλεγόμενων πληροφοριών προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου και 
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διαχείρισης.   

• Αποδοχή νέων παραμέτρων και σεναρίων λειτουργίας από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.   

• Αυτοέλεγχος hardware – software (τάσεις λειτουργίας, θύρες επικοινωνίας, επαναλειτουργία 

σταθμού μετά από διακοπή ρεύματος).   

• Συνεχόμενη λειτουργία βάση του τελευταίου σεναρίου το οποίο αποστάλθηκε από τον ΚΣΕ, 

σε περίπτωση δυσχέρειας της επικοινωνίας με τον κύριο σταθμό.   

• Λειτουργία εγκατάστασης μέσω τοπικών χειρισμών.   

• Λειτουργία εγκατάστασης μέσω τοπικού αυτοματισμού.   

Το λογισμικό εφαρμογής των ΤΣΕ πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω απαιτήσεις και να αναπτυχθεί με 

γνώμονα την πλήρη παραμετροποίηση και εναλλαξιμότητα του, προκειμένου και κάποιος απλός χρήστης 

του συστήματος να μπορεί να κάνει βασικές αλλαγές στη λειτουργία του αν αυτό κριθεί σκόπιμο.   

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν σχετικά με τις ρουτίνες λογισμικού εφαρμογής:  

1. Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, 

πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 (ή νεότερο) για την ασφάλεια πληροφοριών 

και πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 (ή νεότερο) για το Σύστημα Διαχείρισης 

Ενέργειας του κατασκευαστικού οίκου ρουτινών λογισμικών εφαρμογής  

2. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου λογισμικού SCADA ή του αντιπροσώπου του στην 

Ελλάδα, περί τεχνολογικής επάρκειας και τεχνογνωσίας του κατασκευαστικού οίκου ρουτίνας εφαρμογής 

SCADA  

3. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου λογισμικού PLC ή του αντιπροσώπου του στην 

Ελλάδα, περί τεχνολογικής επάρκειας και τεχνογνωσίας του κατασκευαστικού οίκου ρουτίνας εφαρμογής 

PLC  

4. Συμβολαιογραφική πράξη σύμπραξης του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με οίκο 

κατασκευής ρουτινών λογισμικού εφαρμογής οι οποίες δεσμεύουν τον διαγωνιζόμενο να συνεργαστεί σε 

περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας με τον οίκο κατασκευής ρουτινών 

λογισμικού εφαρμογής. Επίσης θα προσκομισθούν και αμοιβαίες υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες θα 

αναφέρεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν θα έχουν καμιά αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η 

μεταξύ τους αμοιβή είναι προσυμφωνημένη, ότι θα υπάρχει επάρκεια υποστήριξης των προϊόντων για το 

χρονικό διάστημα, που προσφέρεται στην Τεχνική προσφορά του μετά την Οριστική Ποιοτική και 

Ποσοτική Παραλαβή του έργου και ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποκλειστικότητα (ΔΕΚ C538/07) με τον 
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Οίκο συνεχώς παρά μόνον κατά την χρονική διάρκεια του έργου. Η σχέση του διαγωνιζόμενου με τον 

οίκο κατασκευής ρουτινών λογισμικού εφαρμογής, τεκμαίρεται από τις ζητούμενες παραπάνω 

συμβολαιογραφικές πράξεις και υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες δεσμεύουν τον διαγωνιζόμενο να 

συνεργαστεί σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας με τον οίκο 

κατασκευής ρουτινών λογισμικού εφαρμογής, ώστε να εξασφαλισθεί στην αναθέτουσα αρχή η 

απρόσκοπτη και ορθή υλοποίηση της προμήθειας  

5. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με οίκο 

κατασκευής ρουτινών λογισμικού εφαρμογής στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάπτυξη του 

λογισμικού, η μελέτη και η θέση σε λειτουργία, θα γίνει από τον οίκο, ώστε να εξασφαλισθεί στην 

αναθέτουσα αρχή η απρόσκοπτη και ορθή υλοποίηση της προμήθειας.  

6. Επίσης θα προσκομιστεί και υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής ρουτινών λογισμικού 

εφαρμογής στην οποία θα βεβαιώνεται η προηγούμενη χρήση των ρουτινών σε αντίστοιχα συστήματα σε 

οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία του οίκου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Θα προσκομιστεί λίστα 

με προηγούμενες επιτυχείς εγκαταστάσεις των ρουτινών λογισμικού εφαρμογής εφαρμογές σε αντίστοιχα 

έργα τηλεχειρισμού-τηλελέγχου (σε δικτύα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ενέργειας, μεταφορών, 

κλπ)  

7. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας είναι ο ίδιος οίκος κατασκευής ρουτινών 

λογισμικού εφαρμογής, οι παραπάνω αναφερόμενες συμβολαιογραφικές πράξεις και υπεύθυνες δηλώσεις 

δέσμευσης του σημείου 4, δεν είναι απαραίτητες. Τα υπόλοιπα αναφερόμενα παραπάνω, είναι 

υποχρεωτικό να προσκομιστούν. 

3.4 Πίνακες αυτοματισμού 

Γενικά 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τα στοιχεία μελέτης, κατασκευής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα 

οποία ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφωθεί για την κατασκευή  των ερμαρίων αυτοματισμού. 

Το ερμάριο αυτοματισμού είναι ένας ηλεκτρικός πίνακας που περιέχει εξοπλισμό αυτοματισμού. 

Οι κεντρικές μονάδες και διαστάσεις των πινάκων και τα λοιπά στοιχεία των σταθμών θα έχουν από 

σήμερα τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και οι μελλοντικές είσοδοι/έξοδοι με τέτοιο τρόπο που να μην 

απαιτείται παρά μόνο η τοποθέτηση των αντίστοιχων καρτών εισόδου εξόδου.  
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Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό των πινάκων θα προέρχεται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά 

ISO 9001. 

Ισχύουσες Προδιαγραφές 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και με τα 

τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Γενικά ισχύουν οι παρακάτω 

προδιαγραφές:  

• Ισχύοντες Νόμοι και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους 

• Ισχύουσες οδηγίες της ΔΕΗ 

• Κανονισμός IEC 439. 

• Ισχύοντες Νόμοι, Διατάγματα  και   κανονισμοί  για   την  πρόληψη  των ατυχημάτων 

Συνθήκες τοποθέτησης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα κατασκευασθούν για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο ή εξωτερικό χώρο 

ανάλογα με την αναφερόμενη περίπτωση και τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στη περιοχή 

του έργου. 

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας 

Οι ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας των πινάκων είναι οι ακόλουθες: 

Σύστημα διανομής:  Μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

Τάση λειτουργίας:  230 V 

Τάση δοκιμής:  2500 V 

Συχνότητα:  50 Hz (-4%, +2%) 

Τάση βοηθητικών 

κυκλωμάτων: 

 24 VDC για τα στοιχεία που συνδέονται 

απ’ευθείας με το PLC ή  

230 VAC για τα λοιπά κυκλώματα (για 

λόγους ομοιομορφίας με τις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις) 
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Ρεύμα βραχυκυκλώματος 

στο σημείο που δίδεται η 

ηλεκτρική ενέργεια (1sec) 

(πίνακας ακροδεκτών): 

 25 kA κατ’ ελάχιστον, και σύμφωνα με τα 

μεγέθη που θα προκύψουν από την μελέτη 

εφαρμογής 

Υπερθέρμανση:  σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 439 

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά  

Βαθμός προστασίας 

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν έναν ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡ55, σύμφωνα με τον κανονισμό 

IEC 529, εκτός από τα εξωτερικά PILLAR, που θα εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας ΙΡ56. 

Τα ερμάρια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5mm. Θα πρέπει να έχουν 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, ανθεκτική σε διαβρώσεις και βαθμό προστασίας ΙΡ55. Τα ερμάρια θα 

πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων, και να περιλαμβάνουν: 

• Γενικό διακόπτη με αυτόματη ασφάλεια 20A, για την τροφοδοσία του πίνακα με 

230V AC 

• Επιμέρους μικροαυτόματο ράγας 6A τροφοδοσίας του τροφοδοτικού του PLC 

• Επιμέρους μικροαυτόματο ράγας 16A για την τροφοδοσία του ρευματοδότη του 

πίνακα  

• Αριθμημένες κλέμμες σημάτων αυτοματισμού και ισχύος 

• Κεντρική μονάδα Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή PLC (Programmable 

Logic Controller) 

• UHF Modem 

• Τροφοδοτικό 24VDC/2.5A 

• Μονοφασικό ρευματοδότη  

• Αντικεραυνική προστασία των ηλεκτρονικών αλλά και των υπολοίπων 

συσκευών του πίνακα.  

Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση απαγωγών υπερτάσεων στην τροφοδοσία του πίνακα με 230V 

AC (φάση και ουδέτερο). Επίσης τοποθετούνται απαγωγοί υπέρτασης τόσο στο καλώδιο της κεραίας, 

όσο και στα καλώδια που μεταφέρουν τα αναλογικά σήματα μέτρησης 4-20 mA. Αναλυτικές 

προδιαγραφές στο αντίστοιχο εδάφιο. 

Δομή πινάκων 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι μεταλλικοί, τύπου κλειστού ερμαρίου, από λαμαρίνα DKP πάχους 2mm 
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και σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνία) 40mm x 40mm x 4mm. Οι πίνακες θα βαφούν με μια στρώση 

αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα που θα 

αποφασιστεί από την Επίβλεψη.  

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, χειρισμού, 

ασφαλίσεως, ενδείξεως κλπ., να είναι εύκολα προσιτά και είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και 

να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της 

καταστάσεως των παρακειμένων οργάνων.  

 Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται 

προστατευτικό  λάστιχο, ελαχίστου πλάτους   1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για 

την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών στηριγμάτων από γαλβανισμένα 

διάτρητα ελάσματα. 

Στο κάτω μέρος του πίνακα θα υπάρχουν κλέμμες για την σύνδεση όλων των καλωδιώσεων (ισχύος - 

αυτοματισμού - οργάνων) από και προς τον πίνακα. Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις θα έχουν  

σήμανση ώστε να είναι απόλυτα διακριτά τα σημεία άφιξης ή αναχώρησης των καλωδιώσεων εσωτερικής 

συνδεσμολογίας σε σχέση και με τον προορισμό τους. Η μπάρα γειώσεως θα είναι διάτρητη σε κανονικές 

αποστάσεις για την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα.  

Ο πίνακας θα διαθέτει και δυο σειρές κλεμμών, μια για τη σύνδεση με το PLC και μια για την σύνδεση 

με το πεδίο.  

Στην  σειρά  κλεμμών σύνδεσης με το PLC θα καταλήγουν: 

• ελεύθερες  τάσεως επαφές  σηματοδότησης   

• υποδοχές τάσεων 24 VDC που θα  τροφοδοτούνται  με τάση  24  VDC  από  τις  

ψηφιακές εξόδους του PLC  και  μέσω  μικρορελέ  θα επιτρέπουν  τον 

τηλεχειρισμό των μηχανημάτων  

• τα σήματα 4 - 20 mA από  τα διάφορα  όργανα  και εξοπλισμό που είναι  

εγκατεστημένα  στον  πίνακα   και προβλέπεται να  εισέρχονται στις αναλογικές 

εισόδους του PLC και  

• υποδοχή τάσεως 4 - 20 mA για διάφορες ρυθμίσεις μέσω του PLC. 

Οι πίνακες θα φέρουν κανάλια καλωδίων από άκαυστο PVC.  Η  πάνω πλευρά του καναλιού  θα είναι 

κλειστή με προσθαφαιρετές πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων.  
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Η πίσω, κάτω και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές 

λαμαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απόλυτη στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος 

των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται με κατάλληλους στυπτιοθλίπτες. 

Οι πίνακες θα είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο που θα καλύπτει την τελική 

ανάπτυξη του πίνακα για τα μελλοντικά μηχανήματα. Για το λόγο αυτό στην μεταλλική μετωπική 

επιφάνεια των πινάκων θα παραμένει ελεύθερος χώρος ώστε να δεχθεί τους αντίστοιχους μελλοντικούς 

διακόπτες, μπουτόν, ωρομετρητές κλπ.  

Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα στοιχεία ανύψωσης (μάπες) ώστε να μπορούν να 

υπερυψωθούν χωρίς να σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική καταστροφή της 

μεταλλικής κατασκευής. 

Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με ότι πρόσθετο απαιτείται για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας 

μέσα σε αυτούς.  

Βαφή πινάκων 

Οι πίνακες θα βαφούν με εποξικοβινιλική βαφή. Ο εσωτερικός χρωματισμός θα είναι με αντοχή στην 

υγρασία. O εξωτερικός χρωματισμός θα είναι χρώματος γκρι, RAL 7030. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 

• Πλήρης και αναλυτική λίστα (σε μορφή πίνακα) στην οποία θα αναφέρεται ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και το πλήθος των ηλεκτρολογικών υλικών που θα εγκατασταθούν εντός του 

πίνακα αυτοματισμού 

• Ενδεικτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα αυτοματισμού 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από τον οίκο κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

3.5 Πίνακες Ισχύος 

Οι πίνακες ισχύος θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V με βαθμό προστασίας ΙΡ 54. Πρέπει να είναι 

κλειστού τύπου επισκέψιμοι και χειριζόμενοι από τη μπροστινή πλευρά. Οι πίνακες διανομής και κίνησης 
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θα είναι τύπου πεδίου ή επίτοιχοι τύπου ερμαρίου. 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα:  

Ονομαστική ένταση λειτουργίας τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 

Σύστημα διανομής μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

Ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V (±10%) ή 230 V 

Τάση μόνωσης κύριων ζυγών 1.000 V 

Τάση δοκιμής 2.500 V 

Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz (-4%, +2%) 

Σύστημα γείωσης TN-S 

 

Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων V DC για τα στοιχεία που 

συνδέονται απ' ευθείας με το PLC 

και/ή 230 V AC για τα λοιπά 

κυκλώματα. 

Αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος 

(kΑrms/sec) στο 

σημείο που δίδεται η ηλεκτρική ενέργεια 

(πίνακας 

ακροδεκτών) 

25kA κατ’ ελάχιστον 

3.5.1 Πεδια Ισχυος  

Μεταλλικά μέρη πινάκων τύπου πεδίου 

Μεταλλικά μέρη πινάκων τύπου πεδίου (τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο). 

Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα με 

ασημοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Κάθε πίνακας θα είναι τύπου κλειστού ερμαρίου με σκελετό από 

στρατζαριστό τουλάχιστον 50 mm x 30 mm x 3 mm. 

Στο εσωτερικό του πίνακα θα υπάρχει πλάκα γαλβανισμένη εν θερμώ (επίσης από λαμαρίνα 1,5mm) ή από αλουμίνιο 

κατάλληλου πάχους ώστε να μην υπάρχουν παραμορφώσεις από το βάρος των υλικών που τοποθετούνται σ' αυτήν, 

σε όλη την διατομή του, πάνω στην οποία θα βρίσκονται τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός η οποία πρέπει να είναι 
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προσθαφαιρετή (τύπος ενιαίου ταμπλά). Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις 

τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει 

πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών στηριγμάτων από γαλβανισμένα 

διάτρητα ελάσματα. Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές 

λαμαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον 

πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από μια ή περισσότερες μετακινούμενες μεταλλικές 

πλάκες) η οποία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο 

τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες μάπες ώστε να μπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να 

σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική καταστροφή της μεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας 

θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα χωριζόμενο σε πεδία και θα είναι εγκατεστημένος πάνω σε μεταλλική βάση από 

κοιλοδοκό γαλβανισμένο εν θερμώ τύπου ΝΡ 10, ύψους 10 cm. 

Οι πίνακες θα βαφθούν με μια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής, αφού προηγουμένος έχουν υποστεί επεξεργασία 

αποφωσφάτωσης και στη συνέχεια θα υποστούν ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή φούρνου. 

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ' αυτούς όργανα η τμήματα τους διακοπής, χειρισμού, 

ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη 

αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της καταστάσεως των παρακειμένων οργάνων. 

Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη θερμότητα κατά την 

λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των τοιχωμάτων του πίνακα προς τα ανοίγματα του 

καλύμματος. 

Ειδική προσοχή θα πρέπει να υπάρξει στις εργασίες ευθυγράμμισης, σταθεροποίησης και στεγανοποίησης των 

πινάκων πάνω στις βάσεις τους. 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους μεταφοράς οι πίνακες θα πρέπει να παραδοθούν σε 

περισσότερα του ενός τεμάχια, θα είναι φροντίδα του αναδόχου, η μηχανική ενοποίηση των διαφόρων πλευρών και 

η αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων εσωτερικά των πινάκων. 

3.5.2 Πεδία 

Τα πεδία ως προς την ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσμολογία τους) χωρίζονται στους παρακάτω 

τύπους: το πεδίο εισόδου-μεταγωγής ισχύος, τα πεδία τροφοδοσίας κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και το 

πεδίο σύνδεσης με ερμάριο αυτοματισμού: 

Πεδίο εισόδου-μεταγωγής: Από το κάτω μέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο. Στο ίδιο μέρος 

του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: Τρεις μετασχηματιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση 
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για μέτρηση του ρεύματος κάθε φάσης. Όργανο επιτήρησης της τάσης το οποίο όταν διαγιγνώσκει 

πρόβλημα στην τάση (έλλειψη, μη σωστή διαδοχή φάσεων κτλ.) θα δίνει σήμα στο σύστημα 

αυτοματισμού. Στην πόρτα του πεδίου υπάρχει πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών (μετρητής 

ενέργειας), ώστε να ελέγχεται εύκολα η λειτουργία του πεδίου. 

Πεδία εκκινητών. Από τις μπάρες θα αναχωρούν καλώδια, τα οποία θα συνδέονται στον αντίστοιχο 

αυτόματο διακόπτη του εκκινητή (που βρίσκεται τοποθετημένος στο επάνω μέρος του ενιαίου ταμπλά 

κάθε πεδίου). Από την έξοδο του διακόπτη αυτού τροφοδοτείται ο υπόλοιπος εξοπλισμός του εκκινητή. 

Από αριστερά, δεξιά και στην μέση σε κάθε πεδίο θα υπάρχουν κανάλια καλωδίων μέσα από τα οποία θα 

γίνονται τα κατακόρυφα "περάσματα" των καλωδίων του πεδίου. Στο κάτω μέρος του πεδίου βρίσκονται 

οι κλέμμες σύνδεσης των εκκινητών με τα εξωτερικά καλώδια τροφοδοσίας των. 

Πεδίο σύνδεσης με ερμάριο αυτοματισμού. Σ' αυτό το πεδίο η παροχή σύνδεσης και οι κλέμμες σύνδεσης 

(αν απαιτούνται) με το ερμάριο αυτοματισμού. 

Κλέμμες διαφορετικών τάσεων θα είναι σαφώς διαχωρισμένες μεταξύ τους, αφήνοντας κενά στην ράγα 

στήριξης. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται οι διακόπτες ελέγχου λειτουργίας των 

μηχανημάτων που ελέγχονται από τον αυτοματισμό, μια ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη τάσης 

τροφοδοσίας. 

 

Σημάνσεις - χειρισμοί σε μετόπη ηλεκτρολογικών πινάκων. 

Κάθε ηλεκτρολογικός πίνακας θα φέρει στην πόρτα, μπουτόν χειρισμού, περιστροφικούς διακόπτες και 

ενδεικτικές λυχνίες Φ22 κατάλληλων χρωμάτων, ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν. Κάτω από 

κάθε τέτοιο στοιχείο (μπουτόν, διακόπτη, λυχνία) θα τοποθετηθεί πλαστική μαύρη πινακίδα με λευκά 

γράμματα εσοχής με την ονομασία ή τον κωδικό κάθε μηχανήματος ή οργάνου. 

Τα πεδία του πίνακα που χρειάζονται χειριστήρια θα τα φέρουν σε μεταλλική μετώπη πίσω από την 

πόρτα, αν πρόκειται να εγκατασταθούν στο ύπαιθρο ή πάνω στην πόρτα του πεδίου αν εγκατασταθούν 

σε εσωτερικό χώρο. 

Κάτω από κάθε τέτοιο στοιχείο (μπουτόν, διακόπτη, λυχνία) θα τοποθετηθεί πλαστική πινακίδα με 

γράμματα εσοχής (διαφορετικού χρώματος από την πινακίδα) με την ονομασία ή τον κωδικό κάθε 
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μηχανήματος ή οργάνου. 

3.5.3 Υλικά 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα 

απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι 

έλεγχοι και οι δοκιμές. 

3.5.4 Γενικός αυτόματος διακόπτης 

Ο γενικός αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 35 kA τουλάχιστον, για τάση 400 

V με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 

60157.1. 

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη (ονομασία) και θα διακρίνεται από 

τους άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε 

περίπτωση ανάγκης. 

Ο γενικός αυτόματος για εντάσεις μεγαλύτερες από 630 Α θα είναι τύπου αυτόματου διακόπτη αέρος ενώ 

για μικρότερες εντάσεις ισχύος κλειστού τύπου όπως αναφέρεται στην συνέχεια. 

3.5.5 Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων 

Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωμα θα επιτυγχάνεται με αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού 

τύπου. Ο συντονισμός με συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, όπως ορίζεται από το πρότυπο 

IEC 60947-4.1. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 60947-1 και 60947-2 ή με τους αντίστοιχους κανονισμούς των χωρών μελών (VDE 

0660, BS 4752, NF EN 60947-1 και 2), ήτοι: 

• θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α, με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την ικανότητα 

διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (lcu) 

• θα πρέπει να είναι ονομαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 

• θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 60947-2, 

παράγραφος 7-27. 

• θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της αναχώρησης 
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• θα πρέπει να έχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με IEC 664) μεταξύ της πρόσοψης και των 

εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος. 

Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόματους διακόπτες με ρυθμιζόμενη θερμική και 

σταθερή ή ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήμανση πτώσης 

θερμικού, βραχυκυκλώματος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη προστασία όχι μόνο από 

υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές VDE 0110 - 0660 και IEC 292-1.  

Είναι δεκτός και διακόπτης που δεν έχει σε ανεξάρτητη επαφή το θερμικό αλλά τότε θα πρέπει μετά το 

ρελέ ισχύος να τοποθετηθεί ιδιαίτερο θερμικό προστασίας του κινητήρα με ξεχωριστές ανεξάρτητες 

επαφές για τη σήμανση. 

Οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων πρέπει να έχουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά: 

• για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μέσα σε περίβλημα από 

θερμοανθεκτικό υλικό, ανεξάρτητες από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το 

σώμα, η μονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήματα. 

• ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι 

τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι 

ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία. Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα 

κατά το κλείσιμο, άνοιγμα και αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

• οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή ικανότητα 

περιορισμού των ρευμάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού 

τύπου, όπως ορίζεται από τα IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο 

απαιτούμενο από τους κανονισμούς. οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να 

είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να εγκαθίστανται με ασφάλεια επί τόπου τα βοηθητικά εξαρτήματα 

όπως πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές.  

3.5.6 Αυτόματοι (τηλεχειριζόμενοι) διακόπτες αέρος (ACB) 

Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947.2 ή σε ισοδύναμα 

πρότυπα των χωρών - μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120). Τα 

πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής για τους αυτόματους διακόπτες ισχύος αέρος θα διατίθενται για τα 

παραπάνω πρότυπα ανάλογα την ηλεκτρική εγκατάσταση. 
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Το πεδίο λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών θα καλύπτει το μέγιστο φορτίο λειτουργίας, θα είναι 

τριφασικοί, ονομαστικής τάσεως λειτουργίας 400 V, συχνότητας 50 Hz για κατηγορία φορτίων AC-3 και 

θα μπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιματικές συνθήκες του έργου. 

Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα είναι κατηγορίας χρήσεως Β, θα έχουν ονομαστική ικανότητα διακοπής 

σε βραχυκύκλωμα όχι μικρότερη από το 50% της ικανότητας αντοχής σε βραχυκύκλωμα και θα είναι 

κατηγορίας υπερτάσεως IV σύμφωνα με IEC 947-1- Πίνακας Η1. 

Οι επαφές θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να μη χρειάζονται συντήρηση υπό κανονικές 

συνθήκες χρήσης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα ενδεικτικό που θα επιτρέπει τον 

έλεγχο του βαθμού φθοράς χωρίς μετρήσεις ή ειδικά όργανα. . 

Τα εξαρτήματα, οι διατάξεις αυτοματισμού, τα πηνία ελλείψεως τάσεως, οι βοηθητικές επαφές και οι 

λοιποί μηχανισμοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση 

και συντήρηση. 

Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος χαμηλής τάσεως θα φέρονται μέσα σε χυτή θήκη ή θα είναι ανοικτής 

κατασκευής μέσα σε μεταλλική θήκη. Θα τοποθετηθούν σε πεδία πινάκων και θα εξασφαλίζεται βαθμός 

προστασίας αυτών ΙΡ30 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη, ΙΡ20 για τα υπόλοιπα μέρη του (πλην 

των ακροδεκτών) και επίτευξη βαθμού προστασίας ΙΡ54 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη. Η 

ονομαστική ικανότητα διακοπής, σε βραχυκύκλωμα δεν θα είναι μικρότερη από τη στάθμη 

βραχυκυκλώματος στη θέση που είναι τοποθετημένοι υπό την πλήρη ισχύ του συστήματος 

τροφοδοτήσεως. 

3.5.7 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται σύμφωνα με τα 

Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή με τα Πρότυπα UL 489. Τα πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής 

των αυτόματων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να διατίθενται για την κατηγορία Β των προαναφερθέντων 

κανονισμών. Η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) να 

είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της ικανότητας διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος (lcu) και το 

ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι τουλάχιστον 25 kA/0,5 sec. Οι αυτόματοι 

διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργία 690 V - 50 Hz και ονομαστική τάση 

μόνωσης 750 V - 50 Hz. 
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Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανότητα 

διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (lcu) σε όλο το 

εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α και έως τα 500 V για μεγαλύτερες 

ονομαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς 

IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου από 630Α έως 1600Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Β 

των κανονισμών με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία βραχυκυκλώματος (Icu) και το ονομαστικό ρεύμα 

αντοχής βραχέως χρόνου (Icu) να είναι τουλάχιστον 25 kA/0,5 sec (εκτός των αυτόματων διακοπτών 

τύπου περιοριστή ρεύματος). 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή 

κάθετη στήριξη, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να είναι δυνατή η αντίστροφη 

τροφοδοσία του αυτόματου διακόπτη ισχύος χωρίς μείωση της απόδοσης του έως τα 500 V AC. Ο 

αυτόματος διακόπτης ισχύος θα μπορεί να είναι σταθερού ή βυσματικού τύπου ή συρομένου σε φορείο 

τριπολικός ή τετραπολικός. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με την 

λειτουργία μηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισμού ώστε να εμποδίζονται οι επαφές να 

παραμένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή βραχυκύκλωσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι 

κατασκευασμένος, έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός πολυπολικού αυτόματου 

διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγματος, κλεισίματος ή αφόπλισης. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες με τις 

ονομαστικές εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική συνεργασία 

για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 ^ rms, με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην 

αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0,4 της ονομαστικής έντασης του αυτόματου 

διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού 

τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την 

ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς. 

Οι αυτόματοι διακόπτες θα έχουν διπλή μόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι την επιτόπου 

εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων χωρίς να χρειάζεται να απομονωθεί η συσκευή. Οι αυτόματοι 

διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία πινάκων και θα εξασφαλίζεται 

βαθμός προστασίας ΙΡ30 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη ισχύος (όταν αυτός είναι 
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τοποθετημένος στον πίνακα), βαθμός προστασίας ΙΡ20 για τα υπόλοιπα μέρη του (πλην των ακροδεκτών) 

και δυνατότητα επίτευξης βαθμού προστασίας ΙΡ54 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη με 

κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής. 

3.5.8 Διακόπτες φορτίου 

Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1 και 

60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UTE, BS, 

VDE) με τα πιο κάτω κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz Ονομαστική κρουστική τάση 8 kV 

Ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec), ως εξής: 

Ονομαστική ένταση (A) <80 80 - 160 250 400 630 1.000 - 1.600 2.500 

Icw (kA) 3 5,5 8,5 12 25 35 50 

Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 - 230 κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό 

περιβάλλον). 

Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων με 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

διακοπών φορτίου είναι τα εξής : 

Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης - απόζευξης 

και θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947 - 3, παράγραφος 2 - 12. Όλοι οι πόλοι 

συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το άνοιγμα-

κλείσιμο σύμφωνα με το IEC 60947 - 3. 

Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27. Ο μηχανισμός 

λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το χειριστήριο να μπορεί να είναι στην θέση OFF 

μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές.  

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι δίπλα μονωμένοι και σχεδιασμένοι έτσι ώστε να προσαρμόζονται δύο 

βοηθητικές επαφές. 

Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23 A χωρίς μείωση απόδοσης στα 440 

V AC για τα μεγέθη ως 80A και στα 500 V AC για τους μεγαλύτερους διακόπτες ως 400 A. Για τους 
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διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000 Α θα ανταποκρίνονται στην κατηγόρια χρήσης AC 22 χωρίς μείωση 

της απόδοσης στα 415 V AC. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε συμμετρική 

ράγα είτε σε πλάτη πίνακα, θα έχουν σταθερό εμπρόσθιο μήκος 45 mm και οι ακροδέκτες των διακοπτών 

φορτίου θα εφαρμόζονται είτε σε μπάρες είτε όχι. Το περιστροφικό χειριστήριο θα διατίθεται στην 

πρόσοψη ή πλευρικά με δυνατότητα προέκτασης και στις δυο περιπτώσεις. 

Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα διασφαλίζεται από τον ανάντη αυτόματο 

διακόπτη ισχύος με βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον κατασκευαστή. 

Στους πίνακες θα είναι εγκατεστημένες όλες οι διατάξεις διακοπής (διακόπτες κλπ), ασφαλείας, 

αυτοματισμού (rele κλπ), εκκινητές κινητήρων (inverters κλπ). 

3.5.9 Ηλεκτρονόμοι 

Ηλεκτρονόμοι προστασίας 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώματος ή υπερεντάσεων 

μέσω ηλεκτρονόμων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόματους διακόπτες χαμηλής τάσεως. 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόμενα από αυτόν μέσα προστασίας συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις της ΔΕΗ. 

Όλοι οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 60255. Θα 

είναι κατάλληλοι για τις κλιματικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου. 

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για να εργάζονται με το ρεύμα των  βοηθητικών  κυκλωμάτων 

και θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες επαφές και ακροδέκτες για τη συνεργασία τους με τους 

αυτοματισμούς και τα συστήματα  συναγερμού  και  ενδείξεων  του  έργου  για τη  σύνδεσής τους 

με  τα συνεργαζόμενα εξωτερικά κυκλώματα. 

Για λόγους δοκιμών θα είναι δυνατή η εύκολη, μέσω βυσματικών ακροδεκτών, σύνδεση με 

ανεξάρτητους  μετασχηματιστές  τάσεως  ή  εντάσεως.  Διακοπή  ή  αποσύνδεση  οποιασδήποτε 

μόνιμης καλωδίωσης δεν επιτρέπεται. 

Ηλεκτρονόμοι ισχύος 
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Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόμοι ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών – μελών της Ε.Ε. (VDE 

0660, BS 5424, NFC 63-110) ή κανονισμούς UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι  660 V  AC,  

ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25...400 Hz. Η  ονομαστική  τάση 

μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz) και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως  660 V AC  ή DC. 

Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα. 

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι ονομαστικής έντασης ως 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 

διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους ανάλογα τη Μελέτη. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν 

μηχανική διάρκεια  ζωής  τουλάχιστον  5.000.000  χειρισμών  για  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  

από  –5 C  έως 55 C. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών και 

χρονικών    επαφών. 

 

3.5.10 Βοηθητικά ρελέ 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 60947-1 ή σε ισοδύναμους  κανονισμούς  χωρών  -  μελών  της  Ε.Ε.  (VDE  0660, BS 

4794, NFC 63-140). Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660 V AC, ενώ τα όρια συχνότητας 

του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz.  Η ονομαστική  τάση μόνωσης θα  είναι 690 V και 

η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι 

διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα. 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10 A και θα διατίθενται  σε 

4 επαφές (συνδυασμός NO και NC). Τα όρια  της  τάσης ελέγχου στην  λειτουργία θα πρέπει  να είναι 

0,5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να  έχουν 

μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000.000 χειρισμών για  θερμοκρασία περιβάλλοντος  από –5 °C 

έως 55°C. 

3.5.11 Χρονικά αστέρος - τριγώνου 

Τα χρονικά ρελέ αστέρος – τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά περιοχής 0,5  έως  10 sec,  κατάλληλα 
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για γενική χρήση σε συστήματα ελέγχου και μηχανολογικές εφαρμογές. Η τάση ελέγχου λειτουργίας τους 

θα είναι 230V AC, 50/60 Hz. Η κλειστή και η ανοικτή επαφή δεν θα κλείνουν ποτέ ταυτόχρονα. 

3.5.12 Μεταγωγικοί διακόπτες – Διακόπτες ράγας 

3.5.13  Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 

Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εμφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC όσες  είναι 

αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοματισμού που εξυπηρετούν. 

3.5.14 Διακόπτες ράγας 

Οι διακόπτες ράγας μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν κατά προτίμηση 

εξωτερική μορφή όμοια με αυτήν των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) επόμενης παραγράφου. Η 

στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιημένες ράγες DIN με την βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Οι 

ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων στους πίνακες 

διανομής ή σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής εντάσεως ως 160 Α. Το κέλυφος των 

ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408  και  449-1  ή  ισοδύναμα πρότυπα 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). Τα  λοιπά  τεχνικά  χαρακτηριστικά τους θα 

είναι τα ακόλουθα: 

• Μηχανική αντοχή Ι =  20 – 32 Α     : 300.000 κύκλοι λειτουργίας 

40 – 63 Α : 150.000 κύκλοι λειτουργίας 

80– 100 Α : 100.000  κύκλοι λειτουργίας 

• Ηλεκτρική αντοχή Ι = 20 – 32 Α : 30.000 κύκλοι λειτουργίας 

40 – 63 Α : 10.000 κύκλοι λειτουργίας 

80 – 100 Α   : 7.500 κύκλοι λειτουργίας 

• Αντοχή βαρέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 

• Συνθήκες περιβάλλοντος: 95% σχετική υγρασία στους 55°C (τύπου 2) 

• Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 
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3.5.15 Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB) 

Για την προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν  αυτόματες 

ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB). 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 60947- 2 

ή IEC / EN 60898. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται απ;o αναγνωρισμένο 

οργανισμό (π.χ. VDE) και η σήμανση ποιότητάς του  πρέπει  να  είναι  ορατή πάνω  στις συσκευές. Τα 

χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται  στο  μονογραμμικό σχέδιό της σύμφωνα με 

το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονομαστικό ρεύμα, ικανότητα διακοπής, τύπος σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση στιγμιαίας αφόπλισης. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να  στηρίζονται  σε  συμμετρική ράγα  DIN πλάτους 35 mm  και 

θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής  των διακοπτών 

MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη  τιμή  σφάλματος  στο σημείο του 

συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί  άλλος  διακόπτης προς  την άφιξη 

(τεχνική cascading – ενισχυμένης προστασίας). 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε να 

αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει 

να είναι τύπου “αυτόματου επανοπλισμού”. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) θα πρέπει 

να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή χειρισμού. Το 

χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος. Κάθε πόλος θα 

πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό 

στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για την ονομαστική ένταση μικρο-αυτόματου διακόπτη 

παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες επιλογής ανάλογα με τον τύπο του φορτίου και το μέγεθος 

αυτού. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης 

επαφής. Θα πρέπει να  είναιδυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών  εξαρτημάτων  όπως:  πηνίο  

εργασίας,  πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή 

ανίχνευσηςρεύματος διαρροής 30 mA ή 300 mA με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από 

απόσταση). 

Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0641 και 0643, με 

χαρακτηριστικά διακοπής καμπύλης «C» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα φωτισμού και 
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ρευματοδοτών και καμπύλων «C» ή «D» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα μικρών κινητήρων. 

Οι αυτόματες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για  ονομαστική  τάση  230  V  –  400 V  σε50 Hz, με ισχύ 

διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και ισχύ διακοπής 

τουλάχιστον  6  kΑ  για  τα   κυκλώματα   κινητήρων   σύμφωνα   με   το   πρότυπο IEC 947,2.  Θα  είναι 

εφοδιασμένοι με θερμικά  στοιχεία  προστασίας  από  υπερεντάσεις  καιηλεκτρομαγνητικά στοιχεία 

προστασίας από  βραχυκυκλώματα  τα  οποία  θα  διεγείρονται  απόεντάσεις  ρεύματος  ίσες με 5 - 14 

φορές την ονομαστική για τις τύπου «C» και 10 - 20 φορές τηνονομαστική για τις τύπου «D». Ο ελάχιστος 

αριθμός κύκλων λειτουργίας είναι 20.000. 

3.5.16 Διακόπτες διαρροής (RCD) 

Για την προστασία εγκαταστάσεων και συσκευών από υπερφόρτιση ή βλαβών έναντι διαρροής προς γη 

θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι διακόπτες διαρροής (διαφυγής έντασης). Θα ενεργοποιούνται με βάση 

το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του ουδετέρου. Θα πρέπει να μετρούν τα 

εναλλασσόμενα και παλμικά συνεχή ρεύματα (CBR, τρόπος κατασκευής Α κατά IEC 60947-2). 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61008. Η συμμόρφωση 

με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό και η σήμανσή του πρέπει να 

είναι  ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή  θα πρέπει να φαίνονται σε 

μονογραμμικό διάγραμμα σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονομαστικό ρεύμα 

λειτουργίας, ονομαστικό ρεύμα διαρροής. 

Η ονομαστική τιμή της  ικανότητας  διακοπής  και αποκατάστασης θα πρέπει να  είναι τουλάχιστον   ίση 

με 1,5 kA τόσο για ρεύμα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο και για ρεύμα βραχυκύκλωσης γης 

(I m). 

Τα ονομαστικά υποθετικά ρεύματα βραχυκύκλωσης (Inc και I c) πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα με 

το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο της εγκατάστασης (Isc σύμφωνα με το IEC 60364). 

Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται ότι αυτές οι τιμές δεν διαφέρουν από την  ονομαστική ικανότητα 

διακοπής του μικροαυτόματου διακόπτη που παρέχει προστασία έναντι βραχυκυκλώματος στο διακόπτη 

διαρροής. 

 Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύματα  σφάλματος με  DC συνιστώσες  (τύπος  A 

σύμφωνα με το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για διακόπτες διαρροής που βρίσκονταιμετά από  UPS. 

Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν τριφασικούς ρυθμιστές στροφών πρέπει να είναι τύπου B 
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σύμφωνα με το IEC 60755. 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν μικροαυτόματοι διακόπτες υποδιανομής προστατεύουν 

ρευματοδότες γενικής χρήσης, με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 20A, πρέπει να παρέχουν 

επιπρόσθετα προστασία έναντι  άμεσης επαφής.  Αυτές οι  συσκευές  πρέπει να συμμορφώνονται με το 

πρότυπο IEC / EN 61009 και πρέπει να έχουν ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30 mA. 

Οι διακόπτες διαρροής μπορεί να παρεμβαίνουν στην λειτουργία του διακόπτη είτε μηχανικά είτε 

ηλεκτρικά. Θα πρέπει να διακρίνονται από: 

□ Απλότητα στην συναρμολόγηση. 

□ Ύπαρξη πλήκτρου δοκιμής απόζευξης (test),  ώστε  να  είναι  εφικτός  ο  έλεγχος  λειτουργίας της 

μονάδας. 

□ Ύπαρξη οπτικής ένδειξης (LED ή άλλης), η οποία καθιστά εφικτή την οπτική επιτήρηση της 

μονάδας. 

□ Ύπαρξη βοηθητικής επαφής συναγερμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με 

σύστημα αυτοματισμού. 

□ Η λειτουργία της μονάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τις ιδιότητες λειτουργίας του διακόπτη  ισχύος 

με τον οποίο συνεργάζεται η μονάδα. 

□ Ονομαστική τάση λειτουργίας της μονάδας 230V AC ή 400V AC. 

□ Διαφορικό ρεύμα διαρροής 30 mA, 300 mA ή 500 mA σταθερό ή ρυθμίσιμο (ανάλογα την 

απαίτηση  προστασίας) ως εξής: α)  Για διακόπτες με  ονομαστική ένταση ρεύματος  μέχρι 160 Α: 0...50 

mA, β) Για διακόπτες με  ονομαστική ένταση  ρεύματος  μεγαλύτερη από 160 Α:0...3 Α. 

□ Άμεση ενεργοποίηση ή ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης (ανάλογα την απαίτηση προστασίας) ως 

εξής: α) Για διακόπτες με ονομαστική ένταση ρεύματος μέχρι 160 Α: 0...0,5 sec, β) Για διακόπτες με 

ονομαστική ένταση ρεύματος μεγαλύτερη από 160 Α: 0...1 sec. 

Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται από ανεπιθύμητες διακοπές που 

οφείλονται σε ματαβατικές υπερτάσεις (κεραυνοί, διαταραχές στο δίκτυο κλπ). 
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3.5.17 Ασφαλειοαποζεύκτες 

Για την προστασία κυκλωμάτων ως 250 A είναι  δυνατή η χρήση φυσιγγίων  τήξεως σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC / EN 60947-3 σε κατάλληλες ασφαλειοθήκες οι οποίες θα ακολουθούν το πρότυπο IEC / 

EN 60269. Θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα, θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 

ζεύξεις και αποζεύξεις και θα είναι των κάτωθι περιγραφομένωντεχνικών χαρακτηριστικών: 

Για ονομαστική ένταση 32 A, ικανότητα διακοπής 500 A και αντοχή σε βραχυκύκλωμα  25  kA 63  A, 

ικανότητα διακοπής 800 A και αντοχή σε βραχυκύκλωμα 25 kA 100 A, ικανότητα διακοπής1.000 A και 

αντοχή σε βραχυκύκλωμα 35 kA 250 A, ικανότητα διακοπής1.500 A και αντοχή σε βραχυκύκλωμα 50 

kA 

Η ικανότητα διακοπής νοείται για ονομαστική τάση ως 500V, συχνότητα 40...60Hz και συνφ = 0,7. 

Για  τον    υπολογισμό   του   ρεύματος   λειτουργίας   θα   λαμβάνεται   υπ’   όψη   η   θερμοκρασία   του 

περιβάλλοντος και η αλληλεπίδραση με γειτονικά υλικά, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 Το άνοιγμα της φυσιγγειοθήκης θα γίνεται όταν διακοπεί το κύκλωμα. Όπου απαιτείται θα 

χρησιμοποιούνται ωστήρες ώστε όταν καεί ένα φυσίγγι να προκαλείται διακοπή όλων των φάσεων. 

3.5.18 Πυκνωτές αντιστάθμισης 

Ο σχεδιασμός του πίνακα αυτόματης αντιστάθμισης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 

τελευταίων εκδόσεων των παρακάτω προτύπων καθώς και με τις ειδικές απαιτήσεις της παρούσας 

προδιαγραφής. 

• IEC 60831 Πυκνωτές ισχύος με ιδιότητες αυτοεπούλωσης για A.C. συστήματα ονομαστικής 

τάσης μέχρι και 1 kV. 

• IEC 61921 Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος. Συστοιχίες πυκνωτών χαμηλής τάσης. 

• IEC 60439-1 Συναρμολόγηση διακοπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ελέγχου χαμηλής τάσης. 

• IEC 60947 Διακοπτικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης. 

• IEC 60269 Ασφάλειες Χ. Τ. 
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• IEC 60289 Πηνία 

• UL 810 Πυκνωτές 

Ο πίνακας αυτόματης αντιστάθμισης Χ.Τ. θα πρέπει να σχεδιάζεται για εγκατάσταση σε υψόμετρο μέχρι 

και 2000 μέτρα. Η αντοχή του εξοπλισμού στην υγρασία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

60439-1: 50% υγρασία και μέγιστη θερμοκρασία 40°C.  Ο  πίνακας  θα  πρέπει  να μπορεί να λειτουργεί 

σε περιβάλλον με μέγιστο βαθμό  ρύπανσης  κλάσης  3,  όπως  αυτός  ορίζεται από το πρότυπο IEC 60815 

και να σχεδιάζεται ώστε να αντέχει  στην  μόλυνση  λόγω  αρμονικών καθώς και να αποφεύγεται η 

ενίσχυση των αρμονικών. 

Οι ακόλουθοι κανόνες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

□ Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πυκνωτές  με  ονομαστική  τάση  λειτουργίας  415  V  (για δίκτυο 

400 V) εάν  η ισχύς  σε  kVA,  των  φορτίων  που  παράγουν  αρμονικές, είναι μικρότερη ή ίση του 15 % 

της ισχύς του μετασχηματιστή (THD(I) ≤ 5%). 

□ Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πυκνωτές  με  ονομαστική  τάση  λειτουργίας  480  V  (για δίκτυο 

400 V) εάν η ισχύς σε kVA,  των  φορτίων  που  παράγουν  αρμονικές, είναι μεταξύ 15 και 25 % της 

ισχύς του μετασχηματιστή ( 5% ≤ THD(I) ≤ 10%). 

□ Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πυκνωτές με ονομαστική τάση λειτουργίας 480 V σε  συνδυασμό 

με στραγγαλιστικά πηνία με  συχνότητα  συντονισμού  στα  135,  190  ή  215  Hz  εάν η ισχύς σε kVA, 

των φορτίων που παράγουν αρμονικές, είναι μεταξύ 25 και 50 % της ισχύς του μετασχηματιστή ( 10% ≤ 

THD(I) ≤ 20%). 

□ Λύσεις φιλτραρίσματος αρμονικών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν η ισχύς σε kVA, των 

φορτίων που παράγουν αρμονικές, είναι  μεγαλύτερη  από  50  %  της  ισχύς  του μετασχηματιστή (THD(I) 

> 20%). 

Οι  τριφασικές  μονάδες  πυκνωτών  θα  πρέπει  να   είναι  χαμηλών   απωλειών,  ελεγμένες  σύμφωνα με 

το πρότυπο IEC 60831 μέρη 1 & 2 και θα αποτελούνται από μονοφασικά στοιχεία. Κάθε μονοφασικό 

στοιχείο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξηρή μεμβράνη επιμεταλλωμένου πολυπροπυλενίου με 

ιδιότητα αυτοεπούλωσης και να τοποθετείται σε ξεχωριστό περίβλημα. Το πλαστικό υλικό θα πρέπει να 

είναι τύπου V0, αυτοσβενόμενο, σύμφωνα  το πρότυπο UL 810.  Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο 

σύστημα προστασίας το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ασφάλεια HRC, ένα διακόπτη υπερπίεσης 
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και μια εσωτερική αντίσταση εκφόρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πυκνωτής θα εκφορτίζεται 

υπό τάση η οποία δεν θα ξεπερνά τα 50 V (μέτρηση στους ακροδέκτες του πυκνωτή) ένα λεπτό μετά την 

αποσύνδεση από την παροχήισχύος. 

 Κάθε μονάδα πυκνωτή θα πρέπει να παρέχεται με τρεις ακροδέκτες σύνδεσης ενώ δεν θα απαιτείται 

σύνδεση γείωσης. 

Το όργανο αυτόματης αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι  ηλεκτρονικού τύπου με  ικανότηταελέγχου  της 

σύνδεσης και αποσύνδεσης κατάλληλου αριθμού  βημάτων πυκνωτών,  μέσω  τωναντίστοιχων  ρελέ 

πυκνωτών. Η επιλογή των βημάτων θα πραγματοποιείται με βάση  την  ισχύ  τουπίνακα αυτόματης 

αντιστάθμισης. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονόμοι, για την μεταγωγή των πυκνωτών εντός και εκτός 

λειτουργίας, οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με  το  πρότυπο  IEC  60947 – 4  ενώ  η ισχύς τους 

θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την απαιτούμενη λειτουργία. 

Σε περίπτωση  δικτύου  μολυσμένου  λόγω  αρμονικών  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται,  επιπρόσθετα, 

στραγγαλιστικά πηνία που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60289. 

3.5.19 Ρελέ θερμικής προστασίας 

Τα ρελέ θερμικής  προστασίας  (θερμικά)  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  στα  πρότυπα  IEC 60947- 1, 

IEC 60947-4 ή σε ισοδύναμα  πρότυπα χωρών –  μελών της  Ε.Ε.  (ΝFC 63-650,  VDE 0660) ή  με  τα 

πρότυπα UL. 

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα 

πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα. 

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι  πλήρως  ικανά  να  λειτουργούν  σε  τροπικά κλίματα και να 

είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

Θα  πρέπει  να  διατίθενται  σε  2   κλάσεις   ενεργοποίησης,   σύμφωνα   με   τους κανονισμούς IEC 

60947–4 (κλάση ενεργοποίησης 10,20). 
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Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25°C έως 55°C. 

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από το  ρελέ 

ισχύος. 

Το ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν: 

□ Εύκολη και ακριβή ρύθμιση δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό 

κάλυμμα 

□ Επιλογέα θέσης «χειροκίνητου επανοπλισμού» και θέση «αυτόματου επανοπλισμού» 

□ Σηματοδότηση της ενεργοποίησης 

□ Λειτουργία «επανοπλισμού», ανεξάρτητη από την λειτουργία «start» 

□ Λειτουργία «stop» με δυνατότητα μανδάλωσης 

□ Λειτουργία «test» με προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού 

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) με lth=5A. 

3.5.20 Μπουτόν τηλεχειρισμού – ενδεικτικές λυχνίες 

Τα μπουτόν τηλεχειρισμού και οι ενδεικτικές λυχνίες που θα τοποθετηθούν στις θύρες πινάκων τύπου 

πεδίων θα είναι διαμέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και βάθους 60 mm. Οι λυχνίες θα είναι αίγλης 24 

V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο VDE 0660 με βαθμό προστασίας ΙΡ65. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου πεδίων θα πρέπει να συνδέονται με την παρεμβολή 

κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταμπακέρας) με τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυμμα  των λυχνιών   θα 

έχει κόκκινο χρώμα και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο.  Σε  περίπτωσηένδειξης  πολλών 

λειτουργιών (λειτουργία, στάση, βλάβη κ.ά.)  το  κάλυμμα  των  αντίστοιχωνλυχνιών  θα μπορεί να είναι 

κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά.  Η  αλλαγή  των  λαμπτήρων  τωνενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να 

μπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ημπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων. 

Στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαμηλής τάσεως με 

ενσωματωμένο μετασχηματιστή. Για να εξασφαλιστεί μεγάλος χρόνος ζωής των λυχνιών,αυτές δεν 

πρέπει να λειτουργούν υπό τάση μεγαλύτερη του 90% της ονομαστικής τους. 
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Στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά προς τηλυχνία. 

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push to test) ή θα 

προβλέπεται σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων κομβίο ελέγχου. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες που θα εγκατασταθούν σε τυποποιημένες ράγες DIN θα είναι σύμφωνες με το 

πρότυπο IEC 62094-1, τύπου με φωτοδίοδο (LED). Θα λειτουργούν με ονομαστική τάση 230 VAC ή 12 

– 48 V AC/DC. Η αντοχή τους σε κρουστική τάση θα είναι τουλάχιστον 4 kV (2 kV για ενδεικτικά 12 – 

48 V). Θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα στην απόδοση των χρωμάτων και της φωτεινότητας και διάρκεια 

ζωής τουλάχιστον 50.000  h.  Η κατανάλωση ισχύος δεν  ξεπερνά το  0,8  W. 

3.6 Αντικεραυνική προστασία συσκευών, γραμμών και δεδομένων 

3.6.1 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας γραμμών τροφοδοσίας 230V 

Στην είσοδο του πίνακα θα τοποθετηθούν, παράλληλα με τις φάσεις και το ουδέτερο, αντικεραυνικά 

ράγας (2 τεμάχια, ένα στην φάση, ένα στον ουδέτερα) για προστασία από κρουστικές τάσεις (χονδρική 

προστασία) με τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 30 ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20 μ sec)  

• Ονομαστικά ρεύμα εκφόρτισης: 10 ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20 μ sec)  

• Χρόνος απόκρισης < 30 nsec  

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας : - 30⁰C έως + 60⁰C 

• Ενδεικτικό σήμα καλής λειτουργίας 

 

3.6.2 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας γραμμών αναλογικών σημάτων   

Για την αντικεραυνική προστασία των γραμμών αναλογικών σημάτων θα πρέπει να τοποθετηθούν 

αντικεραυνικά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

• Ονομαστική τάση 24V.  

• Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης: 10 ΚΑ  

• Ελάχιστη αντίσταση διαπέρασης   

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: - 25⁰C έως + 60⁰C 0C  

• Χρόνος απόκρισης ≤ 2 nsec  

• Κατάλληλη για γραμμές δεδομένων (RS 232, RS 422, (0)4-20mA κλπ 
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3.6.3 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κεραιών   

Παρέχουν αντικεραυνική προστασία στις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας (radiomodems).   

Το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για την προστασία τηλεπικοινωνιών, συστημάτων ασύρματης 

εκπομπής και αναμετάδοσης για τις περιπτώσεις υπερτάσεων συμπεριλαμβανόμενου έμμεσου 

χτυπήματος αστραπής. Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας των ζωνών αντικεραυνικής προστασίας, τα 

συστήματα προστασίας εγκαθίστανται στην διασύνδεση μεταξύ των ζωνών LPZ OB και LPZ 1. 

Χρησιμοποιούνται για ευρείας ζώνης δέκτες και για μεταφορά δεδομένων από πολλαπλούς πομπούς 

διαμήκους ενός απλού καλωδίου για συχνότητες που ανέρχονται από 0 μέχρι 2,5 GHz  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Μέγιστη συνεχόμενη τάση λειτουργίας Uc : 60 V DC  

• Ονομαστικό ρεύμα φορτίου: 5,00 A 

• Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20 µs) In : 8 kA  

• Δυναμική τάση σπινθήρα σε 1kV / μs : 500 V  

• Εύρος συχνότητας :< 2,5 GHz  

• Χρόνος απόκρισης : 100 ns  

• Χαρακτηριστική εμπέδηση   :   50 Ω  

• Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος : - 20° C to + 60° C  

• VSWR  : 1,1  

• Πρότυπα  : EN 61643-21+A1,A2:2013 

 

3.6.4 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Ethernet 

Για την αντικεραυνική προστασία Ethernet θα πρέπει να τοποθετηθούν αντικεραυνικά με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά :  

• Μέγιστη τάση λειτουργίας: 5,00 V AC/ 7,50 V DC 

• Ονομαστικό ρεύμα φορτίου: 0,40 A 

• Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20 µs) Itotal : 1,5 kA  

• Χρόνος απόκρισης: 100 ns 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -20 °C…+60 °C 

• Χρόνος απόκρισης: 100 ns 
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• Συμφωνία με πρότυπα: EN 61643-21+A1,A2:2013 

•  

3.6.5 Όργανα μετρήσεως 

Τα όργανα μετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0410 και τα πρότυπα 

IEC 51 και IEC 521. 

Τα όργανα μετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700  και  DIN 43718, 

οι περιοχές μετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις μετρήσεως στο DIN 43703. Η τάση δοκιμής 

για την αντοχή των οργάνων μετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την αντίστοιχηπεριοχή μέτρησης σε 

σχέση με την απαιτούμενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για την θερμοκρασία 

+20οC σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0410. 

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο θα έχει 

διάταξη διορθώσεως της μηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει με ακρίβεια τηνμηδενική θέση σε 

ηρεμία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύμφωνη προς το DIN43835 και θα εξασφαλίζει 

εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαμορφωμένο δάπεδο δε θα είναι 

μικρότερο από 400 mm και μεγαλύτερο από 2.000 mm. 

Η βαθμίδα μετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των ακροδεκτών 

ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου προβλέπεται θα 

προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώματος. 

3.6.5.1 Αμπερόμετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των αμπερομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι: 

i. Θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος τύπου στρεφόμενου σιδήρου ή ψηφιακά, για συχνότητες 

λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οι διαστάσεις  θα  είναι  96 mm x 96 mm  όταν  τοποθετούνται  σε  θύρα  πίνακα τύπου πεδίων ή 

70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε τυποποιημένη ράγα DIN. 

iii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 
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3.6.5.2 Βολτόμετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι: 

i. Θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος στρεφόμενου σιδήρου ή ψηφιακά, για συχνότητες 

λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οι διαστάσεις θα  είναι  96 mm  x  96 mm  όταν  τοποθετούνται  σε θύρα πίνακα τύπου πεδίων  ή 

70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε τυποποιημένη ράγα DIN. 

iii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

3.6.5.3 Ηλεκτρονικά πολυόργανα 

Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης, τα οποία θα αντικαθιστούν τα αναλογικά 

όργανα μέτρησης τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω αναφερόμενες ακρίβειες μετρήσεων και 

να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες. 

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

□ Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) μέχρι 275V AC 50/60 Hz. 

□ Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) μέχρι 475V AC 50/60 Hz. 

□ Κλάση ακρίβειας 1,5%. 

□ Τάση λειτουργίας 230V AC ή 400V AC. 

□ Μέτρηση ρευμάτων και για τις τρείς φάσεις με την χρήση μετασχηματιστή έντασης. 

□ H απεικόνιση των μετρήσεων θα γίνεται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (τύπος LCD). 

□ Να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης των μετρήσεων σε PLC. 

3.6.5.4 Μετασχηματιστές εντάσεως 

Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι σύμφωνοι με το  πρότυπο IEC 185, με  τύλιγμα  στο  πρωτεύον ή 

δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα με την επιθυμητή σχέση μετασχηματισμού και θα είναι κατάλληλοι για 

τροφοδότηση μετρητών, ενδεικτικών οργάνων και διατάξεων προστασίας. 
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Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις εντάσεως εναλλασσόμενου 

ρεύματος πάνω από 30 Α και θα είναι σύμφωνα προς τις προδιαγραφές DIN 42600 και VDE 0414/12.70. 

Τα τεχνικά στοιχεία του μετασχηματιστή εντάσεως θα είναι: 

i. Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής εντάσεως 5 Α ενώ το πρωτεύον θα πρέπει να καλύπτει 

το άθροισμα των φορτίων που εξυπηρετεί. 

ii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι κατάλληλη για τη λειτουργία που προορίζονται. Ειδικότερα για 

τροφοδότηση μετρητών, η απαιτούμενη κλάση ακριβείας θα είναι 1, για τροφοδότηση ενδεικτικών 

οργάνων 3 και για τροφοδότηση διατάξεων ασφαλείας 5, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.  Σε  περίπτωση  

που  ο  μετασχηματιστής  εντάσεως  εκτελεί  περισσότερες  της μιας λειτουργίες, θα πρέπει να είναι της 

ανωτέρας των απαιτουμένων κλάσεως ακριβείας. 

iii. Η μόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύμφωνα προς VDE 

iv. Η ονομαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz 

v. Η τάση λειτουργίας έως 600 V 

vi. Η τάση δοκιμής θα είναι 3 kV 

vii. Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλμα σε 5xΙΝ), όπου IN η ονομαστική 

ένταση 

viii. Αντοχή βραχυκυκλώματος Ι θερμική ένταση: Ith = 60 In 

ix. Δυναμική ένταση: Idyn = 150 In 

x. Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 

xi. Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec) 

Κάθε μετασχηματιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα  στοιχείων  στην  οποία  θα  αναγράφονται  ο τύπος, 

η σχέση μετασχηματισμού, το ονομαστικό φορτίο κτλ. 

Κατά προτίμηση πρέπει να τοποθετούνται μετασχηματιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί αυτών με 

τύλιγμα. 
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Οι μετασχηματιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον χρόνο 

βραχυκυκλώματος που θα μπορούσε να συμβεί στη θέση που είναι τοποθετημένοι. Η ως άνω αντοχή δεν 

πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του υπόλοιπου εξοπλισμού του πίνακα. 

Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των μετασχηματιστών εντάσεως προβλέπεται η τοποθέτηση 

λυομένων συνδέσμων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος. 

3.6.5.5 Μετασχηματιστές τάσεως 

Οι μετασχηματιστές τάσεως θα είναι κατασκευασμένοι κατά IEC 186. Τα τυλίγματα των 

μετασχηματιστών τάσεως θα είναι εμβαπτισμένα και θα μονώνονται με  εποξική  χυτορητίνη.  Θα έχουν 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, ήτοι λόγο μετασχηματισμού, ονομαστική τάση εξόδου, ονομαστική 

ισχύ κτλ. η απόκλιση από την ονομαστική τάση και ισχύ δεν πρέπει να υπερβαίνει  το 0,5%. 

Μετασχηματιστές τάσεως χρησιμοποιούμενοι   σε πεδία μέσης τάσεως  θα  μπορούν να 

απομονωθούν και θα αντέχουν σε κρουστική τάση 75 kV. 

Οι  σταθερές  επαφές  των  μετασχηματιστών  θα  καλύπτονται  αυτομάτως  με  διαφράγματα ασφαλείας 

όταν  οι μετασχηματιστές αποζευγνύονται.  Τα διαφράγματα θα έχουν  κίτρινο χρώμα και  θα φέρουν την 

επιγραφή «ΚΥΚΛΩΜΑ» όταν οι επαφές ζευγνύονται προς την πλευρά των τροφοδοτικών αγωγών. 

Τα πρωτεύοντα τυλίγματα θα προστατεύονται με ασφάλειες HRC σύμφωνα  με  το  πρότυπο IEC  60282 

και μαζί με τις καλωδιώσεις μεταξύ των ασφαλειών και των  αγωγών  του  πρωτεύοντοςθα πρέπει να 

αντέχουν στην ένταση βραχυκυκλώματος στο σημείο που είναι τοποθετημένος ο μετασχηματιστής. 

Η πρόσβαση στις  ασφάλειες  του  πρωτεύοντος  θα είναι  αδύνατη,  αν  δεν  έχει  απομονωθεί  πλήρως ο 

μετασχηματιστής από την τροφοδοτούσα το πρωτεύον πηγή. 

Τα τυλίγματα του δευτερεύοντος θα προστατεύονται επίσης με ασφάλειες των οποίων  η αντικατάσταση 

πρέπει να είναι ασφαλής και εύκολη. 

3.6.5.6 Βαττόμετρα 

Οι μετρητές θα είναι τριφασικοί και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το IEC 1036. Η ακρίβεια θα 

είναι κλάσης 2 και  θα διαθέτουν  οθόνη υγρών κρυστάλλων έξι ψηφίων  στην οποία θαεμφανίζεται η 

ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh. Η σύνδεσή τους  θα  γίνεται  είτε  άμεσαείτε  μέσω τριών 

μετασχηματιστών έντασης κατάλληλου λόγου μετασχηματισμού. 
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3.6.5.7 Ωρομετρητές 

Οι ωρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο  IEC,  μηχανικού  τύπου,  πέντε  τουλάχιστον ψηφίων 

για παράλληλη σύνδεση με το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, με τάση λειτουργίας 230V και ονομαστική 

συχνότητα 50 Ηz. 

3.6.5.8 Επιτηρητές τάσης 

Οι επιτηρητές τάσης θα παρακολουθούν την τάση και θα δίνουν σε ελεύθερη τάσης μεταγωγική επαφή 

σήμανση της ανωμαλίας. 

Θα επισημαίνεται η απώλεια φάσης, η αλλαγή στην ακολουθία των φάσεων, η ασυμμετρία φάσης σε 

υπόταση σε ρυθμιζόμενο ποσοστό 85 ... 95%, η ασυμμετρία φάσης σε υπέρταση σε ρυθμιζόμενο ποσοστό 

105 ... 115%, η συμμετρική υπόταση και υπέρταση στα ίδια ρυθμιζόμεναποσοστά. 

Η επιτήρηση θα γίνεται με την χρήση και του ουδέτερου, θα υπάρχει υστέρηση, ενώ η επαφή θα μετάγεται 

σε ρυθμιζόμενο μετά την ανωμαλία χρόνο 0,1 έως 10 sec. 

Σε περίπτωση που  δεν  υπάρχει  ένας επιτηρητής  που να  εκτελεί  όλα τα ανωτέρω  γίνονται  δεκτοί  και 

δύο μαζί που θα επιτελούν το σύνολο των ανωτέρω ελέγχων. 

3.7 Γειώσεις 

 

3.7.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται  στις  γειώσεις  των  κτιρίων,  των  Υποσταθμών,  των 

ηλεκτρικών πινάκων των μετασχηματιστών κτλ. εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες  για  την  ασφάλεια και  την  προστασία ατόμων  που έρχονται 

σε άμεση ή έμμεση επαφή με αυτές και ειδικότερα περιλαμβάνει: 

• Τη θεμελιακή γείωση των κτιρίων 

• Την ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 

• Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των έργων 

• Τις γειώσεις των ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 

• Τις γειώσεις των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων. 
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3.7.2 Υλικά 

3.7.2.1 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Οι γυμνοί αγωγοί  γειώσεως  θα είναι  κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων  με  αγωγιμότητα 98%  

σε σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. 

Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών  καλωδίων  θα  είναι  μεμονωμένοι  αγωγοί  της  αυτής  μόνωσης 

και κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος. 

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα  είναι  ορειχάλκινοι  τύπου 

ασφαλείας και κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους 

γειώσεως. 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατομή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι αγωγοί 

του κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατομής. Εάν οι 

αγωγοί του κυκλώματος έχουν διατομή 16 ως 35 mm2, ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2, ενώ, 

για διατομές αγωγών κυκλωμάτων μεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή 

τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 

3.7.2.2 Γειώσεις 

Ο αγωγός γείωσης θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα με το τροφοδοτικό 

καλώδιο των ιστών. 

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης της εγκατάστασης οδικού φωτισμού με τον αγωγό γείωσης 

κάθε ακροκιβωτίου θα γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων γαλβανισμένων σφιγκτήρων μέσα στο 

φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού, από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. 

Ο αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραμμή θα ξεκινά από τον πίνακα τροφοδότησης κάθε 

γραμμής εξωτερικού φωτισμού. Στο άλλο άκρο θα συνδέεται με μία πλάκα γείωσης στο τέλος 

κάθε τροφοδοτικής γραμμής. 

Οι πλάκες γείωσης θα εγκατασταθούν κατακόρυφα μέσα στο έδαφος σε βάθος 1,0 m. Οι αγωγοί 

γειώσεως θα συνδέονται με τις πλάκες γειώσεως διερχόμενοι κατά τη διαγώνιο αυτών με 

μολυβδοκασσιτεροκόλληση και θα βιδώνονται  στο  άκρο  αυτών  με  ορειχάλκινο  σφικτήρα  5/16in 

για μηχανική συγκράτηση του αγωγού στην πλάκα γειώσεως. Οι μεταλλικές πλάκες γειώσεως 

τοποθετούνται κατακόρυφα σε όρυγμα βάθους μεγαλύτερου του 1,50 m  και  πλάτους μεγαλύτερου  
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από 1,00 m. Η επίχωση του ορύγματος γίνεται με άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια (ποτέ νταμαρίσια) 

ανακατεμένη με κοσκινισμένο χώμα από την εκσκαφή  και  ψηλή  καρβουνόσκονη.  Ταυτόχρονα  

γίνεται βρέξιμο και συμπίεση του επιχώματος. 

 

 

 

 
 

 

3.7.2.3 Θεμελιακή γείωση 

Η εκλογή των υλικών γίνεται με βάση την προστασία της θεμελιακής γείωσης έναντι 

διαβρώσεως και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεμελιακής γείωσης πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ EN 50164-

2 ελάχιστης διατομής 30 mm x 3,5 mm. Χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα πρέπει να είναι 

και όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, ήτοι: 

• οι ορθοστάτες ή στηρίγματα ταινίας 

• οι σύνδεσμοι διακλαδώσεων ή κατά μήκος συνδέσεων 

• οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και 

• οι συνδετήρες ταινίας και οπλισμού θεμελίων. 

3.8 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 

3.8.1 Radiomodem 

Η μονάδα ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, για υψηλή ασφάλεια 

μετάδοσης των δεδομένων. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ασύρματο ETHERNET modem, για 

επικοινωνίες υψηλού εύρους, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.11. Πρέπει να είναι σχεδιασμένη για 

εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση. Πρέπει να διαθέτει δυνατότητα υλοποίησης 

αναμετάδοσης πλέγματος για μεγαλύτερης εμβέλειας δίκτυο (mesh networking repeatability). Θα 

πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών και αναλογικών εισόδων κα εξόδων, με 
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κάρτες επέκτασης που θα επικοινωνεί με την μονάδα μέσω Modbus server. Κάθε μονάδα πρέπει να 

μπορεί να λειτουργήσει ως access point, client, bridge, ή router. 

Πρέπει να διαθέτει τρεις θύρες επικοινωνίας οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα:  

- μία θύρα Ethernet (10/100 BaseΤ IEEE 802.3 RJ45 Connector) 

- μία θύρα RS485 (2 pin σε κλέμα) 

- μία θύρα RS232 (DB9 θηλυκό). 

 

Επίσης τα Radio modem πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία 9 -30 VDC με προστασία από υπέρταση και υπόταση 

• Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 2.412 – 2.472GHz (802.11b/g)  

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -40C έως +60C  

• Σχετική υγρασία: 0 – 99% non-condensing 

• Ταχύτητα μετάδοσης έως 108Mbps 

• Ευαισθησία δέκτη: -100dBm @ 250kbps - 74dBm @ 108Mbps 

• Προστασία έναντι των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών  

• Κέλυφος από αλουμίνιο  

• Τοποθέτηση σε ράγα Ω 

• Ενδεικτικές λυχνίες για την λειτουργική κατάσταση της συσκευής (Power/OK; RX; TX/Link; RS232; 

LAN; RS485; Digital I/O status) 

• Ισχύς μετάδοσης 15 - 400mW RF Power  

• Συμβατό με τα πρότυπα FCC Part 15; EN 301 489 – 17; AS/NZS CISPR22, EN 300 328; RSS 210; CSA 

Class I; Division 2; ATEX; IECEx nA IIC; IEC 60950 (RoHS Compliant) ; UL Listed  

• Να διαθέτει 1 ενσωματωμένη ψηφιακή είσοδο και 1 ενσωματωμένη ψηφιακή έξοδο 

• Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP, ARP, SNMP, RADIUS/802.1x, DHCP, DNS, PPP, ICMP, 

HTTP, FTP, TFTP, TELNET, MODBUS και MODBUS-TCP 

• Ασφάλεια: κρυπτογράφηση δεδομένων 802.11i μέσω CCMP 128bit AES, υποστήριξη για 802.1x 

radius server, secure HTTP protocol 

• Μετάδοση μέσω εκτεταμένου φάσματος (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 
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• CE Mark. 

3.8.2 Μονάδα Ασύρματης Επικοινωνίας UHF 

Η μονάδα ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να είναι στοιβαρής κατασκευής, για υψηλή ασφάλεια 

μετάδοσης των δεδομένων και να υπάρχει η δυνατότητα για υποστήριξη όλων των πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ασύρματο ETHERNET 10/100baseT modem και να 

έχει τη δυνατότητα σειριακής σύνδεσης τόσο μέσω RS485, όσο μέσω RS232 θύρας. Οι τρεις θύρες πρέπει 

να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα. Το Radiomodem θα πρέπει να εξασφαλίζει 

αμφίδρομες ασύρματες επικοινωνίες σε βιομηχανικό και υψηλού θορύβου περιβάλλον για 

απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο. Το προσφερόμενο radiomodem θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση. Θα πρέπει να λειτουργεί ως radiomodem 

και επαναλήπτης ταυτόχρονα καθώς σε ένα δίκτυο με radiomodem οι μονάδες πρέπει να μπορούν να 

λειτουργήσουν συγχρόνως ως αναμεταδότες και ως τερματικές συσκευές. Θα πρέπει να διαθέτει την 

δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών και αναλογικών εισόδων κα εξόδων, με κάρτες επέκτασης που θα 

επικοινωνούν με την μονάδα μέσω Modbus server. Κάθε μονάδα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ως 

access point, client, bridge, ή router προσφέροντας απόλυτη φερεγγυότητα στη μεταφορά των δεδομένων 

μεταξύ του PLC και του υπολογιστή. 

Επίσης οι μονάδες ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Εύρος συχνότητας:  360-470 MHz 

• Ισχύς μετάδοσης:  10mW - 10W  

• Διαμόρφωση/Ταχύτητα μετάδοση δεδομένων: 
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Διαμόρφωση/Ταχύτητα 

μετάδοσης Δεδομένων: 
6 . 2 5 k H z  8 k H z  2 5 k H z  

QPSK-FEC  4kbps  8kbps  16kbps  

QPSK  8kbps  16kbps  32kbps  

16-QAM  16kbps  32kbps  64kbps  

64-QAM  24kbps  48kbps  96kbps  

2-FSK   4.8kbps  9.6kbps  

4-FSK   9.6kbps  19.2kbps  

 

• Εμβέλεια ( LoS ): 13 χλμ. @ 0,5W, 90 χλμ. @ 10 W  

• Τροφοδοσία:  13-28 Vdc 

• Ψηφιακοί είσοδοι: 1 ψηφιακή είσοδο 

• Ψηφιακοί έξοδοι: 1 ψηφιακή έξοδο 

• Θύρα Ethernet:  10/100BaseT, Auto MDIX RJ45 

• Σειριακή θύρα: 1 θύρα RS-232 ή 1 θύρα RS-485 

• Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (bps) μέσω σειριακών θυρών: 1200, 2400, 4800, 9600, 

14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 

• Να υποστηρίζει πρωτόκολλα: TCP / IP, UDP, ARP,  DHCP, DNS, HTTP, ICMP, VLAN 

802.1QT, MODBUS - RTU και MODBUS – TCP 

• Ένδειξη LED:  τροφοδοσίας / OK , RX, TX / Σύνδεσμος, Digital I / O, λήψη σήματος radio 

• Συμβατό με τα πρότυπα: FCC CFR47 Part 15; EN 301 489-3; EN 301 489-5, FCC CFR47 

Μέρος 90, IC RSS 119, EN 300 113, EN 300 220, AS/NZS4295, EN / IEC 62368 

• Τοποθέτηση σε DIN Rail 

• Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας: -30 έως +60 ° C  

• Εύρος Υγρασίας: 0-95 %  

• Προστασία έναντι των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• CE Mark. 

Να συνοδεύεται από κεραία με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
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• Τύπος: Μονοκατευθυντική 

• Συχνότητα: 410-440 MHz,  

• Εμπέδηση: 50 Ohm 

• Κέρδος: τουλάχιστον 10 dBi 

• VSWR: 1,4 

• Πόλωση: Κατακόρυφη / Οριζόντια 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 ⁰ C …. + 50 ⁰ C 

 

3.8.3 GSM Modem  

Το υπό προμήθεια GSM/GPRS modem θα πρέπει να υποστηρίζει ένα ασφαλές, γρήγορο, απλό και 

αξιόπιστο τρόπο σύνδεσης των συσκευών και του εξοπλισμού που χρειάζεται να παρακολουθείτε 

απομακρυσμένα και να ελέγχεται από οπουδήποτε. Το GSM/GPRS modem θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

την ευρυζωνική, κυτταρική τεχνολογία (4G /LTE) ώστε να εξασφαλίζει γρήγορη και σταθερή 

συνδεσιμότητα με συσκευές και εξοπλισμό του πεδίου, επιτρέποντας στον χρήστη την απομακρυσμένη 

πρόσβαση στα δίκτυο και την αναφορά διαγνωστικών για την κατάσταση του δικτύου.  

Το GSM/GPRS modem πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

• Εύρος Συχνοτήτων 

• 4G LTE FDD MHz • 2100 (B1), 1900 

(B2), 1800 (B3), 

1700 (B4), 850 

(B5), 2600 (B7), 

900 (B8), 700 (B28) 

• 4G LTE TDD MHZ • 2300 (B40) 

• UMTS 

/HSPA/HUSPA,HSPA+/DC-

HSPA+ 

• 850/900/1900/2100 

MHz 

• QUAD BAND EGSM • 850/900/1800/1900 

MHz 

• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: TCP, UDP, SMTP, POP, ICMP, FTP, PPP, 

PPPoE, DCHP, DDNS, DNS, SNMP, WPS, DMZ. 

• Δυνατότητα δημιουργίας VPN μέσω OpenVPN 
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• Δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων για τον έλεγχο του modem, για 

διάγνωση της κατάστασης του modem, για επανεκκίνησης και για αναγγελία 

συναγερμών (alarms) 

• Θύρες Ethernet 2 x 1-/100M RJ45 

• Σειριακή θύρα 1 x RS232  

• Ψηφιακές είσοδοι / έξοδοι: 4  

• Διαγνωστικά LED: VPN, SYS, SIGNAL, CELL, WAN, LAN  

• Τάση λειτουργίας 10 – 30 VDC 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -25°C...+65°C 

• Τοποθέτηση σε DIN rail  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού  

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστικού οίκου περί εξασφάλισης και διάθεσης 

ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη 

3.8.4 Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Τύπος: Πολυκατευθυντική 

• Συχνότητα: 840–950 MHz, 1800–2100 MHz, 2420–2480 MHz 

• Κέρδος: τουλάχιστον 1,5 dBi 

• VSWR: <1,6 

• Εύρος ζώνης: 110 MHz (840–950 MHz) 

▪ 360 MHz (1800–2100 MHz) 

▪ 100 MHZ (2420–2480 MHz) 

• Πόλωση: Κατακόρυφη 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

Οι μονάδες επικοινωνιακού εξοπλισμού των παραπάνω παραγράφων, που θα παραδοθούν στο πλαίσιο 

της παρούσας προμήθειας, για λόγους βελτιστοποίησης διαδικασιών και ελαχιστοποίησης κόστους 

συντήρησης και αποθήκης ανταλλακτικών, πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ίδιου κατασκευαστικού 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

οίκου. 

3.9 Προγραμματιζόμενος λογικός Ελεγκτής (PLC) 

Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) είναι μια ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη μονάδα 

αυτοματισμού βασισμένη σε μικροεπεξεργαστή, η οποία έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται δεδομένα 

που συλλέγει από το βιομηχανικό περιβάλλον μέσω κατάλληλων αισθητηρίων και να ενεργοποιεί 

μονάδες κίνησης και ελέγχου βάσει του προγράμματος  λειτουργίας που ενσωματώνει. Επιπλέον ο 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να ανταλλάζει 

πληροφορίες με άλλους ελεγκτές, μονάδες αυτοματισμού καθώς και εποπτικά συστήματα, μέσω τοπικού 

η απομακρυσμένου δικτύου.  

Βασικές προδιαγραφές τυποποίησης του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή πρέπει να είναι: 

1. ISO 9001 σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό 

2. CE Declaration of Conformity Συμμόρφωση με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και διεθνή 

πρότυπα: 

− "Electromagnetic Compatibility" EΜC Directive 2004/108/EC  

− Low Voltage Directive 2006/95EC " Harmonization of the laws of Member States relating to 

electrical equipment designed for use within certain voltage limits " 

− EN 61131-2:2007 Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests 

− DIN EN 61984 (2002), EN 61984 (2001) Connectors - Safety requirements and tests 

− Emission standard: EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

− Immunity standards: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment EN 6100 -4-2 zone B 

criterion B,  EN 6100-4-3 zone B criterion A, EN 6100-4-4 zone B criterion B, EN 6100-4-6 

zone criterion A, EN 6100-4-5 zone B criterion B, EN55011 group 1 class A 

3. UL Certificate, Class I, Division 2, Groups A, B, C and D “Programmable Controllers for Use in 

Hazardous Locations” 

4. Πιστοποιητικά  UL, cULus, C-Tick, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, , RoHS  

5. Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 5% έως 90% και θερμοκρασία  από 0οC έως 

+ 50οC σε οριζόντια διάταξη και + 35οC σε κάθετη διάταξη. 

Η μορφή του PLC θα είναι είτε συμπαγής (compact) επεκτάσιμη με κάρτες είτε κλιμακωτή (modular),  

επεκτάσιμη με εναλλάξιμες μονάδες εισόδων, εξόδων και επικοινωνίας με δυνατότητα στήριξης σε ράγα 
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DIN. Για την τοποθέτηση και σύνδεση των μονάδων επέκτασης, δεν πρέπει να απαιτείται χρήση ειδικών 

εργαλείων. O δίαυλος επικοινωνίας των εναλλάξιμων μονάδων με την κεντρική μονάδα θα είναι μορφής 

«bus connectors» ενσωματωμένος  στις βάσεις στήριξης των μονάδων ή στις ίδιες τις μονάδες. 

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση αναγκών μελλοντικών επεκτάσεων του υφιστάμενου συστήματος θα 

πρέπει το PLC να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί επέκταση σε αριθμό εισόδων/εξόδων σε ποσοστό 

τουλάχιστον 20% των υφιστάμενων σημάτων που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν αρχικά σε κάθε 

εγκατάσταση. 

 Όλα τα PLC πρέπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την 

επεκτασιμότητα, και τον μέγιστο αριθμό προσαρτώμενων καρτών. Οι συσκευές του PLC θα μπορούν να 

εγκατασταθούν σε οριζόντια ή κάθετη θέση εξασφαλίζοντας επιπλέον επιλογές εγκατάστασης. 

Κάθε σύστημα PLC πρέπει να αποτελείται από τις παρακάτω διακριτές μονάδες: 

• Την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU), στην οποία εκτελείται το πρόγραμμα  

λειτουργίας, αφού γίνεται επεξεργασία δεδομένων της εφαρμογής 

• Τις Μονάδες επικοινωνίας του Λογικού Ελεγκτή με άλλους Λογικούς Ελεγκτές, οθόνες 

χειρισμών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ 

• Τις Μονάδες Ψηφιακών Εισόδων (DI), οι οποίες συλλέγουν από το περιβάλλον της 

εφαρμογής δεδομένα δύο καταστάσεων (επαφές On-Off). 

• Τις Μονάδες Αναλογικών Εισόδων (ΑΙ), οι οποίες συλλέγουν από το περιβάλλον της 

εφαρμογής δεδομένα μεταβαλλόμενων μεγεθών από αισθητήρια ή όργανα με έξοδο 

ηλεκτρικού αναλογικού σήματος π.χ. σταθμήμετρα, θερμόμετρα  

• Τις Μονάδες Ψηφιακών Εξόδων (DO), οι οποίες ενεργοποιούν εντολές On-Off σε συσκευές  

της εφαρμογής  για την εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων 

• Τις Μονάδες Αναλογικών Εξόδων (ΑΟ), οι οποίες  ενεργοποιούν ηλεκτρικό αναλογικό  

σήμα προς αντίστοιχες συσκευές  για την εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων π.χ. 

ρυθμιστές στροφών, βάνες κλπ 

• Ο Λογικός Ελεγκτής πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοτικό, σταθεροποιημένης εξόδου 

με προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση. 

3.9.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του Λογικού Ελεγκτή πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω κύρια 

χαρακτηριστικά: 

1. Προγραμματισμό με λογισμικό το οποίο βασίζεται σε τυποποιημένη πλατφόρμα με γλώσσες 

προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 και την επέκτασή του ή αντίστοιχο. 

Γλώσσες που περιλαμβάνονται στο πρότυπο είναι: 
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a. IL - Instruction List  

b. FBD - Function Block Diagram  

c. LD - Ladder Diagram  

d. ST - Structured Text  

e. SFC - Sequential Function Chart  

f. CFC – Continuous Function Chart 

2. Υποδοχή για κάρτα μνήμης για αποθήκευση του προγράμματος λειτουργίας και παραμέτρων της 

εφαρμογής. 

3. Ρολόι πραγματικού χρόνου  

4. Ενσωματωμένη Ram τουλάχιστον 100KB  

5. Τροφοδοσία 24Vdc 

6. Ενσωματωμένη στη CPU θύρα Ethernet RJ45 που να υποστηρίζει προγραμματισμό, TCP/IP, 

Modbus TCP ή Web server ή πρωτόκολλο IEC60870-5-104 (πρότυπο επικοινωνίας με λογισμικό 

οπτικοποίησης & ελέγχου – SCADA), UDP 

7. Απαριθμητές /Χρονικά έως 65535 

8. Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών (bit) εντολών μικρότερο του 1μs  

9. Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Word εντολών μικρότερο του 1.7 µs 

10. Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Floating-Point εντολών μικρότερο του 2.3 µs 

11. Επεκτασιμότητα μονάδων: 2 κάρτες επικοινωνίας και 6 κάρτες εισόδων, εξόδων ή μικτές, 

τουλάχιστον. 

12. Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 5% έως 90% και θερμοκρασία  από 0οC έως 

+ 50οC 

3.9.2 Δομή προγράμματος 

Η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει δομημένο προγραμματισμό. Το πρόγραμμα θα μπορεί να δομηθεί με 

αυτόνομα υποπρογράμματα (ρουτίνες), με ή χωρίς παραμέτρους, τα οποία θα μπορούν να  καλούν το ένα 

το άλλο. Θα  πρέπει επίσης το  λειτουργικό  σύστημα της CPU να υποστηρίζει την αυτόματη κλήση 

ειδικών υποπρογραμμάτων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Κυκλική εκτέλεση προγράμματος 

• Εκκίνηση της CPU 

• Εκτέλεση προγράμματος με συγκεκριμένη συχνότητα 

• Διακοπές (interrupts) από τις εισόδους ή τις κάρτες 
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• Διακοπές (interrupts) από διαγνωστικά 

3.9.3 Μονάδα  ψηφιακών εισόδων 

1. Τάση τροφοδοσίας 24VDC  

2. Ονομαστική τάση σήματος εισόδου 24Vdc  

3. Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, βραχυκύκλωμα 

και μόνιμη υπέρταση έως  30Vdc. 

4. Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε ψηφιακής εισόδου. 

5. Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

6. Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλματων. 

7. Περιοχή τάσης σήματος ‘0’ : 5 V DC στα 1 mA,  

8. Τάση σήματος ‘1’ : 15 V DC στα 2.5 mA 

9. Τυπικός χρόνος απόκρισης: 8ms  

10. Μέγιστο ρεύμα εισόδου σήματος 1: 0.2ms 

3.9.4 Μονάδα  ψηφιακών εξόδων 

11. Τάση τροφοδοσίας 24VDC  

12. Ονομαστική τάση σήματος εξόδου 24Vdc 

13. Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, βραχυκύκλωμα 

και μόνιμη υπέρταση έως  30Vdc.  

14. Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε ψηφιακής εξόδου. 

15. Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

16. Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλμάτων. 

17. Ονομαστικό ρεύμα σήματος εξόδου 0,5Α / 24Vdc 

18. Παραμένον ρεύμα εξόδου για σήμα ‘0’ <0,5mΑ 

19. Συνολικό ρεύμα εξόδων 8A 

20. Συχνότητα ζεύξης για ωμικό φορτίο 11Hz/5W max, για επαγωγικό φορτίο 0,5Hz 

3.9.5 Μονάδα  αναλογικών εισόδων 

21. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 24Vdc  

22. Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, βραχυκύκλωμα 

και μόνιμη υπέρταση έως  30Vdc.  

23. Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε αναλογικής εισόδου. 
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24. Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

25. Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλμάτων. 

26. Διαχείριση σημάτων όπου ο τύπος της μέτρησης μεταβάλλεται χωρίς χρήση μηχανικών-

ηλεκτρικών εξαρτημάτων (π.χ. μικροδιακόπτες) πάνω στην μονάδα αλλά αποκλειστικά 

ρυθμίζοντας τα αντίστοιχα μεγέθη από το πακέτο προγραμματισμού. 

o -10…+10V 12bits + sign 

o 0…10V 12bits 

o 0/4…20mA 12bits 

27. Χρόνος μετατροπής για κάθε κανάλι 2msec  

3.9.6 Μονάδα  αναλογικών εξόδων 

28. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 24Vdc  

29. Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, βραχυκύκλωμα 

και μόνιμη υπέρταση έως  30Vdc.  

30. Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε αναλογικής εισόδου. 

31. Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

32. Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλμάτων. 

33. Σήματα εξόδου όπου ο τύπος μεταβάλλεται χωρίς χρήση μηχανικών-ηλεκτρικών εξαρτημάτων 

(π.χ. μικροδιακόπτες) πάνω στην μονάδα αλλά αποκλειστικά ρυθμίζοντας τα αντίστοιχα μεγέθη 

από το πακέτο προγραμματισμού. 

o -10…+10V 12bits + sign 

o 0…10V 12bits 

o 0/4…20mA 12bits 

34. Αντίσταση εξόδου όταν χρησιμοποιείται ως έξοδος ρεύματος 0…500Ω 

3.9.7 Μονάδα τροφοδοσίας ( Power Supply ) 

• Το τροφοδοτικό θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση εισόδου :   120/230 VAC 

• Επιτρεπόμενη τάση εισόδου : 85-132 VAC/ 170 - 264VAC 

• Τάση εξόδου: 24VDC DC (απαραίτητη για την τροφοδοσία της CPU και των εξωτερικών 

αισθητηρίων και βοηθητικών relays) 

• Επιτρεπόμενη τάση εξόδου : 24VDC +-5% 

• Ρεύμα εξόδου στα 24VDC: 5Α 
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• Ρεύμα εισόδου στα 230V: 1,3A 

• Συχνότητα γραμμής : 50Ηz 

• Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας : 47..63Ηz 

• ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και γαλβανική απομόνωση, LED ύπαρξης 24 VDC 

• Υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας min 20 ms 

Ο κάθε σταθμός θα περιλαμβάνει κατάλληλο αριθμό καρτών για να καλύπτει την ανάγκη του σταθμού 

για τον έλεγχο των κινητήρων και οργάνων. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικά προέλευσης ABS, UL, BV, CSA, RINA (τουλάχιστον 2) 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο 

3.9.8 UPS Τοπικών Σταθμών 

To UPS θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον 600VA. Τα κύρια χαρακτηριστικά του UPS είναι: 

• Ισχύς τουλάχιστον 600VA 

• Τάση λειτουργίας 176-270 VAC 

• Τάση εξόδου 230 VAC 

• Συχνότητα 50 Hz  0.1 

• Λειτουργία με μπαταρίες σε πλήρες φορτίο 3 λεπτά (τουλάχιστον)  

• Αυτόματο διαγνωστικό τεστ μπαταριών 

3.10 Όργανα Ελέγχου 

3.10.1 Ηλεκτρομαγνητικά Παροχόμετρα 

Γενικά 

Οι μετρητές παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου, τύπου γραμμής με φλάντζες ώστε να ταιριάζουν 

με το μέγεθος του σωλήνα και την κλίμακα της παροχής. Η αρχή λειτουργίας των μετρητών θα είναι ο 

Νόμος του Faraday σύμφωνα με την οποία ένας αγωγός που διασχίζει ένα μαγνητικό πεδίο δημιουργεί 

ένα δυναμικό κάθετα προσανατολισμένο σε αυτόν. 
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Το εύρος λειτουργίας του μετρητή παροχής θα είναι από 0,05 m/s έως 7,5 m/s. Το μέγιστο επιτρεπτό 

σφάλμα στην μέτρηση του προδιαγεγραμμένου εύρους παροχής για την κατώτατη ζώνη παροχής 

(Q1<Q<Q2) θα πρέπει να είναι ±5,0% και το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στην μέτρηση του  

προδιαγεγραμμένου εύρους παροχής για την ανώτατη ζώνη παροχής (Q2<Q<Q4) θα πρέπει να είναι 

±2,0%  σύμφωνα με το πρότυπο OIML R49:2013  Class 2. Όπου η υπολογισμένη διάμετρος των 

μετρητών παροχής είναι διαφορετική από την ονομαστική διάμετρο των αγωγών, ώστε να καλύπτονται 

οι απαιτούμενες ταχύτητες ροής που αναφέρονται παραπάνω, τότε θα χρησιμοποιηθούν συστολές. Το 

κόστος των συστολών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Το σώμα – αισθητήριο των παροχομέτρων θα μπορεί να  εγκατασταθεί (είτε κάθετα είτε οριζόντια) χωρίς 

να είναι απαραίτητα ευθύγραμμα τμήματα για την επίτευξη στρωτής ροής και ακρίβειας μετρήσεων 

καθώς οι υδραυλικές απαιτήσεις ανάντι και κατάντι του παροχομέτρου θα πρέπει να είναι μηδενικές . Οι 

ηλεκτρονικοί μετατροπείς θα είναι δυνατόν να τοποθετηθούν είτε πάνω στο σώμα του παροχόμετρου 

(compact installation) εντός του φρεατίου, είτε σε απομακρυσμένη θέση εντός υφιστάμενου οικήματος ή 

ερμαρίου τύπου πίλαρ (separate installation). Σε οποιαδήποτε εκ των δύο προαναφερθέντων τύπων 

εγκατάστασης θα διασφαλίζεται στεγανότητα του εξοπλισμού IP68. Ο μετατροπέας θα δύναται να 

εγκατασταθεί μέσα σε σκάμμα ή φρεάτιο και θα  πρέπει να είναι κατάλληλος για μόνιμη βύθιση στο νερό 

σε βάθος 1.2m χάρη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 60529). Για την περίπτωση 

απομακρυσμένης εγκατάστασης οι συνδέσεις μεταξύ αισθητηρίου-σώματος και ηλεκτρονικού 

μετατροπέα θα πραγματοποιούνται μέσω καλωδίων των οποίων το μήκος εξαρτάται από την 

αγωγιμότητα του υγρού. Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης μετατροπέα και σώματος αισθητηρίου είναι 

τα 75 μέτρα. 

Η εγκατάσταση των μετρητών παροχής θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η ακρίβεια της μέτρησης 

και η συμπεριφορά τους από παρακείμενους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος (μέση ή χαμηλή τάση), 

τηλεφωνικά καλώδια και άλλους υπάρχοντες αγωγούς , με βάση τις προδιαγραφές IEC/EN 61326-1:2013 

(EMC) . 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία επί τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός 

εξοπλισμός δοκιμών ή λογισμικό. Αν υπάρχει τέτοια απαίτηση επιπρόσθετου εξοπλισμού ή / και 

λογισμικού τότε ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να τα δηλώσει αναλυτικά καθώς και το κόστος αυτών στην 

προσφορά του. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Αισθητήρων (Σώμα/Sensor) 
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Τα σώματα των ηλεκτρομαγνητικών μετρητών θα συνδέονται στο δίκτυο μέσω  φλαντζών κατάλληλης 

διάτρησης ανάλογα με την ονομαστική τους πίεση, που θα διαθέτουν στα άκρα τους. Οι φλάντζες θα 

είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1. Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN των 

αισθητήρων θα μπορεί να είναι 10, 16 και 21 Bar. H πτώση πιέσεως για διατομές ≤DN80 θα πρέπει να 

είναι μικρότερη των 250mbar και για διατομές ≥DN100 θα πρέπει να είναι μικρότερη των 400mbar. Η 

εξωτερική επιφάνεια της φλάντζας και του σώματος θα είναι βαμμένη με εποξική βαφή, κατάλληλη στο 

να προσδίδει εξαιρετική αντοχή στο νερό, ακόμα και στη μόνιμη βύθισή του. Όταν οι ειδικές συνθήκες 

του περιβάλλοντος το απαιτούν, η κατασκευή του σώματος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανοξείδωτο 

χάλυβα συμπεριλαμβανομένων των φλαντζών και ειδικής επεξεργασίας χρώματος εναντίον της 

διάβρωσης (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 12944-2)  κυρίως  για χώρους ή εγκαταστάσεις 

με περιβαλλοντική κλάση C4. 

Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα είναι Hard Rubber (Ebonite) ή αντίστοιχο. Το υλικό 

κατασκευής των φλαντζών σύνδεσης του αισθητηρίου όπως και του ίδιου του αισθητηρίου  θα είναι 

χαλύβδινο. Το υλικό των ηλεκτροδίων θα είναι από Hastelloy C ή ανώτερης ποιότητας υλικό. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην προσφορά του διαγωνιζόμενου καθώς 

και στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια που θα υποβάλει. 

Ηλεκτρονικός Μετατροπέας (Converter) 

Θα χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας παλμικού συνεχούς μαγνητικού πεδίου ο οποίος θα πρέπει να 

εντάσσεται εύκολα σε σύστημα τηλεμετρίας με τη χρήση κατάλληλων συνδέσεων. 

Η τροφοδοσία του μετατροπέα θα είναι 95…255 Vac ή 12/24Vac/dc.  

Ο μετατροπέας θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον : 

• μια αναλογική έξοδο 4…20mA για την μέτρηση της στιγμιαίας ροής 

• μια προγραμματιζόμενη ψηφιακή έξοδο για ένδειξη συναγερμών  

• ψηφιακή έξοδο παλμών για την μέτρηση της συνολικής ροής 

Οι μετατροπείς θα έχουν δυνατότητα της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κάθε 

μετατροπέας θα φέρει ενσωματωμένη φωτιζόμενη αλφαριθμητική LCD οθόνη τουλάχιστον 128 X 64 

pixels και 45mm x 24mm περιοχή απεικόνισης και πληκτρολόγιο. Η οθόνη θα έχει την ικανότητα να 

απεικονίζει τις τρέχουσες μετρήσεις καθώς επίσης και θα εμφανίζει την κατάσταση του αισθητηρίου και 
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του μετατροπέα. 

Η οθόνη θα παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Εμφάνιση στιγμιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) 

• Εμφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) 

• Διαγνωστικά μηνύματα 

• Συνθήκες κενού αγωγού 

Ο μετατροπέας θα διαθέτει ένδειξη για τη σήμανση της κατάστασης του αγωγού όταν αυτός είναι άδειος 

(empty pipe detection). Επίσης θα διαθέτει ξεχωριστή ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν αυτά 

ανιχνεύονται από τα αυτοδιαγνωστικά του μετατροπέα 

Σε περίπτωση σφάλματος στην οθόνη του μετατροπέα θα εμφανίζεται η κατάλληλη ένδειξη ανάλογα με 

το σφάλμα ώστε  να γίνεται άμεσα και από απόσταση αντιληπτή η ύπαρξη βλάβης. Στην περίπτωση αυτή 

η οθόνη θα απεικονίζει τα σφάλματα με συνοπτική περιγραφή και θα είναι κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω: 

• Σφάλμα Μέτρησης 

• Σφάλμα Κενού Αγωγού 

• Σφάλμα Διέγερσης Πηνίων 

• Σφάλμα Συσσώρευσης Παλμών 

Επίσης θα προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης μέσω κωδικού ασφαλείας για να αποτρέπεται η μη 

εξουσιοδοτημένη αλλαγή των προκαθορισμένων παραμέτρων. 

Επίσης ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

• Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο τρόπο επικοινωνίας (π.χ με άλλες συσκευές, 

προγραμματισμό)  μέσω πρωτοκόλλου (bus) όπως MODBUS RTU (RS485). Θα πρέπει 

να υπάρχει η δυνατότητα  GSM modem με ενσωματωμένη κεραία για άμεση επικοινωνία 

του οργάνου με σύστημα τηλεμετρίας. 

• Θα διαθέτει τρείς τουλάχιστον αθροιστές (totalizers), έναν θετικό, έναν αρνητικό και 

έναν ολικό, για την παρακολούθηση και απομνημόνευση του συνολικού όγκου του υγρού 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

• Θα παρέχει πλήρη λειτουργία αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων. 

• Θα διαθέτει datalogger μετρήσεων με τουλάχιστον: 2MB μνήμης, 150.00 σειρές 

δεδομένων. 

• Θα διαθέτει διακριτό διαγνωστικό datalogger με τουλάχιστον: 32kΒ EEPROM, 1.000 

σειρές δεδομένων. 
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστικού οίκου περί εξασφάλισης και διάθεσης 

ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

• Πιστοποιητικό ISO9001 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από τον οίκο κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Λίστα επιτυχών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό (θα αναφέρεται συγκεκριμένα 

έτος εγκατάστασης, φορέας λειτουργίας), συνοδευόμενες από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης, για το προσφερόμενο υλικό. 

3.10.2 Αναλογικό Αισθητήριο Στάθμης 

Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης, πιεζοηλεκτρικού τύπου, κατάλληλο για τοποθέτηση  σε νερό. Το 

όργανο θα πρέπει να μετρά πίεση, η οποία θα ανάγεται σε στάθμη συνυπολογίζοντας το βάθος της 

δεξαμενής τοποθέτησης του αισθητηρίου και το βάθος τοποθέτησης του. Το μήκος του καλωδίου του 

οργάνου εξαρτάται από την εγκατάσταση του.  

Αναλογικό αισθητήριο μέτρησης στάθμης υγρών, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Στιβαρής κατασκευής, από ανοξείδωτο χάλυβα, υψηλής ακρίβειας, υψηλή προστασία 

υπερφόρτισης, μεγάλη ανθεκτικότητα στις ταλαντώσεις και ελάχιστη υστέρηση.  

• Εύρος μέτρησης: 0…100 m ΣΥ (το εύρος μέτρησης εξαρτάται από την εγκατάσταση).  

• Ακρίβεια μέτρησης: 0.35% του εύρους μέτρησης  

• Έκδοση αισθητηρίου: Κλειστό, IP 68   

• Στεγανοποιητικός δακτύλιος από Viton/FPM   

• Ηλεκτρική σύνδεση: Καλώδιο PE  

• Ηλεκτρική έξοδος: 4 … 20 mA με δισύρματη σύνδεση   

• Τροφοδοσία: 12 – 30 VDC 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 ως 45 °C.  

• Σφάλμα από αυξομειώσεις της τάσης:  ≤0,1 % FS  

Επιπλέον, το αισθητήριο εκ κατασκευής θα διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:   

1. Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας/υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος και 

συνοδεύεται από κατάλληλου μήκους, ειδικό καλώδιο. 
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού  

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Βεβαίωση δέσμευσης εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη από τον οίκο κατασκευής.   

3.10.3 Αναλογικό Αισθητήριο Πίεσης  

Το αναλογικό αισθητήριο πίεσης πρέπει να μετρά σε μονάδες μέτρησης πίεσης και να έχει συμπαγή 

κατασκευή από ανθεκτικά υλικά. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύκολο στην τοποθέτηση και στην συντήρηση 

και να προσφέρει υψηλής ακρίβειας μετρήσεις, υψηλή προστασία υπερφόρτισης, μεγάλη ανθεκτικότητα 

στις ταλαντώσεις και ελάχιστη υστέρηση.  

• Ρευστό         : νερό γεώτρησης ή χλωριωμένο ή λυμάτων 

• Πεδίο μέτρησης      : δυνατότητα μέχρι 600bar   

• Εύρος Λειτουργίας   : 0 έως 10 bar (σχετική πίεση) 

• Ακρίβεια οργάνου      : ≤ ± 0.35%FS  

• Tροφοδοσία        : 12 – 30 VDC  

• Υλικό κατασκευής      : Ανοξείδωτος χάλυβας   

• Βαθμός προστασίας                 : IP65 

• Συναρμογή        : Κατά G1/2A  

• Ηλεκτρική σύνδεση                 : Κατά DIN 43650  

• Χρόνος απόκρισης      : < 2 ms για το 10 έως 90% της πλήρους                κλίμακας  

• Θερμοκρασία λειτουργίας     : -15°C έως +90°C  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού  

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

• Βεβαίωση δέσμευσης εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη από τον οίκο κατασκευής.   

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από τον οίκο κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 
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3.10.4 Μέτρηση στερεών και θολότητας 

Τα όργανα μέτρησης στερεών και θολότητας θα είναι οπτικού τύπου και θα αποτελούνται από 

αισθητήριο και ενισχυτή/μεταδότη. Μέσω της διάθλασης και απορρόφησης που προκαλούν τα 

διαλελυμένα στερεά σε παλμούς φωτός θα  εξάγεται  η  αναλογία  στερεών.  Τα  αισθητήρια  δεν  

πρέπει να έχουν κινούμενα μέρη  και  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένα  από  κατάλληλα  υλικά  

για τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας, με προστασία ΙΡ 68. Η ακρίβεια μέτρησης θα είναι 

τουλάχιστον 1% για θερμοκρασία ρευστού μέχρι 50ΟC / 3 bar. 

Στη περίπτωση που είναι εμβαπτιζόμενου τύπου θα πρέπει να εγκαθίσταται μέσα  σε 

προστατευτικό σωλήνα PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας και θα πρέπει να 

συνοδεύονται με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την στερεή και ασφαλή τοποθέτησή τους. Στη 

περίπτωση, που η μέτρηση γίνεται σε αγωγό, το αισθητήριο θα πρέπει να φέρει βάνα σφαίρας 

για απομόνωση, ώστε σε περιόδους συντήρησης να μην τίθεται η γραμμή εκτός λειτουργίας. 

Ο μετατροπέας – ενισχυτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ψηφιακή ένδειξη της μέτρησης σε NTU και mg/l (μέτρηση στερεών) ή gr/L και ppm 

(μέτρηση θολότητας) 

• δυνατότητα επιλογής εύρους μέτρησης με κομβίο επιλογής περιοχής μέτρησης 

• αναλογικό σήμα εξόδου 0/4...20 mA 

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήματος σε περίπτωση βλάβης 

• δύο ρελέ ορίων (min/max) σε τιμές που θα εισάγονται επί τόπου 

• δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των settings, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος 

• σύστημα αυτορύθμισης και απόρριψης εξωτερικού φωτισμού με χρήση φωτοτρανζίστορ 

αναφοράς 

• τάση λειτουργίας 230 V / 50 Hz 

Το όργανο θα συνοδεύεται από μονάδα αυτόματου καθαρισμού των αισθητηρίων με διάταξη 

εκτόξευσης διαλύματος καθαρισμού και ηλεκτρονική μονάδα προγραμματισμού του 

καθαρισμού. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 
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3.10.5 Οργανα μέτρησης στάθμης ιλύος. 

Μέσω ενός σερβοκινητήρα το αισθητήριο θα κινείται  καθ’  όλο το βάθος  της  δεξαμενής.  Το σήμα από 

το αισθητήριο συγκρίνεται με το set point του οργάνου  (που  θα μπορεί να  ρυθμίζεται)   και όταν η 

συγκέντρωση της ιλύος ανιχνευθεί  μεγαλύτερη  το  αισθητήριο  ανέρχεται  έως  ότουανιχνεύσει το set 

point. Ο ελεγκτής του κινητήρα ελέγχεται από τη διαφορά  της  εκάστοτε μέτρησης  από  το  set point 

του οργάνου. Το σύστημα θα ακολουθεί την στάθμη της ιλύος, με τιμή συγκέντρωσης την 

προκαθορισμένη από τον χρήστη, προσπαθώντας συνεχώς να τηνπροσεγγίσει. 

Στην οθόνη του μετατροπέα θα αναγράφεται το ύψος ιλύος σε εκατοστά και θα σημαίνει συναγερμός σε 

περίπτωση που είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από προκαθοριζόμενα αντίστοιχαόρια. Θα υπάρχει 

μεταγωγική επαφή ελεύθερη τάσης που θα ενεργοποιείται με τον συναγερμό. 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει: 

• ψηφιακή ένδειξη της μέτρησης 

• δυνατότητα επιλογής τιμής στόχου 

• αναλογικό σήμα εξόδου 0/4...20 mA ανάλογη του ύψους 

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήματος σε περίπτωση βλάβης 

• δύο ρελέ ορίων (min/max) σε τιμές που θα εισάγονται επί τόπου 

• δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των παραμετροποιήσεων, σε περίπτωση διακοπής 

του ρεύματος 

• σύστημα αυτορύθμισης και απόρριψης εξωτερικού φωτισμού με χρήση φωτοτρανζίστορ 

αναφοράς 

• τάση λειτουργίας 230 V / 50 Hz 

• προστασία ΙΡ 65 για τον μεταδότη και ΙΡ 68 για τον αισθητήρα 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

3.10.6 Μέτρηση pH 

Το αισθητήριο θα έχει ενσωματωμένη θερμοαντίσταση Pt 100 και ηλεκτρολύτη υπό μορφή 

πήγματος, χωρίς ανάγκη συμπληρώσεως, περιοχής θερμοκρασιών 0 o C -80 o C. Το αισθητήριο  

θα βρίσκεται σε σωλήνα από PVC ή άλλο κατάλληλο υλικό. 
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• Ο ενισχυτής/μεταδότης πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ψηφιακή ένδειξη της μέτρησης 

• περιοχή μέτρησης 0-14 

• αυτόματη αντιστάθμιση της μέτρησης συναρτήσει της θερμοκρασίας 

• σήμα εξόδου 0/4...20 mA ανάλογη της περιοχής μέτρησης 

• δύο ρυθμιζόμενες μεταγωγικές επαφές ορίου 

• τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz, βαθμό προστασίας ΙΡ 65 

• σύστημα αυτοδιάγνωσης 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού  

• Πιστοποιητικό  ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

3.10.7 Μέτρηση Υπολλειματικού Χλωρίου 

Περιγραφή 

Απαιτείται σύστημα μέτρησης και ελέγχου εφαρμογών επεξεργασίας και απολύμανσης νερού. Θα πρέπει 

να διαθέτει ενισχυτή σημάτων μέτρησης / ελεγκτή χημικών παραμέτρων, σχεδιασμένο για την εκτέλεση 

υψηλής ακρίβειας μετρήσεων και ελέγχου μίας χημικής παραμέτρου. Η συσκευή θα πρέπει να ελέγχει το 

υπολειμματικό χλώριο ενώ ταυτόχρονα θα μετράει PΗ και θερμοκρασία. Θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή 

16-bit και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) υψηλής ευκρίνειας γραφικών με οπίσθιο φωτισμό. 

Παράμετροι 

• Χλώριο, 0,1 – 40 mg/l, σε  κλίμακες μέτρησης ή σε ελεύθερη ρύθμιση 

• 4,00 – 8,00 pH  

Xαρακτηριστικά 

• Λειτουργία με κωδικό χρήστη για προστασία από ανεπιθύμητους χειρισμούς 

• Λειτουργία μηνυμάτων σφάλματος 

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας στα Ελληνικά 

• Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματα με αισθητήρα PT100 

• Αντιστάθμιση PH αυτόματα με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο PH 
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• Ακρίβεια: < ±6% 

• Επαναληψιμότητα: < ±6% 

• Χρόνος απόκρισης: < 90 sec 

• Παροχή νερού δειγματοληψίας: 25-40 l/h 

• Πίεση εισόδου νερού δειγματοληψίας: 0,5-2,5 bar 

• Θερμοκρασία νερού δειγματοληψίας: 5 – 35 oC 

• Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: 5 – 40 oC  

• Μέγιστη σχετική υγρασία: 90% 

• Τάση τροφοδοσίας: 230/240 V, 50/60 Hz 

• Προστασία: IP 65 

Σήματα εισόδου 

• Παύση ελεγκτή 

• Εξωτερική τιμή ρύθμισης / εξωτερική τιμή pH 

• Αναλογικό σήμα 0/4 – 20 mA 

• Αισθητήρας ανεπάρκειας δείγματος νερού 

Σήματα εξόδου 

• Δύο ρυθμιζόμενες έξοδοι ρελέ (επαφές άνευ δυναμικού), μέγιστο 250 V/6A, 550 VA: 

• Ρελέ συναγερμού, NO/NC, μέγιστο 250 V/6A, 550 VA 

• Τέσσερις αναλογικές έξοδοι 0/4-20 mA, μέγιστο φορτίο 500 Ω, ελεύθερα ρυθμιζόμενες για τις 

μετρηθείσες τιμές: 

o Χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου, όζον, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ 

o pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP) 

o Θερμοκρασία 

o Σήμα ελεγκτή 

 Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού  

• Πιστοποιητικό ISO 9001 του οίκου κατασκευής 
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3.10.8 Φλοτεροδιακόπτης 

Ο φλοτεροδιακόπτης θα πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμενος, βαρέως τύπου, κατάλληλος για λύματα. Θα 

πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο. 

Θα χρησιμοποιεί μικροδιακόπτη για να εκκινεί και να σταματά τις αντλίες με βάση προκαθορισμένη 

στάθμη. Ο μικροδιακόπτης θα προστατεύεται από πολυπροπυλένιο, υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση και 

δεν θα χρειάζεται συντήρηση. 

Τα ηλεκτρικά στοιχεία των επαφών του φλοτέρ θα είναι 16 Α στα 12, 24, 48VAC/VCC και 250 

VAC/VCC- 50/60 Hz. 

Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από 0 έως +50°C. 

Η συσκευή να είναι κατάλληλη για λειτουργία σε υγρά πυκνότητας από 0,95 έως και 1,05 kg/m3. 

Η μέγιστη λειτουργία πίεσης να είναι 3 bar. 

Βαθμός στεγανότητας IP68. 

Το καλώδιο θα είναι από υψηλής ποιότητας PVC.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού  

• Πιστοποιητικό  ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής 

3.10.9 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου 

Για την μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου στις δεξαμενές αερισμού, ένας μεταδότης (controller) 

διασυνδεδεμένος με δύο αισθητήρια ανά δεξαμενή θα πρέπει να εγκατασταθεί, έχοντας τα παρακάτω 

ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Περιοχή Μέτρησης Αισθητήριου 0.03-20mg/L 

• Θερμοκρασία λειτουργίας Αισθητήριου 0…50 oC 

• Ακρίβεια Μέτρησης Αισθητήριου ±0,1mg/l για O2 < 5mg/l  και  ±0,2 mg/l O2 > 5mg/l 

• Βυθιζόμενο Τρόπο Εγκατάστασης Αισθητήριου 

• Τροφοδοσία Μεταδότη 150…230V στα 50Hz 
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• Αναλογικές έξοδοι Μεταδότη 2x 4..20 mA 

• Θερμοκρασία λειτουργίας Μεταδότη -10…50 oC 

• Βαθμός προστασίας μεταδότη IP 66 

Το αισθητήριο μέτρησης θα πρέπει να λειτουργεί με την τεχνική LDO (Luminescent Dissolved Oxygen), 

σύμφωνα με την οποία το αισθητήριο δεν απαιτεί βαθμονόμηση, ούτε ηλεκτρολύτη, και έχει ελάχιστη 

συντήρηση. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

 

3.10.10 Μετρητής παροχής διαύλου Parshall  

Για την μέτρηση της παροχής διαύλου parshall θα εγκατασταθεί ειδικό αισθητήριο στάθμης τεχνολογίας 

υπερήχων με ηλιοπροστασία στο ειδικά προκατασκευασμένο κανάλι. O μετατροπέας θα πρέπει να είναι 

επίτοιχος και να διαθέτει φωτιζόμενο ενδεικτικό της μετρούμενης τιμής 6 ψηφίων και κομβία για τους 

χειρισμούς και την εισαγωγή παραμέτρων. Επιπλέον ο μετατροπέας να διαθέτει μνήμη για την 

αποθήκευση παραμέτρων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εισαγωγή των αποθηκευμένων παραμέτρων χωρίς 

την επαναπληκτρολόγησή τους. 

Έχοντας τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Ακρίβεια : 0,25%  της μετρούμενης κλίμακας 

• Τροφοδοσία : 230V+5% στα 50Hz  ή  18-36 VDC 

• Αναλογικές έξοδοι Μεταδότη :1x 4..20 mA 

• Βαθμός προστασίας: IP 65 

Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητηρίου   

• Κλίμακα: 0.2m μέχρι 2,4m   

• Nominal συχνότητα λειτουργίας:  τουλάχιστον 110 kHz 

• Γωνία ακτίνας: <10° 

• Εύρος θερμοκρασίας: -20…+80οC 
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

3.10.11 Διακόπτες ροής 

Οι διακόπτες ροής δεν θα έχουν κινητά μέρη και θα έχουν σαν αρχή λειτουργίας την 

θερμοδυναμική αρχή (διαφορά θερμοκρασίας). Το στέλεχος του μετρητή θα είναι εφοδιασμένο 

με δύο αισθητήρια θερμοκρασίας και μία αντίσταση θέρμανσης. Οι διακόπτες ροής θα πρέπει 

να μπορούν να ανιχνεύσουν ταχύτητες ροής από 0,01 m/s. Η ρύθμιση του επιθυμητού ορίου 

ταχύτητας ροής θα γίνεται μέσω ποτενσιόμετρου στο κέλυφος του οργάνου. Οι διακόπτες ροής 

θαπρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία ψηφιακή έξοδο ορίου και αν είναι απαραίτητη και μία 

αναλογική έξοδο 0/4...20 mA ανάλογη της ταχύτητας. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

3.10.12 Μετρητής παροχής μάζας 

Ο μετρητής θα λειτουργεί με βάση τη μέτρηση της μείωσης της θερμοκρασίας του αέριου 

ρεύματος όταν αυτό διέρχεται από ένα θερμαντικό στοιχείο. 

Ο μετρητής δεν θα έχει κινούμενα μέρη και θα παρουσιάζει αμελητέα πτώση πίεσης στη ροή. 

Η μέτρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές πυκνότητας και πιέσεως και το 

όργανο θα πρέπει να ρυθμιστεί για το συγκεκριμένο αέριο. Αποτελείται από το κυρίως 

αισθητήριο με φλάντζες στα άκρα του, που παρεμβάλλεται στη σωλήνωση και τον ηλεκτρονικό 

επεξεργαστήμεταδότη (transmitter) που τοποθετείται σε άλλη θέση από το αισθητήριο. Οι 

μετρητές παραδίδονται ως ενιαία βιομηχανικά προϊόντα μαζί με το ειδικό καλώδιο σύνδεσής 

τους το είδοςτου οποίου θα είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του έργου και κατάλληλου 

μήκους. 

Αν θεωρηθεί ότι το αέριο περιέχει υγρασία θα πρέπει η σωληνογραμμή και το σώμα του 

οργάνου να μονωθούν ώστε να αποτραπεί η συμπύκνωση υδρατμών στο όργανο. 
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Το όργανο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• προβλεπόμενη προς μέτρηση παροχή και διατομή. 

• πίεση λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και όχι μικρότερη από ΡΝ 10. 

• ακρίβεια μέτρησης ±0,5% της μέγιστης τιμής της κλίμακας μέτρησης και/ή 2% της 

μετρούμενης τιμής για πλήρως ανεπτυγμένη ροή. Για την επίτευξη της ακρίβειας της 

μέτρησης δεν θα απαιτείται ευθύγραμμο τμήμα μπροστά από τον μετρητή (φλάντζα 

αυτού) μεγαλύτερο από 15 DN και μετά από αυτόν μεγαλύτερο από 2 DN. 

• η επαναληψιμότητα του μετρητή δεν θα υπερβαίνει το 0,5% της ένδειξης. 

• υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/316L. 

• σύνδεση αισθητηρίου με φλάντζες από τις δύο πλευρές κατά EN 1092 / DIN 2501. Οι 

φλάντζες θα είναι από χάλυβα ποιότητας St 37 ή καλύτερης. 

• προστασία ΙΡ 67 
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O μετατροπέας θα πρέπει να διαθέτει: 

• αναλογικό σήμα εξόδου 0/4...20mA ανάλογο προς την στιγμιαία παροχή, με γαλβανική 

απομόνωση από την τροφοδοσία του μικροελεγκτή. 

• ψηφιακή εξόδο παλμών / συχνότητας για την ολοκλήρωση της παροχής κατάλληλη για 

σύνδεση με ψηφιακή είσοδο κάρτας PLC ή με ηλεκτρονικό καταγραφέα για την 

καταγραφή της συνολικής παροχής σε απόσταση από τον μετατροπέα 

• ψηφιακή έξοδο ρελέ με ένα ζεύγος επαφών για σηματοδότηση σφάλματος του μετρητή. 

• γαλβανική απομόνωση σε όλες τις εισόδους και εξόδους μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και 

της τροφοδοσίας του μικροϋπολογιστή. 

• Πληκτρολόγιο προγραμματισμού και ενσωματωμένη οθόνη για την ένδειξη της 

στιγμιαίας ένδειξης (m3/h), της αθροιστικής παροχής (m3) και των σφαλμάτων κατά την 

λειτουργία  του οργάνου. 

• Δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών (ρυθμίσεων) του 

μετρητή παροχής σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. 

• Ο μετρητής θα έχει ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με το EN/IEC 61326. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

3.10.13 Μέτρηση διαλ/νου οξυγόνου 

Το όργανο θα αποτελείται από αισθητήριο,  ενισχυτή  και  την  απαραίτητη καλωδίωση.  Η μέτρηση  

του διαλυμένου οξυγόνου γίνεται  από  ηλεκτρόδιο  κατάλληλου  μήκους  με  ενσωματωμένο 

αισθητήριο για αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. Το όργανο θα είναι φωτομετρικού τύπου (οπτικής 

μέτρησης) για μεγαλύτερη αντοχή και  πιο  εύκολη  συντήρηση.  Εναλλακτικά  η μέτρηση θα  γίνεται 

με την αμπερομετρική μέθοδο. 

Το ηλεκτρόδιο θα τοποθετείται σε ειδικό κάλυμμα από πολυπροπυλένιο για να είναι δυνατή η  

αφαίρεσή του για αντικατάσταση/συντήρηση. Θα συνδέεται ηλεκτρικά με τον μεταδότη με ειδικό 

πολύκλωνο καλώδιο μεγάλης ακρίβειας μέτρησης, κατάλληλα προστατευμένο από την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του περιβάλλοντος. 

Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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• εύρος μέτρησης 0 - 20 mg/L ή 0 - 200% SAT 

• ανάλυση ενισχυτή/μεταδότη 0,01 mg/L ή 0,1% SAT 

• ακρίβεια μέτρησης 0,5% 

• αισθητήριο θερμοκρασίας ενσωματωμένο NTC, 10 kΩ σε 25 C 

• δύο έξοδοι 0/4...20 mA (διλ/νου οξυγόνου και θερμοκρασίας) ανάλογες των 

περιοχών μέτρησης 

• δύο ρυθμιζόμενες μεταγωγικές επαφές ορίου 

• ένδειξη σφάλματος 

σύστημα αυτοδιάγνωσης  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

 

3.10.14 Αναλυτικές on-line μετρήσεις 

Όπου προδιαγράφεται σχετικά θα εγκαθίστανται μετρητές on-line για την μέτρηση χημικών 

παραμέτρων (COD, BOD, NH4-N, NO3-N, PO4-P, TP, τοξικότητα κτλ.) με την βοήθεια 

αντιδραστηρίων. Η μέθοδος ανάλυσης πρέπει να συμφωνεί με τα διεθνή standards. 

Οι μονάδες μέτρησης χημικών παραμέτρων θα πρέπει να συνοδεύονται με: 

• διατάξεις δειγματοληψίας 

• μονάδα άντλησης και σωληνώσεις μεταφοράς του δείγματος 

• μονάδα προετοιμασίας του δείγματος (φίλτρανση κτλ.) 

• διατάξεις πλύσης των σωληνώσεων 

• σύνδεση με το δίκτυο νερού και το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

Το συγκρότημα πρέπει να βρίσκεται  μέσα  σε  στεγανό  ερμάριο  με  προστασία  ΙΡ54, 

κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV ή από ανοξείδωτο χάλυβα, με 

ανεξάρτητο διαμέρισμα για τα δείγματα, να συνοδεύεται  με  αντιδραστήρια  για  ένα  χρόνο 

λειτουργίας και να έχει τα εξής κατ’ελάχιστον χαρακτηριστικά: 
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• προγραμματισμό συχνότητας δειγματοληψίας 

• ακρίβεια μέτρησης ± 5% 

• χρόνο απόκρισης 3-15 min 

• αποθήκευση των μετρήσεων τουλάχιστον για επτά ημέρες 

• οθόνη για την ένδειξη των μετρήσεων 

• αναλογική έξοδο 0/4...20 mA 

• σειριακή έξοδο RS 232 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

• Πιστοποιητικό ISO9001 ή νεότερο 

3.11 Κινητήρες - Μειωτήρες 

3.11.1 Γενικά 

Οι κινητήρες και οι μειωτήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επιμέρους 

Προδιαγραφές. Εφ’όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις στις επιμέρους Προδιαγραφές 

ισχύουν τα αναφερόμενα παρακάτω. 

3.11.2 Κινητήρες 

Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να  λειτουργούν  κάτω  από  τις  

κλιματολογικές συνθήκες που  επικρατούν  στο  έργο  και  κατάλληλα  συνδεδεμένες  ώστε  να 

αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλοι οι κινητήρες θα μπορούν να αναπτύξουν ροπή 

εκκίνησης τουλάχιστον ίση με 150% της ροπής υπό πλήρες φορτίο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει  

να  περιορίζεται η ροπή εκκίνησης με χρήση κατάλληλων εκκινητών και μεθόδων εκκίνησης. 

Τα τερματικά κυτία των υποβρυχίων κινητήρων  θα πρέπει να  είναι τελείως υδατοστεγανά. 

Όλες  οι περιστρεφόμενες μηχανές, εκτός από τις πολύ μικρές, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες 

με εξαρτήματα ανυψώσεώς τους. Οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές θα πρέπει επίσης 

ναφέρουν μέσα προστασίας από ατυχήματα, σε περίπτωση επαφής ατόμων με διάφορα 

κινούμενα ή ηλεκτροφόρα μέρη. 
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Ο βαθμός προστασίας των κινητήρων θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ΕΝ 60529. 

Γενικά και εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους Προδιαγραφές του 

εξοπλισμού, κινητήρες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο θα είναι κλειστού τύπου με φυσικό 

αερισμό ή αυτοαεριζόμενοι και βαθμό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε 

κλειστούς χώρους θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από την υγρασία και να αερίζονται 

με φυσικό αερισμό ήνα είναι αυτοαεριζόμενοι με βαθμό προστασίας ΙΡ 44. Κινητήρες που 

βρίσκονται σε περιβάλλον αναθυμιάσεων (εκρηκτικών αερίων) πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού 

τύπου, σύμφωνα με τηνΕΝ 50014. 

Τριβείς. Όλες οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, πρέπει ναφέρουν 

τριβείς ικανούς ώστε να αντέχουν σε όλες τις ακτινωτές ή αξονικές ωθήσεις. Οι οριζόντιες ή 

κατακόρυφες περιστρεφόμενες μηχανές θα πρέπει να φέρουν κυλινδρικούς ή ένσφαιρουςτριβείς 

λιπαινόμενους με γράσσο. Μεγάλοι κατακόρυφοι κινητήρες θα πρέπει να έχουναεροψυχώμενους 

λιπαινόμενους τριβείς.  Ολοι  οι  τριβείς  θα  πρέπει  να  προστατεύονται  εναντίονεισχώρησης  

σκόνης ή νερού κατά τη λειτουργία τους. 

Κραδασμοί. Τα περιστρεφόμενα τμήματα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να  είναι 

δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένα. 

Θερμική προστασία. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε κινητήρας ισχύος 

μεγαλύτερης από 5 ΗΡ, θα πρέπει να διαθέτει θερμική προστασία, με τρεις ανιχνευτές, ένα για 

κάθε φάση της περιέλιξης των κινητήρων. Το σύστημα προστασίας θα είναι εγκατεστημένο 

στον πίνακα του εκκινητή και θα ελέγχει τις θερμοκρασίες της περιελίξεως, θέτοντας σε 

λειτουργία βοηθητικά κυκλώματα ή σύστημα κινδύνου στις καθορισμένες θερμοκρασίες. 

Πινακίδες. Όλες οι ηλεκτρικές μηχανές θα πρέπει να φέρουν πινακίδες με τα χαρακτηριστικά 

λειτουργίας της μηχανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, μόνωση, μέγιστη θερμοκρασία, κτλ.  

Τερματικά. Όλες οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 

τερματικά κυτία για καλώδια ισχύος, και αισθητήρες ανίχνευσης θερμοκρασίας. Επίσης θα 

πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα τερματικά κυτία γειώσεως. 

Ωρομετρητές. Θα  υπάρχουν  ωρομετρητές  που  θα  αναγράφουν  τις  ώρες  λειτουργίας  για  όλους  

του ηλεκτροκινητήρες. 
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Διακόπτες ασφαλείας. Εφ’ όσον  ο διακόπτης με τον  οποίο διακόπτεται η τάση στον  κινητήρα  

δεν είναι σε απόσταση μέχρι 2 μέτρα και ορατός από τη θέση του κινητήρα, πρέπει να  

εγκαθίσταται κοντά στον κινητήρα διακόπτης με τον οποίο θα διακόπτεται η τροφοδότηση του 

ρεύματος στον κινητήρα. Ο διακόπτης αυτός θα είναι τύπου αφαιρετού κλειδιού, ώστε να 

μπορεί να μανταλώνεται η διακοπή της τροφοδοσίας. 

Σε κινητήρες που πρέπει να χειρίζονται κοντά από  την  εγκατεστημένη  φυσική  θέση  τους  το 

ανωτέρω κυτίο με κλειδί θα διαθέτει επιπλέον και μπουτόν start. 

Ισχύς  ηλεκτροκινητήρων.  Η  ισχύς  των  ηλεκτροκινητήρων  πρέπει  να  υπερκαλύπτει   τις   

απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας  τη  κινούμενης  μηχανής  και  των  τυχών  βοηθητικών  εξαρτημάτων 

της σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στις επιμέρους 

προδιαγραφές, η συνεχής μέγιστη φόρτιση κάθε κινητήρα θα  είναι  σύμφωνη  με  τα  αναφερόμενα 

στον παρακάτω Πίνακα : 

Πίνακας: Μέγιστη φόρτιση κινητήρα 

Κινητήρας Ισχύς 

Κινητήρας ισχύος μέχρι 75 kW 
10% μεγαλύτερη ισχύς από την μέγιστη απορροφώμενη 

υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 

Κινητήρας 

75 kW 

ισχύος άνω των 5% μεγαλύτερη ισχύς από την μέγιστη απορροφώμενη 

υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 

3.11.3 Μειωτήρες 

Οι μειωτήρες θα είναι εντελώς στεγανοί, στιβαρής κατασκευής  και  κατάλληλοι  για  συνεχή  και  

βαριά λειτουργία. Θα φέρουν ένσφαιρους ή κυλινδρικούς  τριβείς.  Τα  ωστικά  φορτία  θα φέρονται 

από κατάλληλους ωστικούς κωνικούς τριβείς. Ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να  εξασφαλίζει  την 

εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού τους  και  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  στιβαρούς  κρίκους 

ανύψωσης. 

Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να 

παρεμποδίζεται η διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άμμου και υγρασίας. Οι οπές ή  οι 

σωλήνες εξαερισμού θα σφραγίζονται ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που ρυπαίνουν το 

λιπαντικό. 

Οι μειωτήρες θα πρέπει να διαθέτουν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου της στάθμης ελαίου 
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κατάλληλα προστατευμένες με ενδείξεις για την ανώτερη και κατώτερη στάθμη λειτουργίας 

καιπλήρωσης καθώς επίσης κατάλληλα πώματα πλήρωσης και εκκένωσης. 

Η λίπανση των τριβέων κτλ. θα γίνεται είτε με σύστημα ψεκασμού είτε με σύστημα 

βεβιασμένης τροφοδοσίας. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το λιπαντικό ου 

χρησιμοποιείται για το αρχικό γέμισμα και που ορίζεται στις οδηγίες συντήρησης πρέπει να 

είναι κατάλληλο για παρατεταμένη λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι 45°C 

χωρίς να προκαλείται υπερθέρμανση. 

Η ψύξη μπορεί να γίνεται δια μεταφοράς από το κέλυφος του μειωτήρα αλλά χωρίς τη βοήθεια 

πτερυγίων ψύξεως ή ανεμιστήρων. Άλλα κατάλληλα  μέσα  ψύξης  θα  εξασφαλίζονται  ανάλογα  

με την εφαρμογή. Το εξωτερικό του μειωτήρα θα είναι απαλλαγμένο από σκόνη ή από ουσίες που 

μαζεύουν υγρασία. 

Στην πινακίδα χαρακτηριστικών των μειωτήρων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 

κατασκευαστή οι ονομαστικές ταχύτητες των αξόνων, η ισχύς εξόδου και η μέγιστη επιτρεπτή 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

3.11.4 Προφυλακτήρες 

Κατάλληλοι προφυλακτήρες θα τοποθετηθούν σε όλους τους μηχανισμούς κίνησης. Όλα τα  

εξαρτήματα που περιστρέφονται ή εκτελούν παλινδρομικές κινήσεις, οι ιμάντες κίνησης κτλ., θα 

προφυλάσσονται με τρόπο που ικανοποιεί την Υπηρεσία και εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του 

προσωπικού λειτουργίας όσο και του προσωπικού συντήρησης. Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι 

κατάλληλης και στιβαρής κατασκευής και εύκολα μετακινήσιμοι, ώστε να υπάρχει πρόσβασηστον 

εξοπλισμό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί κανένα από τα βασικάστοιχεία 

του. 

3.12 Εργαλεία – Ανταλλακτικά – Λιπαντικά 

3.12.1 Γενικά 

O Ανάδοχος οφείλει να  προμηθεύσει  μαζί με τον  εξοπλισμό λιπαντικά τα οποία είναι απαραίτητα 

για την συντήρηση και την λειτουργία όλου του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού. Τα παραπάνω θα 

πρέπει να καλύπτουν την περίοδο «θέση της εγκατάστασης  σε αποδοτική λειτουργία» καθώς και 

την «λειτουργία και συντήρηση της εγκαστάστασης από τον Ανάδοχο» εκτός εάν προδιαγράφεται 
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διαφορετικά. 

3.12.2 Λιπαντικά 

Ο Ανάδοχος θα  παραδώσει τα προτεινόμενα λιπαντικά και αναλώσιμα υλικά, σε ποσότητες που  θα 

επαρκούν μέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιμαστικής λειτουργίας» εκτός εάν προδιαγράφεται 

διαφορετικά. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθμίσεις λιπαντικών, οι οποίοι 

πρέπει να είναι τυποποιημένοι και εύκολα διαθέσιμοι στην τοπική αγορά. Σε τεμάχια του Η/Μ 

εξοπλισμού για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει πίνακα εγκεκριμένων λιπαντικών - αντιψυκτικών- 

γράσσων, θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα λιπαντικά να είναι σύμφωνα με τα προτεινόμενα. Επιπλέον, ο 

προμηθευτής λιπαντικών πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO. 

Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. Όπου μπορούν 

να συγκεντρωθούν πολλά σημεία γρασαρίσματος,  θα  στερεωθούν  σε  πλάκα  συστοιχίας, σταθερής 

κατασκευής και κάθε σημείο λίπανσης θα σημειώνεται με ευκρινή  επιγραφή. Μόνιμη και ευκρινή 

επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συσκευή λίπανσης. 

Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση με γράσσο, θα 

γίνεται κατά προτίμηση με πίεση και με σύστημα που δεν απαιτεί ρύθμιση και επαναγόμωση πάνω από 

μία φορά την εβδομάδα. 

Τα δοχεία, που θα περιέχουν το λιπαντικό θα έχουν δείκτες στάθμης από γυαλί και όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό, βέργα στάθμης. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δείκτες θα είναι εύκολα ορατοί από την στάθμη 

εργασίας και θα δείχνουν την στάθμη σε όλες τις θερμοκρασίες, που πιθανόν να επικρατούν κατά την 

λειτουργία του υπ’ όψη  εξοπλισμού. 

Οι δείκτες θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται εύκολα για καθαρισμό. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα μηχανήματα και ο επιμέρους 

εξοπλισμός πρέπει να είναι πλήρης με καινούργια λιπαντικά. 

3.12.3 Ανταλλακτικά 

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και ανταλλάξιμα με τα τεμάχια που 
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πρόκειται να αντικαταστήσουν, και θα φέρουν εμφανείς ενδείξεις με την περιγραφή τους και τον 

προορισμό τους. 

Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον προμηθευτή του 

εξοπλισμού, πρέπει να ετοιμάσει λεπτομερή κατάλογο με τα απαιτούμενα για την λειτουργία των 

εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και  αναλωσίμων  σε  ετήσια  βάση  και  θα  αναφέρει  τυχόν 

απαιτήσεις για μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές και θα υποδείξει τις ανάγκες για την 

αντικατάσταση/χρησιμοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα που θα καλύπτουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού μέχρι και το τέλος 

της περιόδου 

«δοκιμαστικής λειτουργίας». 

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τρόπο κατάλληλο για 

μακροχρόνια αποθήκευση κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή των εγκαταστάσεων, και να έχουν επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης, της 

υγρασίας, της θερμοκρασίας, των μυκήτων, των επιβλαβών ζώων και των εντόμων. 

Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα μαρκαρισμένα στα Ελληνικά το ακριβές  περιεχόμενο  τους.  Τα  

κιβώτια πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα χωρίς 

ναχρειάζεται αντικατάσταση της συσκευασίας. 

Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα ανταλλακτικά θα υπάρχει στο 

εξωτερικό του γενική περιγραφή του περιεχομένου και μέσα λεπτομερής κατάλογος. 

3.13 Αντλίες 

3.13.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους αντλίες, που εγκαθίστανται στις επιμέρους 

μονάδες. 

Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6, ISO EN 9906 

Παράρτ. Α, όσον αφορά τα ακάθαρτα και τα λύματα. 
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3.13.2 Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους 

Προδιαγραφές. 

Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να  είναι  κατάλληλα  για  τα μηχανικά και  χημικά  χαρακτηριστικά 

του αντλούμενου υγρού, των συνθηκών λειτουργίας και της δυναμικότητας του αντλητικού 

συγκροτήματος. 

3.13.3 Εκτέλεση εργασιών 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  και  

στις επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες  του  κατασκευαστή.  Για  τον  σκοπό 

αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να  περιλάβει  στην  προσφορά  του  τις  υπηρεσίες  του  κατασκευαστή 

του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 

αποδοτική λειτουργία. 

Οι αντλίες και η στήριξη  των  περιστρεφόμενων  τμημάτων  πρέπει  να  είναι  έτσι  σχεδιασμένες,  

ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιμη ταχύτητα  να είναι τουλάχιστον 25% μεγαλύτερη 

από την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να  ζυγοσταθμισθούν 

δυναμικά, με ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίεςπρέπει να μπορούν να 

λειτουργήσουν για μικρά χρονικά διαστήματα με τις δικλείδες εξόδουκλειστές. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 

15 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς εγκατεστημένης ισχύος για την κάλυψη της απορροφούμενης ισχύος στον 

άξονα της αντλίας και η ονομαστική  ταχύτητα  περιστροφής  θα είναι μικρότερη από 2900 rpm, σε 

συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V. Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα επίπεδα απόδοσης, σύμφωνα 

με το εκάστοτε ισχύο πρότυπο IEC. 

H λίπανση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών στο αντλούμενο 

υγρό. Οι αντλίες θα έχουν  κατάλληλη μορφή στυπιοθλίπτη (π.χ.  μηχανικό  στυπιοθλίπτη)  ώστε  

να μην απαιτείται νερό και να μην υπάρχουν διαρροές από αυτό. 

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης  των  αντλιών  θα  πρέπει  να  εγκατασταθούνδικλείδες 

για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να  έχουν  τααπαραίτητα 
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τεμάχια εξάρμωσης, ώστε  να  είναι  δυνατή  η  αφαίρεση  των  εξαρτημάτων  τηςσωληνογραμμής. 

Κάθε αντλία που θα εγκατασταθεί εν ξηρώ θα έχει στην αναρρόφηση και στηνκατάθλιψη μία μούφα 

1/2” με τρίοδο ορειχάλκινη βάνα 1/2”. Η βάνα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση του  μανομέτρου  

και για την λήψη δειγμάτων. Στην κατάθλιψη μετά την τρίοδο βάναθα τοποθετηθεί ένα μανόμετρο 

διαφράγματος με ευανάγνωστο καντράν, κατάλληλα βαθμονομημένο, με κλίμακα που θα 

υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 25% το μέγιστο μανομετρικό της αντλίας. Τα τμήματα του 

μανομέτρου, που  έρχονται σε επαφή με τα λύματα, θα είναι ανοξείδωτα. 

Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο το εύρος 

λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας), καθώς επίσης και καμπύλες απόδοσης 

κινητήρα, σύμφωνα με το ISO 9906. 

3.13.4 Κοχλιωτές Αντλίες (Έλικες Αρχιμήδους) 

Ο σχεδιασμός της κοχλιωτής αντλίας θα πρέπει να εξασφαλίζει 20ετή συνεχή λειτουργία με την ελάχιστη 

συντήρηση. 

Οι κοχλιωτές αντλίες θα αποτελούνται από κεντρικό χαλύβδινο συγκολλημένο σωλήνα με δύο ή τρεις 

έλικες μορφωμένες εν ψυχρώ συνεχείς και συγκολλημένες στον κεντρικό σωλήνα. Οιακραίες πλάκες, 

στις οποίες θα συνδεθούν τα ακραξόνια έδρασης, θα είναι από χάλυβα υψηλήςαντοχής συγκολλημένες 

στον κεντρικό σωλήνα για την εξασφάλιση υδατοστεγανότητας. Τοσύνολο της κοχλιωτής αντλίας θα 

είναι στατικά ζυγοσταθμισμένο μετά την κατασκευή του. 

Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας St 37. Όλα τα τμήματα του εξοπλισμού, με εξαίρεση το σύστημα 

μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να έχει αντιδιαβρωτική προστασία κατηγορίας 03, σύμφωνα με την 

σχετική προδιαγραφή. 

Κατά μήκος του κοχλία θα πρέπει να τοποθετηθούν προφυλακτήρες από  ανοξείδωτο χάλυβα,  έτσι 

ώστε μαζί με τον αύλακα του κοχλία να διαμορφώνεται κοίτη 230Ο περίπου. 

Το κάτω έδρανο θα πρέπει να  είναι υδατοστεγές  και  σχεδιασμένο  να  παραλαμβάνει  ακτινικά  

φορτία περιλαμβανομένων και  των  φορτίων  άνωσης λόγω  υψηλής στάθμης στο  φρεάτιο 

φόρτισης.  Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος, ώστε να είναι εύκολα 

αντικαταστάσιμο,χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση του κοχλία. Το ακραξόνιο  μεταξύ  της  

στεγανοποίησης  τουκάτω εδράνου  και του κοχλία θα πρέπει να καλύπτεται από χαλύβδινο 
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κάλυμμα, το οποίο θα προστατεύει τα κινούμενα μέρη από την συσσώρευση ακαθάρτων υλών. 

Η λίπανση του κάτω εδράνου θα γίνεται με εμβολοφόρα ηλεκτροκίνητη αντλία, η οποία θα βρίσκεται στον 

θάλαμο του κινητήρα, μέσω σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το κύκλωμα λίπανσης θα αποτελείται 

από: 

• Δεξαμενή λιπαντικού, τοποθετημένη στον θάλαμο κινητήρων χωρητικότητας 10 

λίτρων με ένδειξη στάθμης 

• Πλωτήρα για την σήμανση συναγερμού χαμηλής στάθμης και διακοπή λειτουργίας 

της αντλίας 

• Μανόμετρο πλησίον του κάτω εδράνου, με σήμανση συναγερμού σε περίπτωση 

ανίχνευσης χαμηλής πίεσης. 

Το επάνω έδρανο θα είναι  αυτοευθυγραμμιζόμενο,  σχεδιασμένο για να  παραλαμβάνει  τα  ακτινικά 

και ωστικά φορτία της αντλίας, καθώς επίσης και τα φορτία άνωσης λόγω υψηλής στάθμης  στο 

φρεάτιο φόρτισης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος, ώστε το έδρανο να είναι εύκολα 

αντικαταστάσιμο, χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση του κοχλία και θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

διάρκεια ζωής 50.000 ωρών λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο της  αντλίας.  Το  έδρανο  θα 

λιπαίνεται χειροκίνητα με κατάλληλους γρασσαδόρους. 

Κάθε κοχλιωτή αντλία θα κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα συνδεδεμένο με ιμάντες με τον 

μειωτήρα. Ο μειωτήρας θα είναι συνδεδεμένος με τον άξονα κίνησης του κοχλία με εύκαμπτο σύνδεσμο. 

Ο μειωτήρας θα είναι βαρέως τύπου, σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία σε φορτίο 125% της 

ονομαστικής ισχύος της αντλίας και θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα τροχοπέδησης για να αποφευχθεί 

η αντίστροφη κίνηση του κοχλία, όταν ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας. Τα έδρανα θα πρέπει να 

έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες στην μέγιστη ροπή του μειωτήρα. Εάν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά, η θερμοκρασία περιβάλλοντος σχεδιασμού θα λαμβάνεται ίση με 450C. 

Η λίπανση του μειωτήρα θα γίνεται με σύστημα ψεκασμού είτε με  σύστημα  βεβιασμένης 

τροφοδοσίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου  της  στάθμης  ελαίου (μάτι)  

με ενδείξεις για τις ανώτατη και κατώτατη  στάθμη  λειτουργίας,  καθώς  επίσης  και  πώματα 

πλήρωσης και εκκένωσης. Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται, έτσι ώστε να 

παρεμποδίζεται η διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άμμου ή υγρασίας. Οι οπές εξαερισμού θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισμένες, ώστε να αποφεύγεται ή είσοδος ουσιών που ρυπαίνουν το 

λιπαντικό. 
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Η ψύξη μπορεί να γίνεται δια μεταφοράς από το κέλυφος του μειωτήρα, αλλά χωρίς την βοήθεια 

πτερυγίων ψύξης  ή  ανεμιστήρων.  Εάν  απαιτείται  εξωτερικός  εξοπλισμός  ψύξης  του  λιπαντικού 

του μειωτήρα, τότε αυτός θα πρέπει να προστεθεί σαν ανεξάρτητο σύστημα για κάθε μειωτήρα. 

Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης θα είναι υπολογισμένοι για φορτίο ίσο με το 125% του μέγιστου 

απαιτούμενου. Θα πρέπει να προβλεφθούν προστατευτικά καλύμματα, που θα  καλύπτουν  τα 

κινούμενα μέρη του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Τα προστατευτικά καλύμματα θα είναι 

κατασκευασμένα από γαλβανισμένο πλέγμα μαλακού χάλυβα και  εύκολα  μετακινούμενα,  

έτσιώστε να είναι δυνατή η επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισμού. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 6 εκκινήσεις/ώρα, εγκατεστημένης 

ισχύος 10% μεγαλύτερης της μέγιστης απαιτούμενης, 1500 rpm, σε  συχνότητα 50 Hz  και  τάση 

400  V, με απόδοση μεγαλύτερη από 85% στην ονομαστική λειτουργία του.  Οι  κινητήρες  θα  είναι 

κλειστοί, αερόψυκτοι με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η  

θερμοκρασία περιβάλλοντος σχεδιασμού θα λαμβάνεται ίση με 450C. 

3.13.5 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύματα, και για συνεχή λειτουργία  

κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικής εμβάπτισης. Οι καμπύλες των αντλιών θα πληρούν τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α. 

Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει με βασικό κριτήριο τον βαθμό απόδοσης. 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), 

υδροδυναμικά  ζυγοσταθμισμένη,  χωρίς  οξείες  στροφές,  ανεμπόδιστης   ροής   (χωρίς  εμφράξεις), 

για ομαλή δίοδο σφαιρικών στερεών της μέγιστης δυνατής διαμέτρου. Η πτερωτή θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά  απόβλητα,  ινώδη  υλικά  και  άλλες 

ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα). 

Η πτερωτή μπορεί να είναι είτε ημιανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, με πλήρη πτερύγια (full 

vaned), τύπου καναλιού, μονοκάναλη για  αντλίες  με  διάμετρο εξόδου ως  DN  100  ή ολιγοκάναλη  

για μεγαλύτερες αντλίες είτε τύπου vortex (open impeller), όποτε αυτό είναι δυνατό ώστε  ο  

υδραυλικός βαθμός απόδοσης να είναι υψηλός.  Η  πτερωτή  θα  διαθέτει  ελεύθερο  πέρασμα 

σφαιρικού στερεού μεγέθους τουλάχιστον ίσου με το 80% της υδραυλικής διαμέτρου (στομίου  
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εξόδου), για αντλίες με στόμιο εξόδου από DN 50 ως  DN 100.  Για αντλίες  με  στόμιο εξόδου  DN  

150 και μεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο πέρασμα θα είναι 100 mm 

Η πτερωτή θα πρέπει  να  είναι  στατικά  και  δυναμικά  ζυγοσταθμισμένη,  στερεωμένη  στον  άξονα  

με ασφαλή τρόπο,  που  θα  επιτρέπει  την  εύκολη  αποσυναρμολόγηση  σε  περίπτωση  συντήρησης.  

Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή καλύτερης. 

Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή 

λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. 

H αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα μηχανικό σύστημα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο θα 

αποτελείται από δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες  σε  σειρά  (άνω  και  κάτω)  είτε  θα  είναι  

εφοδιασμένη με ένα ενιαίο μπλόκ που θα περιλαμβάνει τους δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες 

διατεταγμένους εν σειρά, εγκιβωτισμένους σε κλειστό σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση  θα  είναι  δύο  και  θα 

λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, απομονώνοντας τον  κινητήρα  από  το  υδραυλικό 

τμήμα της αντλίας. 

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη θάλαμο λαδιού για το σύστημα στεγανοποίησης του άξονα. Οι 

τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό μέρος της αντλίας. Το λάδι του 

συστήματος στεγανοποίησης δεν θα περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριμένο από 

το FDA ή άλλο διεθνή οργανισμό. Το λάδι θα μπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο 

κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα  χωρίς λάδι, χωρίς να προκαλείται 

βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα, εδραζόμενος 

στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την  αντλία. Η 

κλάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστον  F και ο βαθμός προστασίας IP 68. Εάν  δεν προδιαγράφεται 

διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) 

ρευστών θερμοκρασίας 40οC. 

Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε ρητίνη, με το 

σύρμα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια 

ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση. Η αντλία θα  

πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής και σε περίπτωση ανίχνευσης 
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υγρασίας  ο κινητήρας να  τίθεται  εκτός λειτουργίας και/ή να  ενεργοποιείται συναγερμός. Η αντλία   

θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατασκευαστή στα οποία  θα  

συνδέονται όλα τα αισθητήρια. 

Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt μονωμένους και 

επενδυμένους με μόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούμενα, επαρκούςμήκους, ώστε 

να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης μέχρι το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα.Το μήκος των 

καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνωστάθμη σκυροδέματος 

του φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι μονοκόμματα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες και να 

αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι κατάλληλες για 

λειτουργία σε συνθήκες καταιγισμού νερού (IP65). 

Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο, με  στυπιοθλίπτη, που 

θα εμποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 

Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυμμένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθμη λυμάτων, ακόμη και 

στην χαμηλότερη στάθμη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το περιβάλλον ρευστό. 

Προκειμένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής εγκατάστασης που λειτουργεί 

περιοδικά εκτός υγρού (στην χαμηλότερη στάθμη ο κινητήρας ή μέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του 

κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με ένα σύστημα ενεργής ψύξης, που  θα περιλαμβάνει ερμητικά κλειστό 

και ανεξάρτητο κύκλωμα μανδύα ψύξης με υγρό μίγμα νερού- γλυκόλης ή άλλο κατάλληλο ψυκτικό 

μέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας του ψυκτικού και εναλλάκτη θερμότητας που θα ψύχεται από το 

αντλούμενο υγρό. Εναλλακτικά ο κινητήρας θα βρίσκεται σε θάλαμο πληρωμένο με ειδικό ιατρικό 

ψυκτικό λάδι (medical white oil) το οποίο θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα που θα περιλαμβάνει 

εναλλάκτη. Σε αντλίες με μέγεθος μεγαλύτερο από DN 80, η ανακυκλοφορία του ψυκτικού λαδιού θα 

είναι εξαναγκασμένη. 

Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ψύξης  θα πρέπει  να επαρκεί για συνεχή λειτουργία της αντλίας  σε 

περιβάλλοντα χώρο θερμοκρασίας μέχρι 40°C. Σύστημα με χιτώνιο ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί 

το αντλούμενο λύμα, ως ψυκτικό μέσον, δεν θα γίνεται αποδεκτό. 

Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγμένα  με  στεγανή  Φλάντζα)  και  τα 

κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ή ελατό σφαιροειδή 

χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN- 
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GJS-500.7), με λείες  επιφάνειες  ελεύθερες  από  φυσαλίδες  ή  άλλες  ανωμαλίες.  Όλα  τα  

εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες και ροδέλες  θα  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  προδιαγραφών  AISI 

316 (DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή καλύτερης ποιότητας. 

Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες με το σώμα της αντλίας για 

την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται μόνιμα ανοξείδωτη αλυσίδα ή συρματόσχοινο σε 

προσπελάσιμο σημείο. 

Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι μηχανικά 

κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η συναρμογή τους 

θαεπιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτύλιων και 

στιςτέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες  

που ασφαλίζουν  τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής φλάντζες, που απαιτούν ειδική  ροπή  

στρέψης  ή  στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Οι οδηγοί θα είναι 

γερά στερεωμένοι μέχρι το άνοιγμα επίσκεψης του φρεατίου. H αντλία θα μπορεί να ανυψωθεί έξω από 

τον θάλαμο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στηνσωληνογραμμή κατάθλιψης. Πρέπει 

να υπάρχει αρκετό μήκος αλυσίδας ή συρματόσχοινου, πουθα είναι μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία, 

για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. 

Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαμβάνει χυτοσιδηρό πέλμα και εξαρτήματα στήριξης στους 

οδηγούς, για να διευκολύνεται η ομαλή και άνετη κίνηση των  μονάδων  στις  τροχιές  ανύψωσης, 

χωρίς κίνδυνο εμπλοκής. 

Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duck foot), προμήθεια του 

κατασκευαστή, μέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό αναρρόφησης. Σε περίπτωση κάθετης 

τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος η καμπύλη αναρρόφησης της αντλίας θα είναι επίσης 

προμήθεια του κατασκευαστή. 

Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας με την βοήθεια ανυψωτικού μηχανισμού παλάγκου. 

Ο Ανάδοχος μαζί με τα αντλητικά συγκροτήματα, που θα εγκαταστήσει στο έργο, θα προμηθεύσει και 

ανυψωτικό μηχανισμό επαρκούς δυναμικότητας, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποθήκη. Ο ανυψωτικός 

εξοπλισμός θα αποτελείται από εύκολα συναρμολογούμενα τμήματα γαλβανισμένα εν θερμώ και από 

παλάγκο με αλυσίδα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
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Ο Ανάδοχος θα εγκιβωτίσει στο  δάπεδο του αντλιοστασίου σωλήνες με  φλάντζες ως υποδοχείς και 

βάση στήριξης του ανυψωτικού εξοπλισμού. Οι σωλήνες-υποδοχείς δεν  θα προεξέχουν  από το δάπεδο, 

και θα ταπώνονται με κατάλληλα πώματα, ώστε όταν δεν χρησιμοποιούνται να παραμένουν στεγνοί και 

καθαροί. 

3.13.6 Υποβρύχιες αντλίες τύπου προπέλας 

Για την ήπια και ενεργειακά βέλτιστη άντληση ακαθάρτων ή λυμάτων σε μεγάλες παροχές και σχετικά 

μικρά μανομετρικά, εγκαθίστανται υποβρύχιες αντλίες αξονικής ροής, ανοικτήςπροπέλας. 

Οι αντλίες θα είναι υποβρύχιες, συμπαγείς, ενιαίες μονάδες, με κοινό άξονα  αντλίας-  

ηλεκτροκινητήρα. Θα αποτελούν συγκρότημα από υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα  κατάλληλης 

ισχύος  και υδραυλικό σώμα αποτελούμενο από σύστημα προπέλας αξονικής ροής προσαρμοσμένης 

σε υδραυλικό σώμα ανοικτού τύπου. 

Η ακριβής ρύθμιση της παροχής και ο καθορισμός του σημείου λειτουργίας επιτυγχάνεται με 

ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων με το επίπεδο της προπέλας. Η ρύθμιση θα έχει γίνει στο 

εργοστάσιο κατασκευής, σύμφωνα με το ζητούμενο σημείο λειτουργίας. 

Οι αντλίες θα είναι συζευγμένες με άξονα και ενσωματωμένες  σε  κοινό κέλυφος από χυτοσίδηρο  

(grey cast iron), προδιαγραφών DIN GG25 (EN-GJL-250) με τον κινητήρα. Η κίνηση θα 

μεταδίδεται απ’ ευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα προς της αντλία, μέσω κοινού   άξονα. 

Οι αντλίες θα είναι εξοπλισμένες με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 10 μέτρων. Τα καλώδια ισχύος  και 

αυτοματισμού θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς IEC, επενδυμένα σε όλο τους  το μήκος 

με στεγανοποιητικό αδιάβροχο υλικό, με αδένες συντηγμένους σε χυτή ρητίνη γιαπρόσθετη προστασία 

από φαινόμενα διείδυσης υγρασίας μέσω τριχοειδών φαινομένωναναρρόφησης από τους κλώνους. Για 

να εξασφαλισθεί η αποφυγή επαφής του υποβρύχιου καλωδίου με την προπέλα, το καλώδιο πρέπει να 

ασφαλίζεται με ειδικούς οδηγούς καλωδίων και clips. Ο κινητήρας και το καλώδιο θα είναι κατάλληλα 

στεγανοποιημένα, ώστε να αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια 
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παραμονή σε βάθος έως και 15 m, χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητάτους. Η είσοδος του καλωδίου 

θα πρέπει να αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του σώματος του καλύμματος του στάτη. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να  μην  απαιτείται  είσοδος  του  προσωπικού 

στο υγρό φρεάτιο ή  την  δεξαμενή  και  να  διευκολύνεται  η ανέλκυση και  η καθέλκυση της 

αντλίας. Η αντλία τοποθετείται ολόκληρη μέσα στον κατακόρυφο καταθλιπτικό αγωγό, διαμέτρου 

ίσης με  αυτήν του σώματος της αντλίας και στηρίζεται με επικάθηση σε εσωτερικό δακτύλιο,  που  

τοποθετείται στον καταθλιπτικό αγωγό σε κατάλληλο ύψος. Για την ανέλκυση-καθέλκυσή της 

αντλίας θα χρησιμοποιείται κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός,  αναλόγως  φορτίου  βάρους  

καιμεγέθους  του συγκροτήματος. 

Το κοινό κέλυφος της αντλίας, του κινητήρα και του κιβωτίου μετάδοσης κίνησης θα είναι 

κατασκευασμένο από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ποιότητας DIN GG25 (EN-GJL-250) ή 

καλύτερης, με εξωτερική βαφή από πολυμερή βαφή  δύο  συνιστωσών,  μεγάλης  διάρκειας 

προστασίας. 

Η προπέλα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλών 

προδιαγραφών (DIN 1.4581), στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη και σχεδιασμένη κατάλληλα, 

ώστε τα στερεά και ινώδη αντικείμενα που περιέχονται  στο  αντλούμενο  ρευστό  να  μην 

επικολλώνται στην προπέλα ούτε να περιελίσσονται στον άξονα προξενώντας εμφράξεις, 

δυσλειτουργία ή βλάβη της αντλίας. 

Όλα τα εκτεθειμένα στο ρευστό παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο σχεδιασμός στεγανοποίησης των κύριων τμημάτων της αντλίας θα στηρίζεται στην  απευθείας  

επαφή μηχανικά κατεργασμένων μεταλλικών επιφανειών. Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες, όπου 

απαιτείται υδραυλική στεγανότητα θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και συναρμολογημένες με 

στεγανοποιητικούς δακτυλίους από NBR ή άλλο κατάλληλο υλικό. 

Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, ασύγχρονος, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 

τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Οι περιελίξεις 

του στάτη θα είναι μονωμένες (κατηγορία μόνωσης F ή καλύτερης). Η μόνωση του στάτη θα 

διασφαλίζει την απουσία μονωτικών κενών. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή 

λειτουργία ανάδευσης  ρευστών  θερμοκρασίας μέχρι   40 ºC και   ικανόςγια  8 εκκινήσεις την ώρα. 

Θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος, ώστε η ψύξη να επιτυγχάνεται επαρκώς από το 

περιβάλλον ρευστό. 
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Ο θάλαμος του κινητήρα θα είναι ξηρός. Η στεγανοποίηση του κινητήρα θα επιτυγχάνεται με 

ενδιάμεσο, ανεξάρτητο θάλαμο στεγανοποίησης, που θα είναι πληρωμένος με ειδικό  ιατρικό  μη  

τοξικό ψυκτικό λάδι, στον οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένη η διάταξη στεγανοποίησης, που θα 

αποτελείται από διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη, ανεξάρτητης φοράς στρέψης, εξ ολοκλήρου από 

καρβίδιο του πυριτίου (SiC) ή  άλλο  κατάλληλο  υλικό,  εντός  ανοξείδωτου  προστατευτικού 

κελύφους. Οι δύο στυπιοθλίπτες ψύχονται και  λιπαίνονται  με  το  λάδι  του  θαλάμου  

στεγανοποίησης. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση ούτε ρύθμιση και θα πρέπει να 

λειτουργούν χωρίς να  προξενείται  καταστροφή  ή  βλάβη  τους,  ανεξάρτητα  με  τη  φορά 

περιστροφής τους. 

Ο άξονας της αντλίας/κινητήρα θα εδράζεται βάσει του  κανόνα  σταθερής  πλωτής  έδρασης  σε  

τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση με υψηλών προδιαγραφών γράσο, για  όλη  τη  

διάρκεια της ζωής τους. Το εσωτερικό και το εξωτερικό κύριο έδρανο θα αποτελούν δύο βαθειάς 

αυλάκωσης ένσφαιροι τριβείς.  Όλοι  οι  τριβείς  θα  είναι  υπολογισμένοι για  τουλάχιστον 50.000  

ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατά ISO 281. 

3.13.7 Αντλίες θετικού εκτοπίσματος 

Για την άντληση παχύρρευστης ιλύος (συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από  3% ή 30 kg/m3), ή  

όπου αλλού προδιαγράφεται σχετικά θα χρησιμοποιούνται αντλίες  θετικού  εκτοπίσματος.  Η  

ταχύτητα  περιστροφής  του  ρότορα  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  2 m/s  σύμφωνα  με  την ΕΝ 

12255 8. 

Οι αντλίες θα είναι αυτόματης αναρρόφησης, τύπου προοδευτικής κοιλότητας με περιστρεφόμενο 

ελικοειδή ρότορα και ελικοειδή σταθερό στάτορα. Ο ρότορας θα είναι υψηλής ακριβείας από ανοξείδωτο 

ή επιχωμιωμένο χάλυβα, κατάλληλης σκληρότητας, ο στάτορας θα είναι από νιτρίλιο ή άλλο υλικό 

έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η αντλία χρησιμοποιείται για την άντληση  χημικών  τα  υλικά  κατασκευής  

πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούμενο υγρό. 

Ο ρότορας θα λαμβάνει κίνηση από τον άξονα του κινητήρα μέσω μιας διάταξης άξονα που 

περιλαμβάνει δύο συνδέσμους με πείρους, λιπαινόμενους μέσω γράσσου, που διαθέτουν ελαστικά 

προστατευτικά χιτώνια. Ο άξονας σύνδεσης κινητήρα και αντλίας  δεν  θα  παρεκκλίνειπερισσότερο 

από 1,5°. 
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Το σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 με δυνατότητα 

προσαρμογής της κατεύθυνσης του στομίου σε οριζόντια ή κάθετη θέση, θα πρέπει να διαθέτει 

αφαιρούμενα καλύμματα  και  στόμιο  εισαγωγής  νερού  (στην πλευρά  της  αναρρόφησης)  για  να 

είναι δυνατός ο καθαρισμός. 

Η στεγανοποίηση του άξονα θα γίνεται με διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται από ηλεκτρομειωτήρα με φλαντζωτό ηλεκτροκινητήρα, τριφασικό 

βραχυκυκλωμένου δρομέα 400 V, 50 Ηz, προστασίας ΙΡ55, κλάσης μόνωσης F. Εάν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά η εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 20% μεγαλύτερη από την 

απορροφούμενη   στον   άξονα     της     αντλίας.     Ο     ηλεκτρομειωτήρας     θα     είναι   απ’    ευθείας 

προσαρμοσμένος μέσω φλαντζών στο σώμα των αντλιών. Εφόσον οι αντλίες είναι μεταβλητής 

παροχής, η ρύθμιση της  ταχύτητας  περιστροφής  θα  γίνεται  μέσω  μετατροπέα  συχνότητας 

(inverter), αυτόνομου ή ενσωματωμένου στον ηλεκτροκινητήρα των αντλιών. 

Το συγκρότημα κινητήρας- αντλία θα είναι βιδωμένο μέσω κατάλληλων χαλυβδίνων στηριγμάτων σε 

βάση από σκυρόδεμα.  

Όλες οι αντλίες θετικής εκτόπισης θα προστατεύονται έναντι της ξηράς λειτουργίας. Για τονσκοπό  

αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί μανδάλωση του κινητήρα με αισθητήρες ροής, κατάλληλου τύπου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των αντλιών. 

3.13.8 Φορητές αντλίες αποστράγγισης 

Σε ξηρούς θαλάμους αντλιοστασίων ή όπου αλλού προδιαγράφεται, θα πρέπει να εγκατασταθούν αντλίες 

αποστράγγισης. 

Η αντλία θα είναι ελεύθερα στηριζόμενη, σε ειδική βάση, κατακόρυφη,  υποβρύχιου  τύπου,  

κατάλληλη για την άντληση λυμάτων και ακαθάρτων καθώς και για τις αποστραγγίσεις φρεατίων. 

Οι αντλίες αποστράγγισης θα έχουν καλώδιο επαρκούς μήκους, τελείως στεγανό. Ο σωλήνας εξόδου της 

αντλίας θα είναι γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέους τύπου και θα καταλήγει στονυγρό θάλαμο του 

αντλιοστασίου ή στο δίκτυο στραγγιδίων. 

Οι μονοφασικές αντλίες θα φέρουν ενσωματωμένο φλοτεροδιακόπτη. 
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3.13.9 Δοσομετρικές αντλίες 

3.13.9.1 Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος 

Οι δοσομετρικές αντλίες θα είναι τύπου διαφράγματος και η ρύθμιση της παροχής θα γίνεται με 

ρύθμιση του μήκους εμβολισμού με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 2%, σε όλο το πεδίο 

λειτουργίας της αντίστοιχης αντλίας (0% μέχρι 100% της παροχής). 

Τα υλικά κατασκευής των αντλιών καθώς επίσης και των εξαρτημάτων που  τις  συνοδεύουν,  θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα για  το  αντλούμενο  υγρό  και  τις  επικρατούσες  περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

Η ρύθμιση της παροχής θα γίνεται χειροκίνητα,  με  σερβοκινητήρα  ή μέσω  αναλογικού  σήματος 

4- 20 mA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη. 

Οι δοσομετρικές αντλίες θα συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό: 

• Δικλείδες απομόνωσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της κάθε αντλίας 

• Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης τοποθετημένη στην κατάθλιψη της κάθε 

αντλίας  πριν από την δικλείδα απομόνωσης. Εναλλακτικά η βαλβίδα ασφαλείας 

μπορεί να είναι ενσωματωμένη στην κεφαλή της αντλίας. Η έξοδος της βαλβίδας 

ασφαλείας θα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο στραγγιδίων της μονάδας. 

• Κλειστό δοχείο εκτόνωσης πίεσης για την προστασία του δικτύου. Το δοχείο μπορεί  

να  είναι κοινό, στην κατάθλιψη όλων των αντλιών οι οποίες λειτουργούν παράλληλα. 

• Βαλβίδα σταθερής αντίθλιψης στην εκροή του δοσομετρούμενου υγρού, για 

εξασφάλιση ακρίβειας στην δοσομέτρηση. 

• Σύστημα ρύθμισης της παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Μελέτη 

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός δεν πληρώνεται ιδιαίτερα,  αλλά  η  σχετική  δαπάνη  περιλαμβάνεται 

στα αντίστοιχα Άρθρα του Τιμολογίου. 

3.13.9.2 Δοσομετρικές αντλίες περιστρεφομένων λοβών 

Η αντλία περιστρεφόμενων λοβών (rotary lobe) είναι θετικής εκτόπισης αυτομάτου αναρροφήσεως, με 

ρότορες τριών λοβών με γεωμετρία κοχλία, η οποία θα εξασφαλίζει ομοιόμορφη ροή του αντλούμενου 

μέσου, χωρίς παλμούς στην έξοδο. Οι λοβοί θα είναι μεταλλικοίαπό φαιό χυτοσίσηρο και είναι πλήρως 

καλυμμένοι από ελαστικό υλικό NBR ή άλλο κατάλληλο για το διακινούμενο υγρό. Το μεταλλικό μέρος 

των λοβών δεν θα έρχεται σε επαφή με το αντλούμενο μέσο.  

Η είσοδος και έξοδος της αντλίας θα μπορούν να  εναλλάσσονται  άμεσα  με  απλή  εναλλαγή  της 
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φοράς περιστροφής του κινητήριου άξονα της αντλίας. 

Το σώμα της αντλίας θα είναι χυτό σε ένα κομμάτι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας  

χυτοσίδηρος (GG 25) ή καλύτερο. Το σώμα θα  φέρει  προστατευτικά  επίπεδα  καλύμματα  και  στα  

δύο άκρα κατά μήκος του τα οποία είναι κατασκευασμένα από σκληρυμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο 

χάλυβα ή πλαστικό ή κεραμικό. Το εσωτερικό του σώματος πρέπει να φέρει  επιφανειακή επικάλυψη 

που θα το καθιστά ανθεκτικό στην φθορά. 

Η επισκευή και αντικατάσταση των βρεχόμενων εξαρτημάτων της  αντλίας  θα  επιτυγχάνεται  επί 

τόπου,  χωρίς  να  χρειαστεί  αποσυναρμολόγηση  από  τις  σωληνώσεις.  Οι  δύο  άξονες  της  αντλίας 

θα είναι από κράμα χάλυβα, θα στεγανοποιούνται με μηχανικούς στυπιοθλίπτες και δεν   θα έρχονται   

σε επαφή με το αντλούμενο μέσο αλλά λιπαίνονται. Ένας εκ των δύο αξόνων θασυνδέεται με το 

σύστημα κίνησης συνιστώμενο από μειωτήρα - ηλεκτροκινητήρα. Οι οδοντωτοίτροχοί και οι τριβείς 

κύλισης θα βρίσκονται εντός γραναζοκιβωτίου με λουτρό ελαίου. Στο άνωμέρος του κιβωτίου θα 

υπάρχει αναπνευστικό για την πλήρωση με λάδι, στη μία πλευρά θα υπάρχει δείκτης λαδιού και στο 

κάτω μέρος θα υπάρχει τάπα για την εκκένωση του λαδιού. 

3.13.10 Πολυβάθμιες αντλίες νερού 

Οι αντλίες πλύσης του εξοπλισμού επεξεργασίας ιλύος θα είναι φυγοκεντρικές, κατακόρυφες, 

πολυβάθμιες,   κανονικής   αναρρόφησης,   σε   In-line   κατασκευή   για απευθείας  προσαρμογή 

σε σωλήνωση με στόμια αναρρόφησης και  κατάθλιψης  ίδιας  διατομής  που  βρίσκονται  σε  μια 

ευθεία. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες και για εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, άρδευσης. 

Οι πτερωτές, οι βαθμίδες, ο άξονας και ο μανδύας πίεσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 ή καλύτερης ποιότητας. Η βάση της αντλίας με τα φλαντζωτά  στόμιαεισόδου- 

εξόδου, μπορεί να είναι είτε από ανοξείδωτο  χάλυβα  είτε  από χυτοσίδηρο  (ανάλογα με  τομέγεθος 

της αντλίας) 

Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι ανεξάρτητος φοράς περιστροφής, εξαναγκασμένης υγρολίπανσης. 

Κινητήρας και άξονας αντλίας θα συνδέονται με κόμπλερ διπλού κελύφους, ενώ ένα ανεξάρτητο έδρανο 

κύλισης θα παραλαμβάνει πλήρως τις αξονικές δυνάμεις του υδραυλικού μέρους. 

Ο ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων IEC κατά  V1  ή  V18,  

διπολικός στις 2900 rpm, βαθμού προστασίας IP 55, κλάσης μόνωσης F, IE2. 
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3.13.11 Πιεστικό συγκρότημα χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων 

Τα πιεστικά συγκροτήματα χρήσης επεξεργασμένου νερού, θα αποτελούνται από δύο ή περισσότερες 

πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες, η μία εκ των οποίων θα είναι εφεδρική. Οι πτερωτές των αντλιών και 

όλα τα μέρη που θα έρχονται σε επαφή με το νερό θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλο το πιεστικό 

συγκρότημα θα είναι συναρμολογημένο επάνω  σε  μεταλλική αντικραδασμική βάση με ανοξείδωτους 

(AISI 304 κατ’ ελάχιστο) συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, δικλείδες απομόνωσης για κάθε 

αντλία στην αναρρόφηση  και στην κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία, βάνα 

εκκένωσης, ηλεκτρικό πίνακα διανομής – ελέγχου, καθώς και δοχείο διαστολής, μανόμετρο και δύο 

πιεσοστάτες. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του συγκροτήματος θα είναι τοποθετημένος στη βάση του πιεστικού. 

Θα φέρει κατ’ ελάχιστο κεντρικό ασφαλειοδιακόπτη με θέσεις ΟΝ / ΟFF,  ξεχωριστόδιακόπτη για 

κάθε αντλία με θέσεις «χειροκίνητο – 0 - αυτόματο, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας,ενσωματωμένη 

θερμική προστασία του κινητήρα και προστασία από έλλειψη νερού. Προαιρετικάδύναται να φέρει 

σειρήνα συναγερμού και ψυχρές επαφές για αναγγελία βλάβης στο κεντρικόσύστημα ελέγχου. 

Η λειτουργία του συγκροτήματος θα στηρίζεται στην αυτόματη εναλλαγή των αντλιών, ενώ θα υπάρχει 

αυτόματο ξεκίνημα της επόμενης αντλίας σε περίπτωση βλάβης. 

3.14 Συμπιεστές 

3.14.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στον εξοπλισμό συμπίεσης αέρα που εγκαθίσταται στο έργο, 

Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους 

Προδιαγραφές. 

Οι   συμπιεστές πρέπει να  είναι βιομηχανικό προϊόν   κατασκευαστή, πιστοποιημένου με ISO     9001  

ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού. 

3.14.2 Εκτέλεση εργασιών 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  και  

στις επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες  του  κατασκευαστή.  Για  τον  σκοπό 
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αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να  περιλάβει  στην  προσφορά  του  τις  υπηρεσίες  του  κατασκευαστή 

του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 

αποδοτική λειτουργία. 

3.14.3 Λοβοειδείς φυσητήρες 

Οι φυσητήρες. Θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επαρκή απόσταση μεταξύ τους, ώστε να 

διευκολύνεται η επιθεώρηση και η συντήρηση των μηχανημάτων. Το κτίριο θα διαθέτει επαρκή αερισμό 

για την απαγωγή της θερμότητας, που εκλύουν στην αίθουσα οι φυσητήρες και κατάλληλη ηχομόνωση, 

έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Μελέτης και των Ειδικών Προδιαγραφών, όσον αφορά 

τηνστάθμη θορύβου και την μέγιστη θερμοκρασία στην αίθουσα φυσητήρων. 

Ο φυσητήρας θα είναι θετικής εκτόπισης, περιστροφικός, λοβοειδής, με ρότορες τριών λοβών. Το 

κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο ποιότητας GG20.  Οι ρότορες  

θα είναι κατασκευασμένοι από σφυρήλατο χάλυβα. 

Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως υπολογισμένα για 50.000 ώρες λειτουργίας 

στο ονομαστικό φορτίο του φυσητήρα. Η λίπανση όλων των εδράνων και των οδοντωτών τροχών 

χρονισμού των λοβών θα γίνεται με εκτίναξη ελαφρού ορυκτελαίου, που θα διατηρείται σε σταθερή 

στάθμη μέσα στο κέλυφος. Θα πρέπει να προβλεφθούν υαλόφρακτες θυρίδες επιθεώρησης της στάθμης 

ελαίου (μάτι) με ενδείξεις για τις ανώτατη και κατώτατη στάθμη λειτουργίας, καθώς επίσης και πώματα 

πλήρωσης και εκκένωσης. Η στεγανοποίηση των αξόνων θα γίνεται μέσω ειδικής διάταξης λαβύρινθων. 

Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω συστήματος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμάντων, βαρέως τύπου, 

ανθεκτικών στην ζέστη, αντιστατικών, υπολογισμένων για φορτίο ίσο με το 125% του μέγιστου 

απαιτούμενου. Οι τροχαλίες θα είναι διαιρουμένου τύπου και ζυγοσταθμισμένες. Στη περίπτωση που οι 

φυσητήρες δεν διαθέτουν ηχομονωτικό θάλαμο, οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης πρέπει να καλύπτονται 

από κάλυμμα κατασκευασμένο από γαβανισμένο χάλυβα, εύκολα αφαιρούμενο, ώστε να είναι δυνατή η 

επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισμού. 

Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος, ασύγχρονος, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, εγκατεστημένης 

ισχύος 10% μεγαλύτερης της μέγιστης απορροφούμενης, με απόδοση μεγαλύτερη από 85% στην 

ονομαστική λειτουργία του και βαθμό προστασίας ΙΡ55. Το σύστημα έδρασης του κινητήρα θα πρέπει 

να διασφαλίζει την αυτόματη τάνυση των ιμάντων. 

Στην είσοδο του φυσητήρα πρέπει να υπάρχει σιγαστήρας  απορροφητικού  τύπου,  με αφαιρούμενο 
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κάλυμμα για πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο σιγαστήρας θα φέρει και φίλτρο αέρα και θα διαθέτει 

ανταλλάξιμα στοιχεία ηχομόνωσης και φίλτρανσης. Το φίλτρο πρέπει να διαθέτει μανόμετρο για την 

παρακολούθηση της ρύπανσής του. Στην έξοδο του φυσητήρα πρέπει επίσης  να υπάρχει σιγαστήρας. 

Η βάση του όλου συγκροτήματος θα διαθέτει διπλούς οδηγούς στήριξης του κινητήρα και θα εδράζεται 

στο δάπεδο της αίθουσας πάνω σε ελαστικούς απορροφητήρες κραδασμών. 

Ο κάθε φυσητήρας θα πρέπει να περιλαμβάνει  τον  παρακάτω  βοηθητικό  εξοπλισμό  προερχόμενο 

από τον ίδιο κατασκευαστή του φυσητήρα: 

• Δικλείδα ασφαλείας τοποθετημένη στην έξοδο του φυσητήρα για προστασία έναντι 

της υπερπίεσης. Η δικλείδα θα ανοίγει σε πίεση μεγαλύτερη από την  ονομαστική και 

θα έχει  την δυνατότητα παροχέτευσης όλης της ποσότητας αέρα. Θα διαθέτει ειδικό 

κάλυμμα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων και εφ’ όσον προδιαγράφεται 

σχετικά, σύνδεση με αεραγωγό για την απόρριψη του εκτονούμενου αέρα σε άλλο 

χώρο. 

• Δικλείδα αντεπιστροφής, τύπου κλαπέ, με διατομή διέλευσης ίση με την διάμετρο του 

στομίου κατάθλιψης. 

• Ελαστικό αντικραδασμικό σύνδεσμο  για  την  σύνδεσή  του  με  την  σωληνογραμμή 

κατάθλιψης 

• Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, στο στόμιο εξαγωγής 

• Δικλείδα απομόνωσης 

Στην περίπτωση, που απαιτείται από την Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές ο φυσητήρας θα πρέπει 

να συνοδεύεται από ηχομονωτικό κλωβό. Ο ηχομονωτικός κλωβός πρέπει να προέρχεται από τον 

κατασκευαστή του φυσητήρα και θα αποτελείται από εύκολα συναρμολογούμενα στοιχεία από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα ή εποξειδικά βαμμένη και άφλεκτο ηχομονωτικό υλικό πολυουρεθάνης. 

Ο κλωβός πρέπει να διαθέτει ανεμιστήρα για την αποφυγή  ανάπτυξης υψηλών  θερμοκρασιών  στο 

εσωτερικό του και ηχοπαγίδες στα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα 

Όλες οι ενδείξεις θα μεταφέρονται στο PLC και στο ΚΕΛ  της   εγκατάστασης. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου ώστε η εκκίνηση ή η στάση 

της μονάδας να γίνεται με τη σωστή ακολουθία και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση 

βλάβης. Τα όργανα και οι διακόπτες που παρακολουθούν την κατάσταση του μηχανήματος θα 

τοποθετηθούν πάνω στη μονάδα. Στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θα περιέχονται οι ασφάλειες, τα 

στοιχεία σύζευξης, οι ηλεκτρονόμοι, οι χρονικοί ηλεκτρονόμοι, τα κυκλώματα ελέγχου κτλ. O φυσητήρας 

θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης,      που θα παρακολουθεί 
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όλες τις βασικές λειτουργικές παραμέτρους (π.χ.στάθμη και θερμοκρασία λαδιού, θερμοκρασία 

κατάθλιψης, πίεση αναρρόφησης και καταθλιψης, ηλεκτρονική επιτήρηση ανεμιστήρα αερισμού 

ηχομονωτικού κλωβού) και θα προειδοποιεί είτε λόγω βλάβης, είτε ότανχρειάζεται συντήρηση. 

3.15 Συστήματα Μεταφοράς 

3.15.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή  αναφέρεται  στα  συστήματα  μεταφοράς,  που  εγκαθίσταται  στις  

επιμέρους μονάδες και ειδικότερα στους ταινιοδρόμους και τους κοχλιομεταφορείς. 

3.15.2 Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους 

Προδιαγραφές. 

Τα συστήματα μεταφοράς πρέπει να είναι βιομηχανικό  προϊόν  κατασκευαστή,  πιστοποιημένου  με 

ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τον σχεδιασμό και κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού. Ο μηχανισμός 

κίνησης πρέπει  να  είναι  σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία  (S1),  σύμφωνα με  την  ΕΝ 60034-

1,  με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής  χρήσης  

(service factor) του ηλεκτρομειωτήρα των μηχανισμών κίνησης θα λαμβάνεται ίσος με 1,50 και το 

σύστημα μεταδόσης κίνησης θα είναι υπολογισμένο για συνεχή λειτουργία 20.000 ωρών. 

3.15.3 Εκτέλεση εργασιών 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  και  

στις επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες  του  κατασκευαστή.  Για  τον  σκοπό 

αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να  περιλάβει  στην  προσφορά  του  τις  υπηρεσίες  του  κατασκευαστή 

του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 

αποδοτική λειτουργία. 

3.15.4 Ταινιόδρομοι 

Οι μεταφορικές ταινίες θα έχουν το κατάλληλο πλάτος για την απαιτούμενη κατά περίπτωση 

δυναμικότητα. 

Τα ικριώματα στήριξης θα είναι χαλύβδινα,  με  κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία,  κατηγορίας  

03, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές, στερεάς κατασκευής και κατάλληλα να δεχτούν  τα 
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στατικά και δυναμικά φορτία. Η μεταφορική ταινία θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και όταν είναι 

πλήρως φορτωμένη 

Ο ιμάντας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος με ενισχυμένα στρώματα από nylon ή ισοδύναμο ύφασμα 

και να μπορεί να παραλαμβάνει κρουστικά φορτία, τα οποία προέρχονται από το μεταφερόμενο υλικό. Ο 

ιμάντας θα είναι συνεχής με συγκολλήσεις δια βουλκανισμού (vulcanized splicing). H εγκάρσια διάταξη 

της ταινίας (σκάφη) πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική διατομή, με εγκάρσια κλίση 

μικρότερη από 300. 

Τα ράουλα κίνησης και επαναφοράς θα είναι στεγανού τύπου, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα ράουλα επαναφοράς θα πρέπει να φέρουν ελαστικούς δακτυλίους αυτοκαθαρισμού. Η απόσταση 

μεταξύ των ράουλων κίνησης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,00 m, ενώ στα σημεία φόρτωσης δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 500 mm. 

To τύμπανο στα άκρα της μεταφορικής ταινίας πρέπει  να  είναι  κλειστού τύπου,  κατασκευασμένο  

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Θα πρέπει να  προβλεφθεί  διάταξη  τάνυσης  με  ανοξείδωτες  

ντίζες. Στο άκρο της ταινίας θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  καθαριστήρες  από  ανοξείδωτο  χάλυβα 

AISI 304, με αντίβαρο και δυνατότητα ρύθμισης. 

Οι ποδιές της ταινίας στα σημεία απόρριψης και όπου είναι πιθανόν να υπάρξουν  υπερχειλίσεις  θα είναι 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Οι σύνδεσμοι του συστήματος μετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι, για  να 

μπορούν να παραλάβουν το συνεχές πλήρες φορτίο περιλαμβανόμενης και  της  ροπής εκκίνησης του 

κινητήρα (250% της ροπής πλήρους φορτίου του κινητήρα). 

Η μεταφορική ταινία πρέπει να διαθέτει σύρμα ασφαλείας,  που  θα  την  θέτει  εκτός  λειτουργίας,  

όταν τραβηχτεί (χαλινοδιακόπτης). 

3.15.5 Κοχλιομεταφορείς 

Οι κοχλιομεταφορείς θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  σπείρες  ειδικού  χάλυβα,  που  θα 

περιστρέφεται εντός ανοξείδωτης AISI 304 σκάφης. Μεταξύ του περιστρεφόμενου κοχλία και της 

ανοξείδωτης σκάφης θα παρεμβάλλεται αντιτριβικό υλικό  από  πολυαιθυλένιο  πολύ  μεγάλης 

μοριακής μάζας, πάχους τουλάχιστο 5 mm, για κοχλίες διαμέτρου <  Φ300 και  πάχους τουλάχιστο 

8mm για κοχλίες διαμέτρου > Φ300. Η κλίση  τους  προς  την  οριζόντια δεν  θα  είναι  μεγαλύτερη  
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των 30ο, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι σπείρες θα είναι υψηλής αντοχής,  ψυχρής 

εξέλασης και θα φέρουν εσωτερική νεύρωση για ενίσχυση της αντοχής τους. 

Τα ικριώματα στήριξης θα είναι  χαλύβδινα,  με κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  προστασία,κατηγορίας  

03, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές, στερεάς κατασκευής και κατάλληλα να δεχτούν τα  

στατικά και δυναμικά φορτία. Οι κοχλιομεταφορείς θα μπορούν να τεθούν σε κίνησηκαι όταν είναι 

πλήρως φορτωμένοι. 

Τα κελύφη των κοχλιών θα είναι σχήματος U από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, θα διαθέτουν 

αφαιρούμενα καλύμματα για επιθεώρηση. 

Οι σύνδεσμοι του συστήματος μετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι, για  να 

μπορούν να παραλάβουν το συνεχές πλήρες φορτίο περιλαμβανόμενης και  της  ροπής εκκίνησης του 

κινητήρα (250% της ροπής πλήρους φορτίου του κινητήρα). 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές και στη Μελέτη καθορίζεται ο τύπος του κοχλιομεταφορέα: μέ άξονα ή 

χωρίς άξονα, ανάλογα με το διακινούμενο υλικό. 

3.16 Ανυψωτικός Εξοπλισμός 

3.16.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται  στον  ανυψωτικό  εξοπλισμό,  που  εγκαθίσταται  στις  

επιμέρους μονάδες και ειδικότερα στους φορητούς γερανούς, τις γερανοδοκούς και τις γερα- 

νογέφυρες. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να 

εγκαταστήσει ανυψωτικό εξοπλισμό ή να προβλέψει την χρήση φορητού για την αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση από το έργο όλου του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού για λόγους συντήρησης. Ο μηχανισμός 

ανύψωσης πρέπει να διαστασιολογημένος για την ανύψωση και μεταφορά του βαρύτερου τμήματος 

εξοπλισμού, εφόσον είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησήτου, ή ολόκληρου μηχανήματος, το οποίο 

βρίσκεται στην περιοχή δράσης του. 

Σε όλους μηχανισμούς ανύψωσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ανυψωτική ικανότητα. 
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3.16.2 Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους 

Προδιαγραφές. 

Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν  κατασκευαστή, πιστοποιημένου  με ISO. 

3.16.3 Εκτέλεση εργασιών 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  και  

στις επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες  του  κατασκευαστή.  Για  τον  σκοπό 

αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να  περιλάβει  στην  προσφορά  του  τις  υπηρεσίες  του  κατασκευαστή 

του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 

αποδοτική λειτουργία. 

3.16.4 Φορητοί γερανοί 

Όπου προδιαγράφεται, θα πρέπει να προβλεφθούν φορητοί γερανοί κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας. 

Γενικά φορητοί γερανοί θα χρησιμοποιούνται για την ανέλκυση στο επίπεδο εργασίας των υποβρύχιων 

αντλιών και των υποβρύχιων αναδευτήρων που εγκαθίστανται στο έργο. Ο γερανός δεν θα ζυγίζει 

περισσότερο από 35 kg και εάν απαιτείται θα πρέπει να αποτελείται από εύκολα συναρμολογούμενα 

τμήματα, που το κάθε ένα δεν θα ξεπερνά τα 35 kg. 

Το χειροκίνητο βαρούλκο για την ανύψωση του φορτίου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αυτόματης 

αυτοσυγκράτησης (μέσω μεταδόσεως με ατέρμονα κοχλία) και θα είναι κατάλληλο για συρματόσχοινα 

ή αλυσίδα. 

Εάν δεν προδιαγράφεται  διαφορετικά  οι  φορητοί γερανοί κατατάσσονται  στην  Κατηγορία Α1   

και το βαρούλκο στην κατηγορία Μ2, σύμφωνα με το ISO 4301-4. 

3.16.5 Γερανοδοκοί 

Το συγκρότημα ανυψώσεως πρέπει να κρέμεται από ένα φορείο σχεδιασμένο έτσι ώστε νακινείται κατά 

μήκος της γερανοδοκού. Κάθε άκρο της δοκού πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με ρυθμιζόμενο εμπόδιο 

τέρματος (stop). 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το βαρούλκο κατατάσσεται στην κατηγορία Μ2,  σύμφωνα με το 
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ISO 4301-5. Το βαρούλκο μπορεί να είναι χειροκίνητο (για ανυψωτική ικανότητα μέχρι 2 t) και θα πρέπει 

να φέρει πινακίδα πάνω στην οποία θα αναγράφεται το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας. 

Η οριζόντια κίνηση του βαρούλκου θα γίνεται μέσω διάταξης τροχαλιών και τροχών στην 

περίπτωση που το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας ξεπερνά τα 500 kgr. 

Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων βαρούλκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο  ταχύτητες 

ανύψωσης από τις οποίες η ταχύτητα ερπυσμού  θα  είναι  το  1/10  της  μεγάλης  ταχύτητας.  Θα  

πρέπει να διαθέτουν φρένο που θα συγκρατεί αυτόματα,  ακαριαία  και  σταθερά,  το  αναρτημένο 

βάρος όταν διακοπεί το ρεύμα είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης του δικτύου. 

Η μεγάλη και μικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα πρέπει να ελέγχεται με 

ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας μέσω  πλήρως  μονωμένου  κρεμαστού  χειριστηρίου 

χαμηλής τάσεως βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί με διακόπτες - κουμπιά. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί 

διακόπτης - κουμπί κινδύνου. Το κρεμαστό χειριστήριο πρέπει να είναι ορθολογικά τοποθετημένο ώστε 

ο χειρισμός να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του χώρου ανύψωσης ανεξάρτητα από τη θέση που  

βρίσκεται  το φορείο ανύψωσης. Τα πλήκτρα χειρισμού θα έχουν εμφανή σήματα για την κατεύθυνση 

της διαδρομής. 

Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή κάθοδο. 

Ο μηχανισμός πρέπει να έχει συστήματα αυτόματης επαναφοράς. Και οι  δύο  περιοριστικοί διακόπτες 

πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν μέσα στην περιοχή της κανονικής διαδρομής του γάντζου. 

3.16.6 Ηλεκτροκινητές γερανογέφυρες 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι γερανογέφυρες κατατάσσονται στην Κατηγορία Α1, ο 

μηχανισμός διαμήκους κίνησης και το βαρούλκο στην κατηγορία Μ2, ενώ ο μηχανισμός της κατά το 

πλάτος κίνησης του βαρούλκου στην κατηγορία Μ1, σύμφωνα με το ISO 4301-5. 

Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες 

ανυψώσεως από τις οποίες η ταχύτητα  ερπυσμού  θα  είναι  το 1/10  της μεγάλης  ταχύτητας.  Επίσης 

θα έχει μηχανισμούς πορείας για το  φορείο  του  βαρούλκου  (κατά  πλάτος  κίνηση)  και  

ανεξάρτητους μηχανισμούς πορείας στο κάθε φορείο της γέφυρας (κατά μήκος  κίνηση).  Ο καθένας 

από τους παραπάνω μηχανισμούς πορείας θα έχει δυο ταχύτητες κίνησης. 

Για την επιλογή των κινητήρων πορείας πρέπει να ληφθούν υπόψη : 
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• για το φορείο τιμές επιτάχυνσης από 0,2 έως 0,3 m/s2 και χρόνος μέχρι το φορείο να 

αποκτήσει σταθερή ταχύτητα πορείας 3 έως 5 sec 

• για την γέφυρα τιμές επιτάχυνσης από 0,4 έως 0,7 m/s2 και χρόνος μέχρι η γέφυρα να 

αποκτήσει σταθερή ταχύτητα πορείας 3 έως 5 sec 

Ο γερανογέφυρα πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένη  με  φρένο  που  θα  συγκρατεί  αυτόματα,  ακαριαία 

και σταθερά, το αναρτημένο βάρος όταν διακοπεί το ρεύμα είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης του 

δικτύου. 

Η μεγάλη και μικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα, η μεγάλη και μικρή ταχύτητα της 

κατά το πλάτος κίνησης (αριστερά/δεξιά) του φορείου, καθώς επίσης και οι ταχύτητες της διαμήκους 

κίνησης της γέφυρας πρέπει να ελέγχονται με ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας μέσω 

πλήρως μονωμένου κρεμαστού χειριστηρίου χαμηλής τάσεως  βαριάς  χρήσεως, που λειτουργεί με 

διακόπτες - κουμπιά. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί διακόπτης - κουμπί κινδύνου. Το κρεμαστό 

χειριστήριο πρέπει να είναι ορθολογικά τοποθετημένο ώστε ο χειρισμόςνα γίνεται από οποιοδήποτε 

σημείο του χώρου ανύψωσης ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεταιτο φορείο ανύψωσης και η γέφυρα. 

Τα πλήκτρα χειρισμού θα έχουν εμφανή σήματα για την κατεύθυνση της διαδρομής. 

Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή 

κάθοδο, όπως επίσης  και  περιοριστικοί  διακόπτες  σε  όλες  τις  διευθύνσεις  κίνησης  της  γέφυρας 

και του φορείου. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει συστήματα αυτόματης επαναφοράς. 

Το συγκρότημα ανυψώσεως στους κινητούς μηχανισμούς πρέπει να κρέμεται από ένα φορείο 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να κινείται κατά μήκος της γερανογέφυρας. Κάθε άκρο των τροχιών,όπως και της 

γέφυρας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο εμπόδιο τέρματος (stop). 

3.17 Εξοπλισμός Μονάδων Επεξεργασίας 

3.17.1 Συγκρότημα προεπεξεργασίας 

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων ή βοθρολυμάτων πρέπει να είναι βιομηχανικό 

προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή παρόμοιων μονάδων. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων 

διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος 

ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και, εφόσον προδιαγράφεται σχετικά, απολίπανσης. 
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3.17.2 Εξοπλισμός καθίζησης 

3.17.2.1 Διατάξεις εισόδου και εξόδου λυμάτων 

Η είσοδος των λυμάτων στην δεξαμενή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνεται η κινητική 

ενέργεια και να γίνεται άμεση ανάπτυξη της φλέβας σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Γιατον σκοπό αυτό 

θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις και διαφράγματα στην είσοδο των λυμάτων της 

δεξαμενής καθίζησης. 

Η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 

απομακρύνονται μαζί και τα επιπλέοντα από την επιφάνεια της δεξαμενής και να μην δημιουργούνται 

περιδινήσεις στην ζώνη καθίζησης. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν  όλα τα απαραίτητα μέτρα 

(π.χ. φράγματα επιπλεόντων κτλ.). 

Οι υπερχειλιστικές διατάξεις πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να μην προκαλείται  μεγάλη  

διακύμανση της στάθμης υγρού στις δεξαμενές καθίζησης για όλες τις υδραυλικές φορτίσεις. 

3.17.3 Σαρωτές ιλύος 

Οι κυκλικές και ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις για την 

απομάκρυνση της ιλύος και των επιπλεόντων. Η απομάκρυνση της ιλύος μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

• από σαρωτή ιλύος σε ορθογωνικές ή κυκλικές δεξαμενές 

• από σαρωτές με αλυσίδα σε ορθογωνικές δεξαμενές ή 

• με αναρρόφηση της ιλύος 

3.17.4 Παλινδρομικές γέφυρες ορθογωνικών δεξαμενών 

Η παλινδρομική γέφυρα κινείται κατά μήκος της ορθογωνικής δεξαμενής καθίζησης και ο σαρωτής ιλύος 

συλλέγει την ιλύ προς τον κώνο ιλύος. Κατά την διαδικασία σάρωσης οι λεπίδες σάρωσης ολισθαίνουν 

πάνω στον πυθμένα της δεξαμενής, ενώ κατά την ανάστροφη κίνηση ανυψώνονται μέσω ανυψωτικού 

μηχανισμού. Η ταχύτητα σάρωσης θα ανέρχεται σε 5m/sec, ενώ η ταχύτητα ανάστροφης κίνησης της 

παλινδρομικής γέφυρας μπορεί να είναι 2πλάσια έως 3πλάσια της ταχύτητας σάρωσης. 

Οι λεπίδες ελάχιστου ύψους 300mm, θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και 

θα πρέπει να διαθέτουν λωρίδα από ελαστικό ύψους τουλάχιστον 100 mm,  εύκολα ρυθμιζόμενη και 

αντικαταστάσιμη. Οι λεπίδες του ξέστρου έλκονται από σωληνωτές κατάλληλα διαμορφωμένες ράβδους 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και αναρτώνται με αλυσίδα από σταθερά σημεία της γέφυρας μέσω 
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ανοξείδωτων εντατήρων ώστε να  είναι δυνατή η ρύθμιση τουξέστρου ως προς τον πυθμένα της 

δεξαμενής. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα  ανύψωσηςτων λεπίδων σάρωσης χειροκίνητα για 

επιθεώρηση και συντήρηση. Εφ’ όσον ορίζεται στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη η ανύψωση 

των λεπίδων θα γίνεται με ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχανισμό κινούμενο μέσω κινητήρα πέδησης. 

Η γέφυρα πρέπει να έχει διάδρομο από εσχαρωτό δάπεδο, ελάχιστου  πλάτους  0,60  m  με 

κιγκλιδώματα και παραπέτο ύψους 1,00 m. Η γέφυρα στηρίζεται στα άκρα της σε δύο φορεία, τα 

οποία  κινούνται  στην  στέψη  της  δεξαμενής.  Η  κίνηση  στους  κινητήριους τροχούς  δίδεται  είτε  

απ’ ευθείας είτε από έναν κινητήρα, που βρίσκεται κάτω από την γέφυρα και δύο αξόνων. Στο 

εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα κινούνται οι κατευθυντήριοι τροχοί για την εξασφάλιση 

τηςευθύγραμμης κίνησης της παλινδρομικής γέφυρας, χωρίς πλάγιες μετακινήσεις. 

Μπροστά από τους κινητήριους  τροχούς  της  γέφυρας  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  οριοδιακότπες 

για το  σταμάτημα  της  γέφυρας  στην περίπτωση  ανίχνευσης  εμποδίων.  Οριοδιακόπτες  πρέπει 

επίσης να τοποθετηθούν και στο πέρας της διαδρομής της παλινδρομικής γέφυρας για το σταμάτημα 

της στην περίπτωση υπέρβασης. Εξάλλου θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις για το 

σταμάτημα της παλινδρομικής γέφυρας,  στην  περίπτωση  που  ανιχνευθεί  πλάγιαμετακίνησή  της 

ή/και «σπινάρισμα» των κινητηρίων τροχών. 

Η ανύψωση των λεπίδων θα γίνεται χειροκίνητα και σε περίπτωση, που προδιαγράφεται σχετικά, με 

ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχανισμό κινούμενο μέσω κινητήρα πέδησης. 

Σύμφωνα με ΕΝ 12255-3, η φόρτιση του σαρωτή θα πρέπει να λαμβάνεται ίση με 250N/m. Το κινητό 

φορτίο της παλινδρομικής γέφυρας θα λαμβάνεται 1,5 kN/m2 και το μέγιστο βέλος κάμψης, 

περιλαμβανομένων όλων των φορτίων  με εξαίρεση του κινητού φορτίου, δεν  πρέπει να ξεπερνά το 1/500 

του μήκους της γέφυρας. 

Η κίνηση στην παλινδρομική γέφυρα θα δίδεται από κινητήρα πέδησης. Ο κινητήρας θα είναι τύπου 

βραχυκυκλωμένου δρομέα σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με ΕΝ 60034-1, με βαθμό 

προστασίας ΙΡ55. Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής χρήσης (service factor) του 

ηλεκτρομειωτήρα της γέφυρας θα λαμβάνεται ίσος με 1,50 και το σύστημα μεταδόσης κίνησης θα είναι 

υπολογισμένο για συνεχή λειτουργία 20.000 ωρών. 

Στην γέφυρα θα τοποθετηθεί ο πίνακας ελέγχου του σαρωτή κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 

με βαθμό προστασίας ΙΡ 55, που θα τροφοδοτείται από εύκαμπτο 8πολικό καλώδιο, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη. Το καλώδιο θα κινείται σε τρόλεϊ ή σε στροφείο 
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με ακροκιβώτιο. Η κίνηση του στροφείου θα γίνεται μέσω κινητήρωνπέδησης. 

Στον ηλεκτρικό πίνακα του σαρωτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

• Κύριος διακόπτης 

• Επιλογικός διακόπτης Χειροκίνητης/Αυτόματης λειτουργίας 

• Χρονοδιακόπτες 

• Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) 

• Οριοδιακόπτες 

• Προστασία υπερφόρτισης 

• Τρεις επαφές ελεύθερες δυναμικού για την τηλεμετάδοση σημάτων λειτουργίας, βλάβης 

και διαθεσιμότητας 

• Αντίσταση συμπυκνωμάτων λειτουργούσα με θερμοστάτη 

• Λοιπός εξοπλισμός προστασίας (ασφάλειες, αυτόματοι διακόπτες κτλ.). 

3.17.5 Περιστρεφόμενες γέφυρες με περιφερειακή κίνηση 

Η συλλογή της ιλύος από τον πυθμένα κυκλικών δεξαμενών καθίζησης προς τον κώνο ιλύος γίνεται από 

σαρωτή, ο οποίος θα φέρεται  από περιστρεφόμενη γέφυρα μέσω  αρθρωτών συνδέσμων και θα κυλά 

στον πυθμένα της δεξαμενής πάνω σε τροχούς από teflon ή άλλο κατάλληλο υλικό, ώστε να 

παρακολουθεί τις μικρές ανωμαλίες του πυθμένα της δεξαμενής.  Οιλεπίδες  σάρωσης  θα πρέπει να 

έχουν επαρκή αλληλοεπικάλυψη και να διαμορφώνουν λογαριθμική έλικα. 

Εάν στις Ειδικές Προδιαγραφές και στην Μελέτη δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι δεξαμενές 

καθίζησης διαμέτρου μέχρι και 20 m θα έχουν ακτινικό σαρωτή, οι δεξαμενές διαμέτρου μέχρι και 40 m 

θα έχουν ακτινικό σαρωτή που θα εκτείνεται περίπου κατά το 1/5 και πέραν του κέντρου της δεξαμενής, 

ενώ για μεγαλύτερες δεξαμενές ο σαρωτής πρέπει να είναι διαμετρικός. 

Οι λεπίδες, ελάχιστου ύψους 300mm, θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304 και θα πρέπει να διαθέτουν λωρίδα από ελαστικό, ύψους τουλάχιστον 100mm, εύκολα ρυθμιζόμενη 

και αντικαταστάσιμη. Οι λεπίδες του ξέστρου έλκονται από σωληνωτές κατάλληλα διαμορφωμένες 

ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και αναρτώνται με αλυσίδα από σταθερά σημεία της γέφυρας 

μέσω ανοξείδωτων εντατήρων ώστε να  είναι δυνατή η ρύθμιση τουξέστρου ως προς τον πυθμένα της 

δεξαμενής. 

Η γέφυρα πρέπει να έχει διάδρομο από εσχαρωτό δάπεδο, ελάχιστου  πλάτους  0,60  m  με 
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κιγκλιδώματα και παραπέτο ύψους περί τα 100 mm. Η γέφυρα στηρίζεται  στην  κεντρική κολώνα  

μέσω εδράνου και στην στέψη της δεξαμενής στο φορείο κίνησης. 

Σύμφωνα με ΕΝ 12255-3, η φόρτιση του σαρωτή θα πρέπει να λαμβάνεται ίση με 250N/m. Το κινητό 

φορτίο της παλινδρομικής γέφυρας θα λαμβάνεται 1,5 kN/m2 και το μέγιστο βέλος κάμψης, 

περιλαμβανομένων όλων των φορτίων  με εξαίρεση του κινητού φορτίου, δεν  πρέπει να ξεπερνά το 1/500 

του μήκους της γέφυρας. 

Το φορείο κίνησης διαθέτει κινητήριο και μη κινητήριο τροχό. Ο κινητήρας είναι τύπου 

βραχυκυκλωμένου δρομέα σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με την ΕΝ 60034-1, με 

βαθμό προστασίας ΙΡ55. Η ταχύτητα σάρωσης θα ανέρχεται σε 5m/sec. Μπροστά από τους κινητήριους 

τροχούς της γέφυρας θα πρέπει να τοποθετηθούν οριοδιακότπες για το σταμάτημά της στην περίπτωση 

ανίχνευσης εμποδίων. Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής χρήσης (service factor) 

του ηλεκτρομειωτήρα της γέφυρας θα λαμβάνεται ίσος με1,50 και το σύστημα μεταδόσης κίνησης θα 

είναι υπολογισμένο για συνεχή λειτουργία 20.000ωρών. 

Η έδραση της γέφυρας στην κεντρική κολώνα γίνεται μέσω δακλυλιοειδούς ένσφαιρου τριβέα, 

κατάλληλου να δεχτεί τα αξονικά και ακτινικά φορτία, που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του 

σαρωτή. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις, ώστε  σε  περίπτωση  μικροανωμαλιών 

στην στέψη της δεξαμενής να μην  μεταδίδεται  η  γωνία  της  κίνησης  στο  κεντρικό  έδρανο.  Εφ’ 

όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο ενσφαιρος τριβέας θα είναι υπολογισμένος για συνεχή 

λειτουργία 50.000 ωρών. 

Τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής πρέπει να είναι βαρέως υποβρυχίου τύπου, θα διέρχονται μέσα  σε 

αγωγούς κάτω από το δάπεδο της δεξαμενής και θα καταλήγουν σε δακτύλιο ολισθητικής επαφής, κάτω 

από την περιστρεφόμενη γέφυρα και από εκεί στον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας. Ο ολισθητικός 

δακτύλιος θα διαθέτει τουλάχιστον οκτώ επαφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές 

Προδιαγραφές και στην Μελέτη. 

Στην γέφυρα θα τοποθετηθεί ο πίνακας ελέγχου του σαρωτή κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 

με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Στον ηλεκτρικό πίνακα του σαρωτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

• Κύριος διακόπτης 

• Επιλογικός διακόπτης Χειροκίνητης/Αυτόματης λειτουργίας 

• Χρονοδιακόπτες 

• Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) 
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• Οριοδιακόπτες 

• Προστασία υπερφόρτισης 

• Δύο επαφές ελεύθερες δυναμικού για την τηλεμετάδοση σημάτων λειτουργίας, βλάβης 

• Αντίσταση συμπυκνωμάτων λειτουργούσα με θερμοστάτη 

• Λοιπός εξοπλισμός προστασίας (ασφάλειες, αυτόματοι διακόπτες κτλ.). 

3.17.6 Σαρωτές με αλυσίδα 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο σαρωτής με αλυσίδα θα διαθέτει λεπίδες σάρωσης κάθε έξι 

μέτρα, που θα εκτείνονται σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Οι λεπίδες σάρωσης ολισθαίνουν στον 

πυθμένα της δεξαμενής κατά την κίνηση συλλογής της ιλύος (σε τροχούς κύλισης) και πάνω σε ράγες 

κατά την ανάστροφη κίνηση. Σύμφωνα με το DIN 19569-2, το κατακόρυφο βέλος κάμψης της λεπίδας 

δεν θα είναι μεγαλύτερο από 1cm, και η οριζόντια μεγαλύτερη από l/100 (όπου l: το μήκος της λεπίδας). 

Εξάλλου η μέγιστη τάση, που θα παραλαμβάνουν οι αλυσίδες, δεν πρέπει να ξεπερνά το 8,5% της τάσης 

θραύσης. 

Ο ηλεκτρομειωτήρας μεταδίδει περιστροφική κίνηση στον οδοντωτό τροχό της κεφαλής που 

περιστρέφει τον πρωτεύοντα άξονα  μαζί  με  τον  οποίο  περιστρέφονται  οι  κινητήριοι  τροχοί  των 

δύο αλυσίδων, οι οποίες φέρουν τις λεπίδες σάρωσης. Επί πλέον του κινητήριου γραναζιού, κάθε 

αλυσίδα  οδηγείται  και  από  άλλα τρία γρανάζια περιστρεφόμενα ελεύθερα στα άκρα  της 

δεξαμενής. Η ταχύτητα σάρωσης θα ανέρχεται σε 2m/sec 

Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα τάνυσης της αλυσίδας και ευθυγράμμισης των γραναζιών. Το σύστημα 

κίνησης θα πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από υπερφόρτιση, η οποία θα διακόπτει την λειτουργία 

του, σε περίπτωση που η εφαρμοζόμενη ροπή είναι μεγαλύτερη της υπολογισθείσας για εύρυθμη 

λειτουργία. Επίσης για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του ξέστρου θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

καθετότητα των λεπίδων σάρωσης με τα πλευρικά τοιχώματα της δεξαμενής. Για τον σκοπό αυτό ο 

προμηθευτής του ξέστρου μαζί με τον κύριο εξοπλισμό πρέπει να προσφέρει κατάλληλες διατάξεις (π.χ. 

ανιχνευτές θέσης proximity switch)που θα διακόπτουν την λειτουργία του σαρωτή στην περίπτωση που 

το ένα άκρο της λεπίδας καθυστερήσει να διέλθει πέραν ενός προκαθορισμένου ρυθμίσιμου χρονικού 

διαστήματος σεσχέση με το άλλο άκρο. 

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής χρήσης (service factor) του 

ηλεκτρομειωτήρα θα λαμβάνεται ίσος με 1,50 και ο κινητήρας θα είναι υπολογισμένος για συνεχή 

λειτουργία 20.000 ωρών, ενώ το σύστημα μεταδόσης κίνησης για συνεχή λειτουργία 50.000ωρών. 
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Δίπλα στο κινητήρα θα τοποθετηθεί ο πίνακας ελέγχου του σαρωτή κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 

χάλυβα με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Στον ηλεκτρικό πίνακα του σαρωτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

• Κύριος διακόπτης 

• Επιλογικός διακόπτης Χειροκίνητης/Αυτόματης λειτουργίας 

• Χρονοδιακόπτες 

• Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) 

• Οριοδιακόπτες 

• Προστασία υπερφόρτισης 

• Δύο επαφές ελεύθερες δυναμικού για την τηλεμετάδοση σημάτων λειτουργίας, βλάβης 

• Αντίσταση συμπυκνωμάτων λειτουργούσα με θερμοστάτη 

• Λοιπός εξοπλισμός προστασίας (ασφάλειες, αυτόματοι διακόπτες κτλ.). 

 

3.17.7 Σαρωτές με αναρρόφηση 

Οι σαρωτές με αναρρόφηση θα φέρονται είτε από παλινδρομική ή από περιστρεφόμενη γέφυρα, σύμφωνα 

με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Στην περίπτωση  που  χρησιμοποιούνται  σαρωτές  ιλύος  με  αναρρόφηση,  θα  πρέπει  να 

διασφαλίζεται ότι η ιλύς απομακρύνεται  από όλη  την  επιφάνεια  του  πυθμένα  της  δεξαμενής,  

ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί  κατάλληλο  σύστημα  για  την  ρύθμιση  της  παροχής  που  

απομακρύνεται. Η ταχύτητα διακίνησης της ιλύος στους  σωλήνες  αναρρόφησης  θα  πρέπει  να  

διατηρείται  μεταξύ 0,6 m/s και 0,8 m/s και σε καμία περίπτωση  να  μην  είναι  μικρότερη  από  0,4 

m/s  ή  μεγαλύτερη  από 1,0 m/s. Όλες οι σωληνώσεις αναρρόφησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμες 

και να έχουν δυνατότητα καθαρισμού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα για παλινδρομικές και περιστρεφόμενες γέφυρες αντίστοιχα. 

3.17.8 Απομάκρυνση επιπλεόντων 

Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα για την απομάκρυνση επιπλεόντων από την επιφάνεια των 

δεξαμενών καθίζησης. Ο τρόπος συλλογής και απομάκρυνσης των επιπλεόντων πρέπει να διασφαλίζει 

ότι τα επιπλέοντα δεν θα ανακυκλοφορούν στην γραμμή επεξεργασίας. 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές  και  στην  Μελέτη  προσδιορίζεται  ο  τρόπος  συλλογής  και 
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απομάκρυνσης επιπλεόντων από την επιφάνεια των δεξαμενών καθίζησης.  Στις  ορθογωνικές 

δεξαμενές καθίζησης, η παλινδρομική γέφυρα θα πρέπει  να  διαθέτει  ξέστρο  επιπλεόντων, 

ανηρτημένο από την παλινδρομική γέφυρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο 

σαρώνει τα επιπλέοντα στο ανάντη ή το κατάντη άκρο της δεξαμενής. Στην περίπτωση ξέστρου με 

αλυσίδα, τα επιπλέοντα σαρώνονται από τις λεπίδες, όταν  αυτές βρίσκονται στην  επιφάνεια της 

δεξαμενής. 

Η συλλογή των επιπλεόντων στις ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης γίνεται σε: 

• σταθερό κανάλι, 

• σε συλλεκτήρα επιπλεόντων ή 

• κοχλία συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

Στις κυκλικές δεξαμενές καθίζησης, η συλλογή των επιπλεόντων γίνεται με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους: 

• Χοάνη επιπλεόντων 

• Κινούμενη διώρυγα επιπλεόντων ή 

• Περιστρεφόμενος κοχλίας συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

Οι διατάξεις συλλογής των επιπλεόντων πρέπει να συνοδεύονται από  σύστημα  πλύσης  με 

βιομηχανικό νερό (π.χ. καταιονιστήρες, δικλείδες έκπλυσης κτλ.), ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη απομάκρυνση επιπλεόντων από την δεξαμενή. 

3.17.9 Σταθερό κανάλι επιπλεόντων ορθογωνικής δεξαμενής 

Το σταθερό κανάλι διαμορφώνεται με γλίστρα ελάχιστου μήκους 0,70 m, με κλίση 150 περίπου ως προς 

την οριζόντια, η οποία πρέπει να καταλήγει τουλάχιστον 10 cm πάνω από την Ανωτάτη Στάθμη Υγρού 

(ΑΣΥ). Το αρθρωτό ξέστρο επιπλεόντων ωθεί τα επιπλέοντα μέσω της γλίστρας στην διώρυγα συλλογής, 

από όπου στη συνέχεια απομακρύνονται εκτός της δεξαμενής. 

3.17.10 Συλλεκτήρας επιπλεόντων 

Στην περίπτωση εγκατάστασης συλλεκτήρα επιπλεόντων, αυτός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα 

από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης διαμέτρου DN250 και θα εξέχει περί τα 10 cm  από την ΑΣΥ. Ο 

συλλεκτήρας θα πρέπει να συνοδεύεται με actuator για την περιστροφική του κίνηση, ώστε, μετά από ένα 

κύκλο σάρωσης ή σε τακτά χρονικά διαστήματα να βυθίζεται το ανάντη χείλος του και τα επιπλέοντα να 
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υπερχειλίζουν στον συλλεκτήρα και να οδηγούνται εκτός τηςδεξαμενής. 

3.17.11 Χοάνη επιπλεόντων 

Μία ή περισσότερες χοάνες  συλλογής  επιπλεόντων  εγκαθίστανται  σε  κυκλικές  δεξαμενές  

καθίζησης για  την  παραλαβή  των  επιπλεόντων  από  το  περιστρεφόμενο  ξέστρο  σάρωσης.  Η  

χοάνη επιπλεόντων είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  τοποθετείται  στηνπεριφέρεια 

της δεξαμενής και διαθέτει γλίστρα επαρκούς μήκους. 

Η περιστρεφόμενη  γέφυρα  διαθέτει  ξέστρο  επιπλεόντων,  κατασκευασμένο  από  ανοξείδωτο  

χάλυβα. Το ξέστρο  επιπλεόντων θα  είναι  ανηρτημένο  από  την  γέφυρα  και  τοποθετημένο  υπό 

γωνία ως προς την ακτίνα της δεξαμενής, και θα διαθέτει εσοχή πλάτους όσο και αυτό της χοάνης 

επιπλεόντων. Το κλείσιμο της εσοχής αυτής γίνεται με αρθρωτό  τμήμα  του  ξέστρου,  το  οποίο  

κλείνει με το  σταθερό  μέσω  ελαστικού  διαφράγματος.  Όταν  η  περιστρεφόμενη  γέφυρα 

προσεγγίσει την χοάνη επιπλεόντων, το αρθρωτό τμήμα του ξέστρου ωθεί τα επιπλέοντα μέσω της 

γλίστρας στην χοάνη, απ’ όπου απομακρύνονται εκτός της   δεξαμενής. 

3.17.12 Κινούμενη διώρυγα επιπλεόντων 

Η περιστρεφόμενη γέφυρα της δεξαμενής καθίζησης φέρει διώρυγα επιπλεόντων, ενώ στην δεξαμενή 

εγκαθίσταται και δεύτερη περιστρεφόμενη γέφυρα, από την οποία αναρτάται ακτινικό ξέστρο 

επιπλεόντων. Η γέφυρα αυτή κινείται μπροστά από την κυρίως γέφυρα της δεξαμενής με μεγαλύτερη 

ταχύτητα και με την λεπίδα σάρωσης πάνω από την επιφάνεια του νερού. Στη συνέχεια η γέφυρα αυτή 

σταματά την κίνησή της, κατεβάζει το ξέστρο επιπλεόντων και καθώς η κυρίως γέφυρα της καθίζησης 

συνεχίζει  την  περιστροφική  της  κίνηση,  τα  επιπλέοντα  εγκλωβίζονται ανάμεσα στις δύο γέφυρες. 

Όταν οι δύο γέφυρες προσεγγίσουν η μία την άλλη, τότε με κατάλληλο μηχανισμό (π.χ. ολισθητήρα, 

actuator κτλ.), βυθίζεται το ανάντη χείλος της διώρυγας και έτσι όλα τα επιπλέοντα οδηγούνται σε αυτήν. 

Στην συνέχεια από την διώρυγα τα επιπλέοντα απομακρύνονται μέσω αντλίας εκτός της δεξαμενής. 

Μέσω διάταξης μέτρησης της στάθμης, το ξέστρο επιπλεόντων και οι διατάξεις βύθισης της διώρυγας 

παρακολουθούν την διακύμανση της στάθμης στην  δεξαμενή, ώστε να εξασφαλίζεται  ότι δεν 

απομακρύνονται και διαυγασμένα λύματα μαζί με τα επιπλέοντα. 

3.17.13 Κοχλίας συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

Η περιστρεφόμενη ακτινική γέφυρα της δεξαμενής καθίζησης φέρει ανηρτημένο κατά το μήκος της  
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ένα οριζόντιο στεγανό κοχλιομεταφορέα ο  οποίος  επιπλέει  στη  στάθμη  των  λυμάτων  της  

δεξαμενής και ακολουθεί τη γέφυρα κατά την κίνηση της. 

Ο κοχλιομεταφορέας περιστρέφεται με ανεξάρτητο σύστημα κίνησης γύρω από τον άξονα του και 

συλλέγει τα επιπλέοντα στο ένα άκρο του, σε ρυθμιζόμενη καθ’ύψος χοάνη συλλογής. Στη χοάνη 

συλλογής εγκαθίσταται υποβρύχια αντλία η οποία προωθεί τα συλλεχθέντα επιπλέοντα εκτός της 

δεξαμενής. Ο κοχλίας είναι στεγανός και επιπλέει στην επιφάνεια της δεξαμενής και  έτσι 

παρακολουθεί τη στάθμη υγρού και έτσι  η  απαγωγή  των  επιπλεόντων  είναι  συνεχής  και  

ανεξάρτητη των διακυμάνσεων του υδραυλικού  φορτίου.  Ο  κοχλιομεταφορέας,  διαμέτρου  

Φ1000, θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

3.17.14 Συστήματα αερισμού 

3.17.14.1 Αερισμός με διάχυση αέρα 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, για τον  αερισμό  των  λυμάτων  θα  χρησιμοποιούνται 

διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής 

μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι 

διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με  βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την  

είσοδολυμάτων, σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα.  Η  βαλβίδα  αντεπιστροφής  μπορεί  να  

αποτελεί  τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του 

υγρούστις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό. 

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την αποφυγή 

ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή αέρα ανά μονάδα 

ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά  την  λειτουργία δεν  θα ξεπερνά τα  120 Νm3/h.m2, ενώ 

για την εξασφάλιση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή αέρα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας δεξαμενής. 

Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να προσδιοριστούν 

από τον προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού αντιδραστήρα και των επιμέρους 

ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάμικτου 

υγρού. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, ή 

ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία πρέπει να 

αποδεικνύεται με κατάλογο έργων σταοποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός του κατασκευαστή. 

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα απομονώνεται 
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από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής αέρα, τύπου πεταλούδας 

ή ισοδύναμου. Επίσης  θα  πρέπει  να προβλεφθούν  παγίδες συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης 

για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα πουθα φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα 

της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα απόανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι 

δυνατή η τοποθέτηση τωνδιαχυτών στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα 15m/sec, 

ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των σωληνώσεων, ικανά 

να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω συστολοδιαστολών, Οι σωληνώσεις αέρα, 

που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.  

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες,  σύμφωνα με  τις σχετικές προδιαγραφές,  που θα 

είναι εγκατεστημένοι σε αίθουσα με κατάλληλη ηχομόνωση και εξαερισμό. 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές και στην Μελέτη προσδιορίζεται ο τρόπος ρύθμισης της παροχής  

οξυγόνου. Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

• Διακοπτόμενη λειτουργία φυσητήρων αέρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η ανάμιξη με πρόσθετους αναδευτήρες 

• Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (πχ. κινητήρας δύο 

ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 

• Ρύθμιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών 

συμπιεστών (turbo compressors) 

• Ρύθμιση  των  δικλείδων  προσαγωγής  αέρα  σε  κάθε  βιολογικού  αντιδραστήρα  σε 

συνδυασμό με την αυξομείωση της παροχής αέρα από  τους  φυσητήρες,  ανάλογα  με  

την  πίεση στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων 

3.17.15 Συστήματα ανάδευσης 

3.17.15.1 Γενικά 

Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος 

πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της διεργασίας που θα  επιτελείται  στη  δεξαμενή,  τη 

γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση στερεών  κτλ. Για τον  σκοπό αυτό η  τεχνική προσφορά 

θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, το οποίο θα εκδίδεται με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού του κατασκευαστή και με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του 

συστήματος ανάμιξης από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού. 
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3.17.15.2 Υποβρύχιοι αναδευτήρες δεξαμενών πλήρους ανάμιξης 

Για τις δεξαμενές πλήρους  ανάμειξης  χρησιμοποιούνται  αναδευτήρες  μεσαίων  και  υψηλών 

στροφών οι οποίοι θα προσφέρουν σε κάθε περίπτωση ειδική ισχύ ανάδευσης τουλάχιστον 8 W/m3 

αναδευόμενου υγρού. 

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η ταχύτητα περιστροφής των αναδευτήρων δεν θα είναι μεγαλύτερη 

από 1.450 rpm. Η ταχύτητα θα επιτυγχάνεται είτε με απευθείας σύνδεση σε αργόστροφο ηλεκτροκινητήρα 

ή μέσω μειωτήρα στροφών. 

Η προπέλα του αναδευτήρα θα αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια κατασκευασμένα από από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον DIN 1.4571 (AISI 316) ή πολυουρεθάνη ή  άλλο  

κατάλληλο συνθετικό πολυμερές υλικό, απρόσβλητο στη χημική διάβρωση και ανθεκτικό στη  

μηχανική φθορά. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι από χυτοσίδηρο GG-25 (EN-GJL-250) ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με λείες επιφάνειες.  Όλα  τα  εκτεθειμένα  στο  ρευστό  παξιμάδια,  

βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304. 

Ο κινητήρας του αναδευτήρα θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, τοποθετημένος 

μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής και θα είναι σχεδιασμένος 

για συνεχή λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 40°C και για 15 εκκινήσεις την ώρα. 

Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 

κατασκευαστή. Οι ένσφαιροι τριβείς πρέπει να είναι υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 50.000 

ωρών, κατά ISO 281. 

Για την στεγανοποίηση του άξονα, κάθε αναδευτήρας με κιβώτιο μειωτήρα στροφών θα είναι 

εφοδιασμένος με δύο εν σειρά, ανεξάρτητα, μηχανικά συστήματα στεγανοποίησης άξονα (μηχανικούς 

στυπιοθλίπτες), έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό, ανθεκτικούς στη φθορά και στη διάβρωση με 

δακτύλιους κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) ή βολφραμίου (WC). 

Οι αναδευτήρες χωρίς κιβώτιο μειωτήρα στροφών θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα μηχανικό 

στυπιοθλίπτη (για την εξωτερική στεγανοποίηση) και για την εσωτερική στεγανοποίηση τηςπλευράς 

του κινητήρα είτε δεύτερο μηχανικό στυπιοθλίπτη είτε στεγανοποιητικό δακτύλιο απόπολυμερή 

στεγανοποιητικά υλικά (Viton, NBR κλπ). 

Το συγκρότημα θα είναι ανηρτημένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή του 
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και η απομάκρυνσή του από την δεξαμενή, χωρίς να είναι αναγκαία η εκκένωσήτης. Για το σκοπό αυτό 

το κέλυφος του αναδευτήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο άγκιστρο,  στοοποίο θα είναι μόνιμα 

προσδεδεμένη αλυσίδα ή συρματόσσχοινο ανέλκυσης. 

Αν δεν νπροδιαγράφεται διαφορετικά η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

απαιτείται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο ή την δεξαμενή και να διευκολύνεται η  

ανέλκυση και η καθέλκυση του αναδευτήρα. Για την στήριξη  και  οδήγηση του  αναδευτήρα  στην 

θέση έδρασης θα χρησιμοποιείται κοιλοδοκός από ανοξείδωτο χάλυβα, διατομής και μήκους οδηγών 

αναλόγων του φορτίου. Ο  αναδευτήρας  θα  στηρίζεται  στη  δοκό  καθέλκυσης,  μέσω  ενόςπλαισίου 

με ράουλα ολίσθησης, κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο θα έχει τηνδυνατότητα 

οδήγησης – ολίσθησης του συνολικού βάρους του αναδευτήρα και  θα είναι  ικανό  ναπαραλαμβάνει 

την ώθηση που δημιουργεί αυτός. 

3.17.16 Πάχυνση ιλύος 

3.17.16.1 Αναμοχλευτής ιλύος 

Στους παχυντές βαρύτητος, ο αναμοχλευτής ιλύος θα είναι περιστρεφόμενος με κεντρική κίνηση, εκτός 

εάν προδιαγράφεται διαφορετικά και αποτελείται από τα παρακάτω : 

• σύστημα κίνησης 

• κεντρικό άξονα 

• βραχίονες με λεπίδες απόξεσης της ιλύος και ράβδοι ανάδευσης. 

• δακτύλιος τριβής για την στήριξη του άξονα 

Σύμφωνα με ΕΝ 12255-3, η φόρτιση του αναμοχλευτή ιλύος θα πρέπει να λαμβάνεται ίση με 

630Ν/m.Το σύστημα κίνησης θα αποτελείται  από  ηλεκτρομειωτήρα,  κεντρικό  δακτυλιοειδή 

ένσφαιρο τριβέα και τμήμα κοίλου άξονα  με  φλάντζα για την  σύνδεσή του με τον  κεντρικό άξονα  

του σαρωτή. Ο κινητήρας πρέπει να είναι  τύπου  βραχυκυκλωμένου  δρομέα  σχεδιασμένος  για  

συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με την ΕΝ 60034-1, με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Εφ’ όσον δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής χρήσης (service factor) του ηλεκτρομειωτήρα των 

μηχανισμών σάρωσης θα λαμβάνεται ίσος με 1,50 και ο κινητήρας και θα είναι υπολογισμένος για συνεχή 

λειτουργία 20.000 ωρών, ενώ ο κεντρικός δακτυλιοειδής ένσφαιρος τριβέας για συνεχή λειτουργία 

50.000 ωρών. 

Το σύστημα κίνησης θα πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από υπερφόρτιση, η οποία θα διακόπτει 

την λειτουργία του, σε περίπτωση που η εφαρμοζόμενη ροπή είναι μεγαλύτερη της υπολογισθείσας για 
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εύρυθμη λειτουργία. 

Ο τροχός μετάδοσης κίνησης του  ηλεκτρομειωτήρα  θα  συνδέεται  απ'  ευθείας στον  άξονα εξόδου 

του μειωτήρα. Μέσω αυτού θα μεταφέρεται η κίνηση στον εξωτερικό οδοντωτό δακτύλιο του 

κεντρικού ένσφαιρου τριβέα, στο οποίο είναι στερεωμένο το άνω τμήμα του  κοίλου  φλαντζωτού 

άξονα του ξέστρου. 

Ο κεντρικός άξονας του ξέστρου  θα  κατασκευαστεί  από  ανοξείδωτο  χαλυβδοσωλήνα  ποιότητας 

AISI 304 πάχους 10mm. Το άνω  μέρος  θα  φέρει  ανοξείδωτες  φλάντζες  για  την  σύνδεση  του 

με τον εσωτερικό δακτύλιο του κεντρικού τριβέα και στο κάτω  μέρος θα συνδέονται  οι δύο 

βραχίονες  του ξέστρου ιλύος. Οι βραχίονες είναι στερεωμένοι αντιδιαμετρικά στο κάτω μέρος του 

άξονα παράλληλα προς τον πυθμένα του παχυντή και θα είναι κατασκευασμένα από στραντζαριστή 

ανοξείδωτη λαμαρίνα (AISI 304) με ενισχύσεις. 

Στο κάτω μέρος του βραχίονα θα είναι στερεωμένες οι λεπίδες σάρωσης, ενώ κάθετα και προς τα άνω θα 

πρέπει να τοποθετηθούν οι ράβδοι ανάδευσης, κατασκευασμένες επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι 

λεπίδες σάρωσης του αναμοχλευτή θα είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα για τους σαρωτές καθίζησης. 

Ο δακτύλιος τριβής στο οποίο καταλήγει ο κεντρικός άξονας του αναμοχλευτή θα ακολουθεί την 

περιστροφή του ξέστρου και εσωτερικά θα φέρει αντικαταστάσιμο δακτύλιο τριβής. Εσωτερικά του 

δακτυλίου θα υπάρχει σταθερός ανοξείδωτος  άξονας  (AISI  304),  ο  οποίος θα είναι  συγκολημένος 

σε ανοξείδωτη πλάκα με  οπές,  που  θα  είναι  στερεωμένη  στον  κώνο  του  πυθμένα  με  

ανοξείδωτους κοχλίες. 

3.17.16.2 Μηχανική πάχυνση της ιλύος 

Η μηχανική πάχυνση της ιλύος μπορεί να γίνεται σε τύμπανα πάχυνσης, τράπεζες πάχυνσης, 

φυγοκεντρητές κτλ. Οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης λειτουργούν αυτόματα, συνοδεύονται από 

μονάδες παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη και εγκαθίστανται  εντός  κτιρίου  με 

επαρκή εξαερισμό. Στη περίπτωση που προδιαγράφεται σχετικά, οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης 

μπορεί να είναι σε ενιαίο συγκρότημα με τις μονάδες αφυδάτωσης. Τα συγκρότημα μηχανικής 

πάχυνσης πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα  διαθέτει  ISO  9001  ή  

ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. 

Οι προδιαγραφές σχετικά με τον  εξοπλισμό  των  μονάδων  αφυδάτωσης,  που  αναφέρονται  

παρακάτω ισχύουν και για τον εξοπλισμό μηχανικής πάχυνσης. 
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Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος κροκιδωτικού, τα συγκροτήματα 

πάχυνσης και οι αντλίες απομάκρυνσης (εφ’ όσον απαιτούνται) θα πρέπει να είναι συμβατάμεταξύ 

τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί  αλληλουχία 

εκκίνησης και στάσης του επιμέρους εξοπλισμού. 

3.17.16.3 Αφυδάτωση ιλύος 

 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 

Το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη πρέπει να είναι αυτόματο και αποτελείται από: 

• Δεξαμενή παρασκευής υγρού διαλύματος με αναδευτήρα σταθερών στοφών. 

• Δεξαμενή ωρίμανσης διαλύματος, που θα διαθέτει αναδευτήρα σταθερών στροφών 

• Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με αργόστροφο αναδευτήρα. Στην 

δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο 

της διαδικασίας λειτουργίας και το δεύτερο για την προστασία των δοσομετρικών 

αντλιών. 

• Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί 

γίνονται χειροκίνητα ή αυτόματα. 

Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 

αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της  εγκατάστασης.  Το νερό που χρησιμοποιείται  για την 

προετοιμασία του διαλύματος πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιμου  νερού  της  εγκατάστασης και η 

σωληνογραμμή πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα: μετρητή παροχής, 

ρυθμιστή πίεσης, αυτόματο διακόπτη, ηλεκτροβάνα κτλ. 

Η τροφοδοσία της σκόνης θα γίνεται με  δοσομετρικό κοχλία, ενώ  εφόσον  προδιαγράφεται σχετικά  

θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και τροφοδότησης του συγκροτήματος με υγρό πολυηλεκτρολύτη 

(γαλάκτωμα). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει: 

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός περιλαμβανομένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι προϊόν ενός 

κατασκευαστή με εμπειρία σε παρόμοια συστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των 

επιμέρους τμημάτων του. 

3.18 Υλικά Παροχής Ενέργειας και αυτοματισμού (καλώδια κλπ) 

3.18.1 Καλωδια Και Υλικα Οδευσεωσ 

3.18.1.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις (ισχυρών και ασθενών 
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ρευμάτων) που πραγματοποιούνται στο έργο. 

3.18.1.2 Υλικά 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 

συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται 

διαφορετικά: 

• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

• VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων 

ισχύος και φωτισμού. 

• VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC, (Y). 

• VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

• VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

• VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 KV 

• VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 

• VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV 

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

Υπηρεσία προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής των  

καλωδίων(ανάλογα  τον τύπο καλωδίων και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ). 

Για να είναι εγγυημένη η μακροχρόνια σωστή λειτουργία και αξιοπιστία των καλωδίων μέσης και 

χαμηλής τάσης πρέπει να υποστούν τις δοκιμές, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1099, 843, 757, 698. 

Η εκλογή των καλωδίων και των συντελεστών απομειώσεως θα βασισθούν στα ακόλουθα:  

• Θερμοκρασία εδάφους. 

• Θερμική αγωγιμότητα εδάφους. 

• Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαμηλής τάσεως 0,6 m. 

• Ομαδοποίηση καλωδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και 

της ΔΕΗ. 

• Εναέρια τοποθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της 

ΔΕΗ. 

Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις συνθήκες μεγίστου φόρτου 

λειτουργίας και βραχυκυκλώματος καθώς και τις κλιματικές και λοιπές συνθήκες του τόπου του 
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έργου. 

Για τον καθορισμό της διατομής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι 

παράγοντες: 

• Στάθμη βραχυκυκλώματος 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως 

• Πτώση τάσεως 

• Πτώση τάσεως στα κυκλώματα των κινητήρων, οφειλόμενη στην εφαρμοζόμενη 

μέθοδο εκκινήσεως. 

• Ρύθμιση θερμικών στοιχείων των αυτόματων διακοπτών. 

• Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή μέσα σε κανάλι. 

 Καλώδια μέσης τάσης 

Τα καλώδια μέσης τάσης θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60502-2 και VDE 

0273 για καλώδια με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE). Οι  τύποι  των καλωδίων θα  

είναι N2XSY και N2XS2Υ, κατά VDE 0298. 

Τα καλώδια θα είναι ονομαστικής τάσης 12/20 kV, μέγιστης τάσης 24 kV. Η δομή τους θα είναι η 

ακόλουθη: 

• Αγωγός: Πολύκλωνος χάλκινος στρογγυλός. 

• Επένδυση αγωγού: Εσωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα XLPE. 

• Μόνωση αγωγού: XLPE. 

• Επένδυση μόνωσης αγωγού: Εξωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα XLPE. 

• Θωράκιση: Σύρματα χαλκού τυλιγμένα ελικοειδής, συγκρατούμενα από χάλκινη ταινία 

τυλιγμένη σε ανοικτή ελίκωση. 

• Επένδυση θωράκισης: Πλαστική ταινία. 

• Εξωτερικός μανδύας: PVC βραδύκαυστο κατά IEC 332,1 κόκκινου χρώματος (τύπος 

N2XSY) ή πολυαιθυλένιο, μαύρου χρώματος (τύπος N2XS2Y). 

Τα λοιπά κατασκευαστικά, τεχνικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και η ικανότητα φόρτισης 

σεκανονική λειτουργία και σε βραχυκύκλωμα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 Καλώδια χαμηλής τάσης 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους 
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αγωγούς μέσα σε θερμοπλαστική μόνωση από PVC ή δικτυωμένο πολυαιθυλένιο XLPE και 

εξωτερικό μανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 60502-2. 

Οιτύποι των καλωδίων θα είναι: 

• Για το φωτισμό A05VV-U (μονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονομαστικής 

τάσεως 300/500 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563. 

• Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισμού J1VV-U (μονόκλωνα) ή J1VV-R 

(πολύκλωνα), ονομαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

• Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισμένα, ονομαστικής τάσεως 

600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502. 

• Για την τροφοδοσία  των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα  είναι 

H07RN-  F, ονομαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και 

VDE 0282. 

Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος  για  την  τροφοδοσία  ηλεκτροκινητήρα  θα  έχει  ελάχιστη  

ονομαστική διατομή 2,5 mm2, ενώ  τα  καλώδια ισχύος για την  τροφοδοσία των  

φωτιστικώνσωμάτων ή οργάνων δύνανται να  έχουν  ελάχιστη  ονομαστική  διατομή  1,5  mm2.  Η  

διατομή  τουουδέτερου θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από  αγωγό  γειώσεως  καταλλήλου  διατομής,  ο  οποίος  θα  

είναι ενσωματωμένος στο καλώδιο ή  θα  είναι ξεχωριστό  καλώδιο  με  θερμοπλαστική  μόνωση 

(PVC),  πράσινου/κίτρινου  χρώματος,  με  διατομή  καθορισμένη  σύμφωνα  με  το  πρότυπο IEC 

60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιμοποίηση του  χαλύβδινου οπλισμού  των καλωδίων, 

των σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως μοναδικών μέσων 

γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά. 

Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάμεση σύνδεση (μάτισμα) δεν επιτρέπεται. 

Η τοποθέτηση των καλωδίων μέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύμφωνη με τις 

απαιτήσεις της ΔΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύμφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί των 

καλωδίων μπορούν να είναι μονόκλωνοι μέχρι διατομής 4 mm2 αλλά  θα  είναι  πολύκλωνοι  από6  

mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1Επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης 

Α/Α Στοιχεία του συστήματος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 

τάσης 

 
1 

Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
κινητήρων 

Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονομαστική ισχύ 

 
5% 

 

 
2 

Στους ακροδέκτες των 

κινητήρων κατά την εκκίνηση 

σε 
βραχυκύκλωμα 

 

Κατά την διάρκεια εκκίνησης 

του κινητήρα (σημ. Ι) 

 

 
25% 

 
3 

Στις μπάρες των πινάκων 

τροφοδοσίας των κινητήρων 

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης 

του πιο μεγάλου κινητήρα (σημ. 

ΙΙ) 

 
15% 

 
4 

Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

πινάκων φωτισμού 

 
Με μέγιστο προβλεπόμενο 

φορτίο 

 
1% 

 
5 

Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

φωτιστικών σωμάτων 

  
2% 

Σημ. Ι   α. Η διαθέσιμη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης 

θα είναι τέτοια που να εγγυάται μία σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόμη και για μέγιστο φορτίο, 

χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

β. Η μέγιστη τιμή των 25% εννοείται σαν άθροισμα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις 

μπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων από τον αντίστοιχο Γενικό Πίνακα Χαμηλής 

Τάσης μέχρι την κατανάλωση. 

γ. Για κινητήρες μέσης τάσης, η αναγκαία τάση στους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα είναι 

γενικά μεγαλύτερη από 75% της τάσης παροχής και έτσι οι συνθήκες εκκίνησης θα είναι 

αντικείμενο επαλήθευσης κατά περίπτωση. Θα ικανοποιείται όμως παντού η συνθήκη του 

προηγούμενου σημείου (α) αυτής της σημείωσης. 

Σημ. ΙΙ Η διαθέσιμη τάση στις μπάρες θα είναι τέτοια  ώστε  να μην εμποδίζει την λειτουργία  των 

κινητήρων που είναι  ήδη αναμμένοι και να επιτρέπει το κλείσιμο των επαφών των κινητήρων. 

Για τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόμενων συγκροτημάτων θα 

χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με μήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί 

συνδέσεως του κινητήρα μέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο του ανοίγματος 

επισκέψεως της δεξαμενής. Τα εύκαμπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους, χάλκινους 

αγωγούς 450 V / 750 V μονωμένους με ελαστικό μανδύα με εύκαμπτη μόνωση από ελαστικό 

κατάλληλο για υποβρύχια χρήση. 
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Τα εύκαμπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι υπολογισμένα ώστε να δέχονται όλο το 

ρεύμα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 

Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισμού νερού και τροπικά 

κλίματα. Τα παρεμβύσματα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι τελείως στεγανά. 

Το σώμα των συζευκτήρων θα είναι από αλουμίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό στην 

διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασμένο με κρίκους για να κλειδώνει με λουκέτο ώστε να 

αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέμβασης από αναρμόδια άτομα, βανδαλισμού κτλ. 

Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι από 

χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, με χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες ώστε να 

διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύματος / προστασίας  της  αντλίας κατά τηναφαίρεσή 

της. Το κουτί θα είναι πλήρες, με υδατοστεγή παρεμβύσματα για  τα καλώδια ρεύματος /προστασίας 

της αντλίας. 

 Καλώδια οργάνων και ελέγχου 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και  τα κυκλώματα ελέγχου θα  

είναι πολύκλωνα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά VDE 0271 ονομαστικής 

διατομής 1,5 mm2 με αριθμημένους κλώνους για  σήμανση αναγνώρισης σε όλο το μήκος τους.  

Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι με τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σημεία 

διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει 

διπλούς δακτυλίους σημάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθμησης θα σημειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό 

διάγραμμα της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της ομάδας 

καλωδίων οργάνων  και  ελέγχου  μιας μονάδος του εξοπλισμού,  τα κυτία αυτά  θα είναι κατάλληλα  

για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο σειρές ακροδεκτών 

τύπου κώς. 

 Καλώδια μεταφοράς δεδομένων 

Για τη μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια με χάλκινους αγωγούς 

χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων: 
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• LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος. 

• UTP-FTP κατ’ ελάχιστον CATEGORY 5 σε εφαρμογές που δεν 

αναμένονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στη μετάδοση των δεδομένων. 

Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να  είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές  VDE  0812 

και 0814 και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

• Μόνωση αγωγών: Από PVC με κωδικοποίηση χρωματισμών κατά DIN 47100 χωρίς 

επανάληψη χρωμάτων 

• Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

• Θωράκιση: Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90% 

• Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

• Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V) 

• Περιοχή θερμοκρασιών: -30οC έως 80 οC 

Η  κατασκευή  των  καλωδίων  UTP-FTP  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη   με   τις   προδιαγραφές   

ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A και TSB 36 και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού διαμέτρου 0,5 mm (24 ΑWG) 

• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) με κωδικοποίηση χρωματισμών 

• Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη με πολύ μικρό βήμα στρέψης. 

• Θωράκιση (FTP μόνο): Φύλλο αλουμινίου με  συνθετική  επικάλυψη  και  αγωγός  

συνέχειας από επικασσιτερωμένο χαλκό. 

• Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1 

• Περιοχή θερμοκρασιών: -30 C έως 80 C 

Τα καλώδια θα είναι συνεστραμμένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 

χωρητικότητας 46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω 15 Ω με  απόσβεση 21,98 dB/100 m  στα 

100 MHz. 

Εναλλακτικά, για την δικτύωση των PLC και μονάδων κατανεμημένων εισόδων/εξόδων θα 

χρησιμοποιηθεί καλώδιο οπτικών ινών. Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση εντός 

προστατευτικής σωλήνωσης. 

Με βάση την τοπολογία του δικτύου απαιτούνται 2 οπτικές ίνες ανά καλώδιο. Προβλέπεται η 

ύπαρξη τουλάχιστον 4 ακόμη εφεδρικών οπτικών ινών ανά καλώδιο. 
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Δεν επιτρέπονται ενώσεις στην διαδρομή του καλωδίου. 

Ο τερματισμός των καλωδίων, οι ενώσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δοκιμή και η θέση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει από πλήρως εξοικειωμένο με την χρήση οπτικών 

ινών,ειδικών εργαλείων και υλικών, προσωπικό του αναδόχου. 

Η απόσβεση κάθε οπτικής ίνας θα μετρηθεί μετά την εγκατάστασή του καλωδίου και θα εκδοθεί 

σχετικό πιστοποιητικό με ευθύνη του αναδόχου. Σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  γίνει  δεκτή  

εξασθένιση μεγαλύτερη από 12 dB. 

Θα υπάρχει ειδική σήμανση καθ’ όλο το μήκος του καλωδίου, που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

ώστε να διακρίνεται το είδος του καλωδίου από κοινά ηλεκτρολογικά καλώδια. 

Το καλώδιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Είδος οπτικών ινών : πολύτροπη, glass, 62.5/125 μm 

• Αριθμός οπτικών ινών : >6 

• Εξασθένιση : 850nm, <3,1 dB/km 

   : 1300nm <0,8 dB/km 

• Εξωτερικός μανδύας : μαύρο πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας 

• Ελάχιστη ακτίνα κάμψης : 20 φορές η διάμετρος του καλωδίου 

• Αντοχή σε εφελκυσμό : τουλάχιστον 700 Ν 

• Αντίσταση θραύσης : 400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3 

• Θερμοκρασία λειτουργίας : -40°C έως +70°C 

Κάθε ξεχωριστή οπτική ίνα του καλωδίου θα σημαίνεται ξεχωριστά με αριθμό ή με μη 

επαναλαμβανόμενο χρώμα, θα περιέχεται σε σωλήνα διαφορετικού χρωματισμού με γέμιση από 

πετρελαϊκή μάζα (water repellent gel filling) για προστασία έναντι υγρασίας. Οι 

ξεχωριστοίσωλήνες θα είναι συνεστραμμένοι γύρω από ένα κεντρικό συνθετικό (μη μεταλλικό) 

στοιχείοενίσχυσης και θα περιβάλλονται από ίνες αραμίδης που χρησιμεύουν σαν στοιχείο 

απορρόφησηςμηχανικών τάσεων. 

 Καλώδια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 

Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου J-Y(St)Y σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0815 ή A- 

2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΟΤΕ 0/2.6/Γ/4-22. 
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Για τη σύνδεση κατανεμητών στα τηλεφωνικά κέντρα θα χρησιμοποιείται καλώδιο τύπου S-Y(St)Y 

κατά VDE 0813 διαμέτρου αγωγών 0,6 mm. 

Καλώδια J-Y(St)Y 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις 

των κτιρίων είναι: 

• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια ηλεκτρολυτικού χαλκού διαμέτρου 0,60 mm 

• Μόνωση αγωγών: PVC 

• Κωδικοποίηση χρωμάτων: VDE 0815 

• Θωράκιση: Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας από 

καθαρό χαλκό 

• Mανδύας: Ειδικό PVC χρώματος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

• Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 

• Περιοχή θερμοκρασιών: -5 C έως 70 C 

• Απόσβεση (800 Hz): 1,7 dB/km 

• Αμοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 100 nF/km 

 

Καλώδια A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εξωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις 

των γηπέδων είναι: 

• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια ηλεκτρολυτικού καθαρού χαλκού 

• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PE) 

• Κωδικοποίηση χρωμάτων: VDE 0816 

• Επικάλυψη μόνωσης: Πετρελαϊκή μάζα (jelly) για στεγανότητα κατά τη διαμήκη 

διεύθυνση 

• Εσωτερική επένδυση: Φύλλο από διαφανές πλαστικό 

• Θωράκιση: Σωλήνες αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη 

• Mανδύας: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας μαύρου χρώματος 

• Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 

• Περιοχή θερμοκρασιών: -30 C έως 70 C 

• Απόσβεση (800 Hz): 1,0 dB/km για 0,6 mm, 0,8 dB/km για 0,8 mm 

• Αμοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 52 nF/km για 0,6 mm, 55 nF/km για 0,8 mm 
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 Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων 

Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή γυμνών χάλκινων αγωγών, μπορούν  

να χρησιμοποιηθούν, μεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτού ή 

κλειστού τύπου κατά περίπτωση, με τα ειδικά εξαρτήματα για τη στήριξη τους. Ο Ανάδοχος θα 

προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλες τις απαιτούμενες για την όδευση των καλωδίων 

εσχάρες. Για την επιλογή των εσχαρών στηρίξεως των καλωδίων και των οδεύσεών των θα 

ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ο αριθμός των καλωδίων ισχύος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα τοποθετηθούν σε 

κάθε εσχάρα, περιλαμβανομένων και των μελλοντικών. 

• Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση  μηχανημάτων,  σωλήνων  κτλ.  και 

περιοχών όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου. 

• Αποφυγή περιττών διαδρομών. 

• Όδευση των εσχαρών σε μεγάλο ύψος με κατάλληλες καθόδους στις διάφορες 

καταναλώσεις. 

• Όδευση εσχαρών σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το μέτρο του δυνατού. 

Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβδοελάσματα, θα φέρουν 

ομοίου τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω διαστασιολόγιο: 

Πίνακας 2Διαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως 

Α/Α Διαστάσεις [mm] Πάχος ελάσματος [mm] 

1 100 x 50, 200 x 50 1,00 

2 100 x 100, 200 x 100 1,25 

3 300 x 50, 400 x 50 1,50 

4 300 x 100, 400 x 100 1,50 

5 500 x 100 2,00 

6 600 x 100 2,00 

Οι καμπύλες και τα τεμάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιημένη μορφή και οι 

εσωτερικές  ακτίνες καμπυλότητας δεν  θα είναι  μικρότερες από 300 mm. Το σύστημα τωνεσχαρών   

θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιμές φόρτισης  θα 

υπολογιστούν σύμφωνα με το DIN 4114 με συντελεστή ασφαλείας  1,7  κατ’  ελάχιστο.  Το  

γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με το DIN EN 10412 με βάρος επικάλυψης 350 g/m2. Οι σχάρες  θα  

είναι προγαλβανισμένες με τη μέθοδο SENDZIMIR Z 275 σύμφωνα με το DIN 17162. 
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Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και στις 

κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται εξασφαλίζοντας ότι το 30% της 

επιφανείας του θα παραμένει κενό (εφεδρεία). 

Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες με τη βοήθεια μονωτικών ιμάντων, οι οποίοι θα 

βιδώνονται επάνω στην εσχάρα με πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες.  Θα  στερεώνονται  ανά 

διαστήματα τέτοια που θα εξασφαλίζουν μια καθαρή και τακτοποιημένη εγκατάσταση. 

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετημένες εσχάρες, όπου πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των καλωδίων, ώστε να 

επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανομή των φορτίων. Τα καλώδια που οδεύουν επάνω σε 

κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο ασφαλή ανά διαστήματα το πολύ 600 mm. 

Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχαρών θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν θερμώ 

χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο 

από το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι υπολογισμένα για μέγιστο φορτίο 50 kg. 

Οι αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε οι μεν σχάρες πλάτους 100 mm – 300 mm να 

δέχονται φορτίο 100 kp/m ενώ οι σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε 

περίπτωση, η μεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 1.200 mm. 

Ηστερέωση των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το μέγιστο φορτίο της εσχάρας. 

Γενικά η κατασκευή των εσχαρών θα είναι πολύ επιμελημένη και θα γίνει με τρόπο που θα 

επιτρέπει μικρή δύναμη πάνω σε αυτές χωρίς παραμορφώσεις των σχαρών, των βραχιώνων και 

των ορθοστατών. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους τουλάχιστον 3 mm 

διπλού «π» μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχαρών. Για εσχάρες πλάτους 

μεγαλύτερου από 200 mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορθοστάτες μορφής. Οι ορθοστάτες 

αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για την στήριξή τους θα χρησιμοποιηθούν κοινά 

βύσματαμεταλλικά με τις κατάλληλες βίδες. 

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχαρών, των ειδικών τεμαχίων κτλ. 

θα είναι ειδικής μορφής για να μην τραυματίζονται τα καλώδια και πρέπει να είναι 

επιψευδαργυρωμένες. 

Σε όποιες εσχάρες οδεύουν μαζί με άλλα καλώδια σημάτων, καλώδια που μεταφέρουν αναλογικά 
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σήματα (0-20mA ή 4-20mA) τότε θα τοποθετείται στην εσχάρα ειδικό διαχωριστικό εξάρτημα κατά 

μήκος έτσι ώστε να διαχωρίζει την σχάρα σε δυο τμήματα. Το ένα θα περιέχει τα καλώδια των 

αναλογικών σημάτων και το άλλο τα υπόλοιπα καλώδια σημάτων. 

 Κουτιά διακλάδωσης 

Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασμένα από PVC, ιδίων προδιαγραφών 

κατασκευής με τους ευθύγραμμους σωλήνες, με  κάλυμμα  πρεσσαριστό  ή  βιδωτό  που  θα 

εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή  τους  με  τους  σωλήνες  θα  γίνεται  πάντοτε  μέσω  

των ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα  κουτιά  θα  είναι  διαστάσεων  62 mm x 62 mm,  82 mm x 82 mm,  

91 mm x 91 mm και 100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55. 

Τα χαλύβδινα κουτιά θα  είναι  κατασκευασμένα  από  χαλυβδοέλασμα  πάχους  3  mm  

γαλβανισμένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ  55,  τετράγωνα  ή  

ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση με χαλύβδινους  σωλήνες καλωδίων.  Οι  διαστάσεις τους  θα 

είναι  επαρκείς για την άνετη σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα 

τσακίσματα. 

 Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαμπτες, πρέπει να γίνουν  σύμφωνα  

με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 60023, ΙΕC 60614. 

Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ 

(εντός και εκτός) μέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες 

και θα εγκαθίστανται με πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτημάτων  όπως  στις υδραυλικές συνδέσεις. 

Θα είναι σύμφωνοι με το ΙΕC 60423, με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 1,5 mm. Κουρμπάρισμα 

των σωλήνων επιτρέπεται μόνον μέσω καταλλήλου κουρμπαδόρου για γωνίες άνω των  90 .   Οι 

γωνίες 90 θα γίνονται με έτοιμες καμπύλες. Η σύνδεσή τους  με  τα  κουτιά  διακλάδωσης θα 

γίνεται στεγανά με περικόχλια μέσα – έξω. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο 

αλλαγώνδιεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης. 

Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή χωνευτές ή 

θαμμένες στο  πάτωμα  κατά  περίπτωση  και  θα  διαταχθούν  σε  καθαρούς  και  απλούς 

σχηματισμούς, που θα εξασφαλίζουν  εφεδρεία  χώρου  για  μελλοντικές  σωληνώσεις  προς  όλους 

τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στα σημεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα 
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καλυφθούν κατάλληλα. 

Μη μεταλλικές εντοιχισμένες σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός 

τωνκτιρίων για γραφεία και των χώρων για γραφεία των λοιπών κτιρίων. Σε περίπτωση χρήσης 

τους,θα είναι από PVC, κατάλληλοι για εγκατάσταση στο έδαφος και για εγκιβωτισμό σε 

σκυρόδεμα, τυποποιημένων διαμέτρων 23 mm, 29 mm κ.ο.κ. 

Οι ευθύγραμμοι πλαστικοί σωλήνες για εμφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC,  κατάλληλοι  για 

εμφανή εγκατάσταση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και τις  προδιαγραφές  ΕΛΟΤ 798.1  και  

799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε υπεριώδη 

ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων όπως καμπύλες, μούφες,  κολάρα,  

ρακόρ κτλ. 

Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των  

δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 

Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση με τις διαμέτρους θα είναι τα εξής: 

Πίνακας 3Ελάχιστα πάχη σωληνώσεων σε σχέση με τις διαμέτρους 

Α/Α Διάμετρος [mm] Πάχος [mm] 

1 20 1,55 

2 25 1,80 

3 32 2,1 

4 40 2,30 

5 50 2,85 

6 100– 160 4,00 

7 200 6,00 

Οι χαλυβδοσωλήνες σπιράλ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση μηχανημάτων και 

οργάνων με τα χαλύβδινα κουτιά  διακλάδωσης.  Οι  σωλήνες  θα  είναι  ανοξείδωτοι,  επενδεδυμένοι 

με μανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης. 

Οι διάμετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν με βάση τον αριθμό των καλωδίων που 

πρόκειται να διέλθουν μέσα απ’ αυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC  60364, ή 

όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριμένη θέση, σε καμία όμως περίπτωση  δεν  θα  υπάρξει  

διάμετρος σωλήνα μικρότερη από 20 mm. 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν μέσα σε ψευδοροφές θα φέρουν τα 

απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες, τους 

ρευματοδότες κτλ. 

Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να  εξασφαλίζει  τον 

εξαερισμό και την αποστράγγιση τους. Οι καμπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. 

Κυτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σημεία. 

Ολόκληρο το σύστημα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί με επιμέλεια και θα 

απομακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των καλωδίων 

μέσα από αυτό. 

Στα σημεία που οι σωλήνες συνδέονται με κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική κοχλιοτομημένη 

υποδοχή, η οποία όταν σφιχθεί θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική παρειά του κουτιού.  Οι σωλήνες  

θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί με τη βοήθεια ενός  μπρούτζινου,  εσωτερικώς 

κοχλιοτομημένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται από το εσωτερικό του κουτιού επάνω στην 

κοχλιοτομημένη υποδοχή της σωληνώσεως. Η στερέωση των σωλήνων επάνω στο κουτί με χρήση 

κοχλιοτομημένων  δακτυλίων  απ’   ευθείας   χωρίς   χρήση   της   κοχλιοτομημένης   υποδοχής 

επιτρέπεται. 

Όλα τα εκτεθειμένα στον αέρα τμήματα των σπειρωμάτων, θα υποστούν ψυχρό γαλβάνισμα 

μετά την εγκατάστασή των. 

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήματα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4Διαστήματα επίτοιχων σωληνώσεων 

Α/Α Διάμετρος [mm] Διάστημα [m] 

1 20 2,50 

2 25 2,00 

3 30 1,20 

Στα σημεία καμπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσματικά σε απόσταση 225 mm 

εκατέρωθεν της καμπύλης. Στα σημεία συνδέσεων ή απότομων αλλαγών κατεύθυνσης και σε 

πρόσθετα σημεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά 

κουτιά συνδέσεως. Σε μεγάλου μήκους γραμμές θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά 
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κουτιά με θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισμένες 

στα δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάμεσα κουτιά συνδέσεως, θαμμένα 

στοδάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

χαλύβδινοκάλυμμα. 

Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά κουτιά 

σύνδεσης, που θα μπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά θα φέρουν 

εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως μέσω των οποίων  θα συνδέονται  προς το σύστημα γειώσεως  

με καταλλήλου διατομής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες 

εγκιβωτίζονται σε μπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το μπετόν με κατάλληλες 

ορειχάλκινες τάπες. 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες των 

κτιρίων. 

Οι σωληνώσεις που οδεύουν κάτω από ψευδοπατώματα ή πάνω από ψευδοροφές και γενικά οι 

καλυμμένες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. 

Τα καλύμματα των εξαρτημάτων των  σωληνώσεων  θα  είναι  επίπεδα  και  θα  στερεώνονται  στη 

μέση των με ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτημα θα συνοδεύεται και από ένα 

παρέμβυσμα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό. 

Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 

τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων. 

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εύκολη 

αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις στα οικοδομικά στοιχεία και 

μερεμέτια. 

Στις σωληνώσεις προστασίας μονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών, 

διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων. 

Οι σωληνώσεις  προστασίας  υπογείων  καλωδίων  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  φρεάτια,  θα  πληρούν 

τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC με κατάλληλες συνδέσεις. 

• Θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες διαμέτρου 100 mm και 150 mm με πάχος 
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τοιχώματος 6 mm και διαμέτρου 200 mm με πάχος τοιχώματος 8 mm ή σωλήνες από 

PVC τυποποιημένων διαμέτρων. 

• Θα προβλεφθεί 20% εφεδρεία σωλήνων για κάθε όδευση και εν πάση περιπτώσει όχι 

λιγότερη από ένα σωλήνα ανά όδευση. 

• Θα χρησιμοποιηθούν μόνο ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων και οι αλλαγές 

κατευθύνσεως θα γίνονται με φρεάτια, με μόνη εξαίρεση τις καμπύλες 90° για την 

είσοδο σε κτίρια. Όπου χρησιμοποιούνται τέτοιες καμπύλες, η ακτίνα καμπυλότητας 

θα είναι 800 mm για σωλήνες διαμέτρου 100 mm και 1.000 mm για σωλήνες 

διαμέτρου 150 mm και 200 mm. 

• Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων σε διασταυρώσεις με οδούς θα επεκτείνονται ένα 

μέτρο τουλάχιστον εκατέρωθεν της οδού. 

Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm προκειμένου  για 

αγωγούς  χαμηλής  τάσεως  και  1.200  mm  προκειμένου  για  αγωγούς  μέσης  τάσεως.  Σε 

περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραμμή μέσα από  τα  φρεάτια  οι  ελάχιστες  

διαστάσεις τους θα είναι 600  mm  x  600  mm.  Σε  περιπτώσεις  που  το  καλώδιο  αλλάζει 

κατεύθυνση, οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα  είναι  800  mm  x  800  mm.  Σε  κάθε 

περίπτωση οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι επαρκείς για να πραγματοποιείται  η  ελάχιστη 

απαιτητή ακτίνα καμπυλότητας κάθε καλωδίου. 

Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυμμα βαρέως 

τύπου. Θα υπάρχουν ενδιάμεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ μέτρα και 5 το πολύ μέτρα πριν από 

τηνκατάληξη σε καμπύλη 90 . 

Μετά την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων  και  μέχρι  την  τοποθέτηση  των  

καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να μην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες ύλες. 

Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως με κατάλληλα μέσα 

τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να αποφευχθεί η είσοδος 

υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 

Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση μιας κατανάλωσης απαιτεί μη  σταθερή  σύνδεση  (κινητήρες 

κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο μεταξύ του πέρατος  της  σταθερής  σωλήνωσης  και  του 

κιβωτίου συνδέσεως τμήμα του με εύκαμπτο προστατευτικό σωλήνα από PVC ή εύκαμπτο 

χαλυβδοσωλήνα επενδεδυμένο εσωτερικά με PVC. 

Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 

πραγματοποιηθεί μέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτημάτων προσαρμογής. Το μήκος 
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της εύκαμπτης σωλήνωσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 mm. 

Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούμενης κατανάλωσης θα συνδέεται μέσω ξεχωριστού 

αγωγού γειώσεως με τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση του εύκαμπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως. 

 Οχετοί καλωδίων 

Οι οχετοί των καλωδίων θα κατασκευαστούν από βαρέως τύπου γαλβανισμένα εν θερμώ 

χαλυβοελάσματα, σύμφωνα με το πρότυπο ΝΕΜΑ VE-1. 

Κάθε τεμάχιο οχετού θα έχει διαμορφωμένα χείλη που θα επιτρέπουν την κατά μέτωπο σύνδεση  

με τα άλλα τεμάχια και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία συνδέσεως. Κάθε τεμάχιο 

οχετού θα φέρει ευκόλως αφαιρετά καλύμματα τα οποία θα στερεώνονται στον οχετό με 

γαλβανισμένες εν θερμώ βίδες. 

Το σύστημα των οχετών καλωδίων θα φέρει επίσης τα απαραίτητα τεμάχια καμπύλων και 

διακλαδώσεων, η σχεδίαση και κατασκευή των οποίων θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση των 

καλωδίων και θα αποκλείει τη δημιουργία καμπυλώσεως των καλωδίων με  μικρή  και  μη 

επιτρεπόμενη ακτίνα. Όλα τα εξαρτήματα  των  οχετών  θα  είναι  κατασκευασμένα  στο  εργοστάσιο 

και θα φέρουν κατάλληλα καλύμματα. Η κατασκευή ή διαρρύθμιση εξαρτημάτων οχετών  επί τόπου 

του έργου απαγορεύεται. 

Σε περιπτώσεις κατακόρυφης όδευσης των οχετών, τα καλώδια θα στηρίζονται σε αυτούς με 

κατάλληλα για το σκοπό αυτό στηρίγματα, σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 500 mm. 

Ολόκληρο το σύστημα οχετών θα έχει ηλεκτρική συνέχεια (γεφυρωμένο), περιλαμβανομένου 

και του τροφοδοτούμενου εξοπλισμού μέσω μιας ταινίας χαλκού επαρκούς διατομής, που θα 

συνδέεται με ορειχάλκινους κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες. 

Όλοι οι οχετοί θα διαστασιολογηθούν  ώστε  να  δέχονται  άνετα όλα τα  προβλεπόμενα καλώδια 

και μία περίσσεια εφεδρείας 25%, σε καμία όμως περίπτωση οι διαστάσεις των οχετών θα  είναι  

μικρότερες από 50 mm x 50 mm. Όλες οι καμπύλες, οι διακλαδώσεις και τα λοιπά στοιχεία  των  

οχετών θα φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα  ίδια  πρότυπα  

με τα οποία θα κατασκευαστούν και οι οχετοί. 
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Η στήριξη των οχετών στους τοίχους και στην οροφή θα γίνει μέσω καταλλήλων στιβαρών 

στοιχείων, που θα εξασφαλίσουν σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση. Ο τρόπος και τα υλικά 

στήριξης θα εγκριθούν προηγουμένως από την Υπηρεσία. 

Όταν απαιτείται τεμαχισμός τυποποιημένων τεμαχίων οχετών, οι δημιουργούμενες νέες ακμές 

θα προστατεύονται με ψυχρό γαλβάνισμα ή αντιοξειδωτική βαφή μινίου. 

Ολόκληρο το σύστημα των οχετών θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και θα εγκατασταθεί στο 

έργο πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθετήσεως καλωδίων. 

3.18.1.3 Εκτέλεση εργασιών 

 Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους 

κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα 

εφαρμοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι σωλήνες διέλευσης των  καλωδίων  διανομής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των καλωδίων  

από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα μηχανήματα που οδεύουν σε δομικά στοιχεία θα είναι 

γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς μονωτική επένδυση, με διάμετρο και πάχος τοιχωμάτων 

σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία μπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες 

γαλβανισμένες σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο με εκτονωτικά βύσματα. 

Όταν μία μονάδα του  εξοπλισμού  εξυπηρετείται  από  περισσότερα  του  ενός  καλώδια,  θα  πρέπει  

να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί  η  όδευση  των  καλωδίων  από  μία  κοινή 

κατεύθυνση και ο τερματισμός τους με κανονική σειρά και συμμετρία. 

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήμανση με τον αριθμό του ο οποίος 

αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν 

κατάλληλομέγεθος και μορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου 

και θα είναι στερεωμένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από 
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υπόγεια κανάλια, οικοδομικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς τοποθέτησης 

όπου απαιτείται να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση 

πινακίδων στερεωμένων με κόλλα απαγορεύεται. 

Τα σημεία εξόδου και εισόδου των  καλωδίων  σε  οικοδομικά στοιχεία  ή  βάσεις εδράσεως πινάκων 

θα στεγανώνονται. Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και θα 

φέρει τελικό εξωτερικό στρώμα  αδιάβροχης  αποξειδικής  ρητίνης  πάχους  όχι  μικρότερου   των40 

mm ή ελαφράς τσιμεντοκονίας κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει και για κάθε εφεδρικό 

άνοιγμα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως 

καλωδίου από οικοδομικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής για λόγους 

προστασίας έναντι κατακλύσεως. 

Κατά  τη  διάρκεια της εργασίας  στεγανώσεως θα πρέπει  να  επιδεικνύεται  ιδιαίτερη προσοχή ώστε  

να μην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου. 

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που  θα  διασφαλίζει  ότι  η 

σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθμοί των  φάσεων  και τα χρώματα των  αγωγών  θα διατηρούνται  σε 

όλη την εγκατάσταση. 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαμηλής τάσεως θα ταυτίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

•  1η Φάση L1 

•  2η Φάση L2 

•  3η Φάση L3 

•  Ουδέτερος N ή μπλε αγωγός 

•  Γείωση πράσινο ή 

κιτρινο/πράσινο 

Τα μονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 

• Φάση   Καφέ 

• Ουδέτερος  Μπλε 

• Γείωση   Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερματίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους 

δακτυλίους με χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωμα” με  τα 
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χέρια ή πένσα. 

Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατομή, το μήκος και η μόνωση και θα ελεγχθούν 

από την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 

Τα άκρα των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσεως θα στεγανώνονται κατάλληλα, όταν τα 

καλώδια βρίσκονται στα στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας και όταν 

αποκόπτεταιένα κομμάτι από το καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρμα του καλωδίου που 

απομένει θα στεγανώνεται αμέσως. 

Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβούν τις προδιαγραφόμενες 

τιμές του κατασκευαστή, και  σε  περίπτωση  ελλείψεως  αυτής,  δεν  πρέπει  να  ξεπερνούν  τα 

6  kg/mm2 διατομής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα γίνονται ή με το χέρι, ή μηχανοκίνητα με 

την προϋπόθεση όμως ότι διατίθεται όργανο ελέγχου της έλξης. 

Όλα τα μήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να τοποθετούνται αμέσως 

στις προβλεπόμενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανώνονται αμέσως τα άκρα των. 

Προκειμένου να κοπεί ένα τμήμα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα τοποθετείται σε 

κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται  η αφαίρεση  του καλωδίου και  να  αποφεύγονται  στροφές  

και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόμενο μήκος καλωδίου είναι  μεγάλο  θα  χρησιμοποιούνται  

κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η όδευση των καλωδίων θα είναι σύμφωνη με τα 

συμβατικά σχέδια. 

Επέκταση των καλωδίων (μάτισμα) μέσω κατάλληλων μουφών δεν επιτρέπεται παρά μόνο στις 

περιπτώσεις που το μήκος της γραμμής είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο μήκος του καλωδίου 

ενός στροφείου και αφού ενημερωθεί η Υπηρεσία. 

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόμενη μηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα φέρουν 

δακτυλίους με τα χαρακτηριστικά σύμβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση κάθε μηχανής. 

Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρμα των 

καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούμενο τμήμα και ο εκτιθέμενος αγωγός ή οπλισμός 

θα καλύπτεται επαρκώς με κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο. 
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Τα καλώδια με μόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρμα τους μέσω μηχανικών 

στυπιοθλιπτών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο. Οι  στυπιοθλίπτες  αυτοί  θα  είναι  

ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων με οπλισμό από ταινία αλουμινίου, όπου οι 

στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουμίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση των 

καλωδίων  μέσω  του  μεταλλικού  οπλισμού  τους,  εξασφαλίζοντας  ταυτοχρόνως  και  πλήρη  

σύνδεση προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, με ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης  προς  γη  και  

κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα μέσω του οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσματικά το μεταξύ 

επενδύσεων του καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 

Τα καλώδια μέσης τάσης θα στερεώνονται στο τέρμα τους μέσω συρρικνουμένων υπό 

τηνεπίδραση της θερμότητας (heat shrink) στοιχείων, τα οποία θα έχουν υποστεί πλήρη 

εξομάλυνσητάσεων. 

 Εκσκαφή χανδάκων τοποθέτησης καλωδίων 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια με τις ακριβείς διαστάσεις των χανδάκων στα οποία θα 

σημειώνονται το πλάτος και το βάθος κάθε χάνδακα και οι λεπτομέρειες των σωλήνων που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διασταύρωση των καλωδίων με οδούς. 

Τα σχέδια θα συνταχθούν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και θα εγκριθούν γραπτώς πριν 

εφαρμοστούν επιτόπου. 

Η τοποθέτηση όλων των καλωδίων πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Τα βάθη τοποθετήσεως των καλωδίων θα καθορίζονται από τη διαμορφωμένη στάθμη 

του εδάφους, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Τα καλώδια μέσης 

τάσεως θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,00 m και τα χαμηλής τάσεως σε 

βάθος τουλάχιστον 0,60 m. Τα καλώδια μέσης και χαμηλής τάσεως μπορούν να 

τοποθετηθούν στον ίδιο χάνδακα, αλλά σε διαφορετικά οριζόντια και κατακόρυφα 

επίπεδα. Όταν τα καλώδια οδεύουν μέσα σε σωλήνες επιτρέπεται κατακόρυφη 

τοποθέτηση με τα καλώδια μέσης τάσεως στο μεγαλύτερο βάθος. 

• Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων η Υπηρεσία θα επιθεωρήσει τους χάνδακες 

και θα βεβαιωθεί ότι το περίγραμμά τους είναι σταθερό και ο πυθμένας λείος χωρίς 

θραύσματααπό πέτρες. 

• Το στρώμα έδρασης των καλωδίων θα έχει πάχος 75 mm και θα δημιουργηθεί από 

λεπτόκοκκη άμμο. 

• Τα καλώδια θα τοποθετηθούν στις κατάλληλες  μεταξύ  των  αποστάσεις  και  όχι  

τεντωμένα, για να αποφευχθεί η  δημιουργία  τάσεων,  όταν  αυτά  θα  κατακαθίσουν  με  

την  επαναπλήρωση του χάνδακα. 
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• Πριν από τη διάστρωση της άμμου και την επαναπλήρωση, θα γίνεται έλεγχος από την 

Υπηρεσία, όπως επίσης και μετά τη διάστρωση της άμμου και την τοποθέτηση των 

προστατευτικών πλακών. 

• Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων θα προστεθεί ένα νέο στρώμα άμμου πάχους 75 

mm, το οποίο θα καλύψει πλήρως τους αγωγούς χωρίς κενά στις κάτω παρειές τους. 

Για την εργασία αυτή δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα. 

• Μετά τη διάστρωση της άμμου θα τοποθετηθούν οι προστατευτικές πλάκες, οι οποίες θα 

επικαλύπτουν τα καλώδια με ένα περιθώριο τουλάχιστον 75 mm εκατέρωθεν. Όταν 

τοποθετούνται στον ίδιο χάνδακα  καλώδια  μέσης  και  χαμηλής  τάσεως,  κάθε  καλώδιο  

θα έχει ξεχωριστές πλάκες προστασίας. 

• Ο Ανάδοχος θα προβεί στην επαναπλήρωση του χάνδακα, χωρίς να διαταράξει τις 

προστατευτικές πλάκες. Τα υλικά επαναπλήρωσης θα πρέπει  να είναι  απαλλαγμένα 

κατά  το δυνατόν από μεγάλες πέτρες και άλλα στερεά μεγάλου σχήματος. 

•  

• Μετά την επαναπλήρωση του χάνδακα, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για τη δημιουργία της τελικής στάθμης του εδάφους και θα τοποθετήσει 

δείκτες της όδευσης των καλωδίων. Οι δείκτες αυτοί θα τοποθετηθούν το πολύ ανά 10 

m διαδρομής και στα σημεία αλλαγής κατευθύνσεως στους δείκτες θα αναγράφονται οι 

λέξεις “ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΚΑΛΩΔΙΑ” και η τάση λειτουργίας της γραμμής. 

 Oικοδομικές εργασίες 

Τμήμα των εξερχόμενων από το κτίριο καλωδίων  μέσης τάσης  μέχρι  ένα  μέτρο θα  περιβάλλεται  

από τσιμεντοσωλήνα. 

Ο Ανάδοχος θα σημειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώματα που απαιτούνται  για  την  

εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στηρίξεως. Οι 

διανοίξεις και επαναπληρώσεις με μπετόν καθώς και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας και των 

σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες, 

π.χ. σκαψίματα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται για την στερέωση 

των καλωδίων, των εσχαρών και των  σωληνώσεων  προστασίας των  καλωδίων  κατά τρόπο 

που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδομικού μέρους του έργου. 
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3.18.2 Φωτισμός 

3.18.2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισμό του Έργου και ειδικότερα: στον κύριο 

εσωτερικό φωτισμό των κτιρίων και στον φωτισμό ασφαλείας, στον εξωτερικό φωτισμό των οδών 

προσπέλασης των μονάδων και στον τοπικό φωτισμό (προβολείς). 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι απαιτούμενες μέσες στάθμες φωτισμού ή λαμπρότητας των 

διαφόρων χώρων και οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες είναι: 

Γραφεία - εργαστήρια 

Αίθουσα ελέγχου 

Χώροι εργασίας και ασφάλειας,

500 lux 

500 lux 

Φθορισμός  

Φθορισμός 

χώροι συνεργείων, χώροι παραγωγής  ενέργειας 300 lux Φθορισμός 

Χώροι υγιεινής, αποθήκες     250 lux Φθορισμός 

Διάδρομοι       200 lux Φθορισμός 

Λοιποί βοηθητικοί χώροι     200 lux Φθορισμός 

Οδικός φωτισμός      1,5 cd/m2 Νατρίου Υ.Π. 

Η επιλογή του αριθμού και του τύπου των φωτιστικών σωμάτων (φωτεινότητα, ισχύς 

κτλ.) σε  κάθε εσωτερικό χώρο επιφάνειας μεγαλύτερης από 8 m2 και στις οδούς εντός 

του γηπέδου του Έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται από φωτοτεχνική μελέτη. 

 Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία: 

• Τεύχη φωτοτεχνικών υπολογισμών για κάθε χώρο επιφάνειας μεγαλύτερης από 8 

m2. 

• Κατόψεις των εσωτερικών χώρων όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι των 

φωτιστικών σωμάτων. 

• Γενική διάταξη του γηπέδου του Έργου όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι 

(μονού ή διπλού βραχίονα) των  φωτιστικών  ιστών,  η όδευση  του  καλωδίου  

παροχής,  τα  φρεάτια και οι γειώσεις. 

3.18.2.2 Υλικά 

Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που 
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κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000. 

 Ιστοί 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εξωτερικό φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος 6 m έως 12 m, κατασκευασμένοι από 

σκυρόδεμα ή μεταλλικοί ιστοί. 

 Τσιμεντοϊστοί 

Οι τσιμεντοϊστοί  θα  είναι  κατασκευασμένοι  με  την  φυγοκεντρική μέθοδο από λευκό 

τσιμέντο και  θα είναι κατάλληλοι για την εγκατάσταση φωτιστικού σώματος κορυφής ή 

βραχίονα. Θα έχουν εξωτερική διάμετρο στην βάση τους 260 mm και στην κορυφή 100 mm. 

Θα φέρουν οπή και πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουμίνιο,  μία  θυρίδα  κατάλληλων  

διαστάσεων  σε  ύψος  περίπου  80  cmπάνω από το έδαφος για την εγκατάσταση 

ακροκιβωτίου και οπή στο κάτω μέρος για την εύκολη διέλευση του υπογείου καλωδίου. Ο 

τρόπος κατασκευής του ιστού και ο οπλισμός του θα ανταποκρίνονται σε ανηγμένο οριζόντιο 

φορτίο στην κορυφή Ρ = 200 kg και συντελεστή ασφαλείας ν = 3, δηλαδή: 

Για φορτίο κορυφής 200 kg o ιστός θα επανέρχεται στην αρχική του θέση με 

παραμένουσα απόκλιση (βέλος) μέχρι 10 mm και χωρίς ρωγμές ορατές με γυμνό μάτι. 

Για φορτίο μεγαλύτερο από 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται ρωγμές που θα 

είναι γυμνές με γυμνό μάτι και ο ιστός δεν θα σπάζει. 

Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμών, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα, από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

 Μεταλλικοί ιστοί 

Θα χρησιμοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής (taper) με σχήμα 

διατομής οκταγωνικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσματος σε κάθε περίπτωση θα είναι 5 mm 

ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού και δυναμικού υπολογισμού του ιστού. 

Η τυχόν διαμήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή 

ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτομημένα ελάσματα, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς. Απαγορεύεται η χρήση τμημάτων με ελικοειδή ραφή. 
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Για ιστούς  συνεχώς μεταβαλλόμενης  διατομής είναι  δυνατή μία καθ’ ύψος ένωση για ύψος 

μέχρι    9,0 m. Για ιστούς ύψους μεγαλύτερου των  9,0 m  επιτρέπεται  μιά  επιπλέον  καθ’  

ύψος ένωση ανά  6,0 m πρόσθετου ύψους. Η διάμετρος περιγεγραμμένου κύκλου στο 

ανώτατο  άκρο  των  ιστών συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής δεν θα πρέπει να είναι  

μικρότερη των  90 mm. Οι τυχόν  καθ’  ύψος  ενώσεις  θα  κατασκευάζονται  με  συνεχή  

αφανή  στεγανή  ραφή  «πρόσωπο  με  πρόσωπο»   που θα είναι  ενισχυμένη  με  την  

παρεμβολή  εσωτερικού  ελάσματος  πάχους  6  mm  εξασφάλισης της συνέχειας, το οποίο 

θα εισέρχεται τουλάχιστον 0,20 m μέσα σε κάθε ένα από τα δύο συνδεόμενα τμήματα και θα 

είναι ηλεκτροσυγκολλημένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχοτμήμα του συνδεόμενου 

ιστού. 

Οι μεταλλικοί ιστοί θα φέρουν δύο οπές, μία υπόγεια για την εισαγωγή των καλωδίων και  

μία υπέργεια, περίπου 80cm από τη βάση τους, για τις συνδέσεις  των  καλωδίων,  με  

κατάλληλη θυρίδα για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου διακλάδωσης. Για την 

αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική 

ενίσχυση με έλασμα πάχους6 mm ηλεκτροσυγκολλημένο σε κάθε άκρο του προς το 

αντίστοιχο τμήμα του ιστού. Στην περίπτωση  αυτή  το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται 

κατ’ ελάχιστον 0,20 m στον ιστό κανονικής διατομής  εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. 

Οι ελάχιστες διαστάσεις της θυρίδας θα είναι ύψος 300 mm και  πλάτος  100  mm.  Η  θυρίδα  

θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από λαμαρίνα ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό, που στην 

κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος του σιδηροϊστού. Οι κοχλίες της θυρίδας επί του 

ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. 

Οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν εσωτερικά με ασφαλτικό αστάρι (primer). Εξωτερικά 

οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν με βαφή ως ακολούθως: 

Πριν τη βαφή τους θα υποστούν αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVESK STANDARD  

SID 055.900 του βαθμού SA-3. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 ωρών μετά την 

αμμοβολή θα περαστούν με μια στρώση αντιδαβρωτικού εποξειδικού ασταριού και δύο 

στρώσεις γυαλιστερού εποξειδικού χρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες (το 

συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 mm) απόχρωσης ανοιχτού γκρι 

χρώματος ή ανάλογης προς το χρώμα του γαλβανίσματος ανάλογα με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας Εναλλακτικά γίνεται δεκτή προστασία του σιδηροϊστού με θερμό βαθύ 

γαλβάνισμα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
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Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρει και τα μπουλόνια για τη 

στερέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική 

διαμόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων με γράσσο ή 

βαζελίνη και  τελική  πλήρωση  με τσιμεντοκονία. 

 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων 

Οι βραχίονες θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται  στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 40-1  ως  -

9  και  πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ 40-8 από 

αναγνωρισμένο εργοστάσιο. Γίνονται δεκτοί και βραχίονες που έχουν κατασκευαστεί  

σύμφωνα μεόσα αναφέρονται στις αποφάσεις ΕΝ1/0/481/2-7-86 και ΕΝ1/0/123/8-3-1988 

του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  που  έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στα Φ.Ε.Κ. 573Β/9-9-86 και 

177Β/31-3-88 ή αναφέρονται σταΠ.Κ.Ε.  (Πρότυπα Κατασκευής Εργων) και έχουν 

συνταχθεί με βάση τις αποφάσεις αυτές. 

Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μονού ή διπλού βραχίονα, ανάλογα 

τη μελέτη, για τα φωτιστικά σώματα. Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από 

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο κατά DIN 2440 στερεούμενος στην κορυφή του ιστού με 

ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) συναρμολογούμενος με ανοξείδωτα μπουλόνια ή 

κοχλίες στερέωσης ½in. Η χοάνη αυτή κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σωλήνα 

τούμπο, διαμέτρου κατάλληλης για την προσαρμογή της στο τελευταίο τμήμα του ιστού 

και μήκους 500 mm. 

Ο σιδηροσωλήνας του βραχίονα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι ευθύγραμμου ή 

καμπύλου σχήματος αναλόγως του μήκους, d, οριζόντιας προβολής μεταξύ του κέντρου 

του φωτιστικού και του άξονα του ιστού. Ειδικότερα, θα είναι ως ακολούθως: 

Για d ≤2,50 m :        Θα  είναι   καμπύλος  σωλήνας  διαμέτρου  50 mm   in  με     πάχος 

τοιχώματος 3,65 mm 

Για 2,50 m < d ≤3,00 m      :        Θα  είναι  ευθύγραμμος  σωλήνας  διαμέτρου  75 mm  in  

με  πάχος 

τοιχώματος 4,05 mm και θα κατασκευάζεται από σιδηρά ράβδο Ø12 mm 

Για d > 3,00 m : Θα είναι ευθύγραμμος σωλήνας διαμέτρου 75 mm με πάχος 

τοιχώματος 4,05 mm και θα κατασκευάζεται και ελκυστήρας από σιδηρά ράβδο Ø 12 mm 
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Η κλίση του βραχίονα θα είναι όση που απαιτείται για το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα 

και πάντως όχι μεγαλύτερη των 15 μοιρών. 

Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο  σωλήνα  τούμπο,  τέτοιας  

διαμέτρου,  ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρμογή στο τελευταίο τμήμα του 

ιστού. 

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υποδοχή για την υποδοχή 

του φωτιστικού σώματος. Το μήκος και η διάμετρος υποδοχής θα κατασκευαστεί ώστε να 

δέχεται το φωτιστικό σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. 

Ο βραχίονας μαζί με τη χοάνη, προ της εγκατάστασης θα βαφτούν  με ειδικό χρώμα 

αλουμινίου  για επίτευξη ομοιομορφίας του χρώματος. Τα σημεία 

ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιμελώς προ της 

βαφής. Κάθε στέλεχος του βραχίονα θα αποτελείται  από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης 

της κατασκευής βραχίονα με συγκόλληση περισσοτέρων τμημάτων. 

 Ακροκιβώτια σύνδεσης 

Τα ακροκιβώτια σύνδεσης των ιστών θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 της 

Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573/Β9.9.86) ή νεώτερης, ως 

ακολούθως: 

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση  των  φωτιστικών 

σωμάτων, κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή από ειδικό  πλαστικό,  το οποίο θα 

φέρει στο  κάτω μέρος του διαιρούμενο ποτήρι με οπές για καλώδιο μέχρι J1VV (πρώην 

ΝΥΥ) 4x16 mm², στο άνω δε μέρος θα φέρει δύο οπές διέλευσης καλωδίων μέχρι J1VV 

(πρώην ΝΥΥ) 4x2,5 mm² και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες. 

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειμένου να εξασφαλιστεί 

σταθερή επαφή των αγωγών. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω σε βάση και 

μεταξύ αυτών καιτου σώματος του ακροκιβωτίου, θα μεσολαβεί κατάλληλη μόνωση. 

Επίσης θα υπάρχουν ασφάλειες, τύπου «ταμπακιέρας», πλήρεις και ορειχάλκινοι 

κοχλίες, οι οποίοι θα κοχλιούνται σεσπείρωμα  που θα υπάρχει στο σώμα του 

ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κτλ για την πρόσδεση 

του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος. 





50 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε  κατάλληλη βάση πάνω στον  ιστό με  τη βοήθεια δύο 

κοχλιών  και  θα κλείνει με πώμα, το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη 

βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητικό 

αύλακα  με  ελαστικήταινία στεγάνωσης από EPDM σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για 

την πλήρη εφαρμογή του πώματος. 

 Φωτιστικό σώμα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα  

Ευρωπαϊκά  πρότυπα ΕΝ 60598-1-2-3 και θα συνοδεύονται από  τα  πιστοποιητικά  δοκιμών  

που  προβλέπονται από τα πρότυπα από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΥΕΝΩΝ & 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ της Δ.Ε.Η. ή άλλου διαπιστευμένου φορέα για τέτοιου είδους δοκιμές. Θα 

είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία  στο ύπαιθρο και  σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος από –20 oC ως +30 oC,  χωρίς  αλλοίωση  των  

κατασκευαστικών  του  στοιχείων,  και  δυσμενή  επίδραση  στο χρόνο ζωής των οργάνων 

του φωτιστικού σώματος. 

 Διαφανής κώδωνας 

Κάθε φωτιστικό θα κλείεται στο κάτω μέρος με κώδωνα από ειδικό διαφανές πλαστικό 

ή πυρίμαχο γυαλί, ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές 

ιδιότητες σκόνης, ώστε να μη ρυπαίνεται από αυτή. 

Ο κώδωνας θα πρέπει να φέρει περιφερειακά παρέμβυσμα από ελαστικό EPDM ή άλλο υλικό  

ανθεκτικό στο ύπαιθρο, στις έντονες καιρικές μεταβολές και στη θερμοκρασία λειτουργίας 

του φωτιστικού σώματος. 

Ο συνδυασμός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαμπτήρα και θα  

εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο προστασία IP 44 κατά IEC 144. Ο χώρος των οργάνων θα φέρει 

ιδιαίτερο κάλυμμα και θα έχει προστασία κατ’ ελάχιστον IP 23 κατά IEC 144. 

Η στερέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση που σπάσει εύκολα να αντικατασταθεί, να δύναται 

δε αυτό κατά το άνοιγμα του φωτιστικού σώματος, για συντήρηση ή αντικατάσταση του 

λαμπτήρα, να παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώστε να 

επιτρέπει στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια. Η αντικατάσταση του 

λαμπτήρα πρέπει να  είναι  εύκολη  και  να  γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιου 
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εργαλείου. 

 Κέλυφος 

Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα 

από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου με λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές 

ανωμαλίες, κατασκευασμένο δι’ εγχύσεως υπό πίεση, σε μεταλλικές μήτρες. 

Οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή θα έχουν υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 

Το κέλυφος θα είναι βαμμένο εξωτερικά με δύο στρώσεις  αντιδιαβρωτικής  βαφής  φούρνου 

(χρώματος ανοικτού γκρι) και εσωτερικά με βαφή φούρνου λευκού χρώματος, εκτός και  εάν  

εσωτερικά εκτός από τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια. 

Διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση  κτλ)  των  κοινών  

μετάλλων  που υπόκεινται  σε  διάβρωση  ή  σκούριασμα,  που  χρησιμοποιούνται  για  την  

κατασκευή εξωτερικών μερών του φωτιστικού σώματος δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά 

τα ανωτέρω αναφερόμενα μέταλλα. 

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρα για τη δημιουργία ασύμμετρης 

κατανομής φωτισμού. Το κάτοπτρο δύναται να είναι  ολόσωμο  ή  να  αποτελείται  από δύο  

πλευρικά κάτοπτρα. Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασμένα από χημικά 

καθαρό αλουμίνιο καθαρότητας 99,9%  ανοδειωμένα  ή  στιλβωμένα.  Η  στερέωση  των 

κατόπτρων στο  κέλυφος  θα  είναι  τέτοια ώστε να επιτρέπεται η μετακίνηση των κατόπτρων 

για τη ρύθμιση  της  εκπεμπόμενης  φωτεινής ισχύος. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωμου κατόπτρου η ρύθμιση της φωτεινής 

ροής θα γίνεται με την μετακίνηση της λυχνιολαβής της οποίας η στήριξη στο κέλυφος 

θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση. 

Το πίσω μέρος του κέλυφους θα είναι διαμορφωμένο σε υποδοχή βραχίονος, εξωτερικής  

διαμέτρου 60 mm. 

Η στήριξη του φωτιστικού σώματος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο,  ώστε  να 

επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του  σώματος  (σταθερή  στερέωση) και ευθυγράμμιση  

τουάξονα του φωτιστικού με τον άξονα του βραχίονα. 
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 Διακλαδωτήρας 

Κάθε φωτιστικό σώμα θα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης σταθερά 

προσαρμοσμένο μέσα στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέσα στο 

φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα αυτόν, ώστε 

με απλή ηλεκτρική σύνδεση του διακλαδωτήρα με το δίκτυο της ΔΕΗ το φωτιστικό να 

μπορεί να λειτουργήσει. 

 Λαμπτήρας 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς ή σωληνωτής μορφής τύπου 

ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W ή 400 W ανάλογα με τη μελέτη. 

Ο λαμπτήρας θα είναι διορθωμένου φάσματος με λυχνολαβή πορσελάνης Ε40, κάλυκα 

Ε40, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50 Hz και θα αποδίδει φωτεινή ροή τουλάχιστον 

25.000 lumen. Ο ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 

 Ηλεκτρική μονάδα 

Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώματος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 

εναυστήρας, πυκνωτής διόρθωσης συνημιτόνου, κλέμμα, λυχνιολαβή και 

αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι τοποθετημένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό μέρος 

από το χώρο του λαμπτήρα, διαχωριζόμενο από αυτόν με διάφραγμα που θα εμποδίζει 

την άμεση επίδραση στα όργανα από τη θερμότητα που δημιουργείται από τον 

λαμπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση τουχώρου του λαμπτήρα 

και οπωσδήποτε όχι πάνω απ’  αυτόν. 

Για την απαγωγή της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η 

εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του 

χώρουτων οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10°C χαμηλότερα από  την  επιτρεπτή 

θερμοκρασία  λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερμοκρασιών 

λειτουργίαςτου φωτιστικού σώματος. 

Η συνδεσμολογία των διαφόρων  ηλεκτρικών  οργάνων  θα  πραγματοποιείται  με  

εύκαμπτους  αγωγούς με μόνωση σιλικόνης που θα αντέχει  σε  υψηλή  θερμοκρασία,  θα  

είναι  γενικώς  τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα  ηλεκτρική  προστασία  

κλάσης  μονώσης  Ι  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1. Όλα τα ηλεκτρικά όργανα θα προέρχονται 





53 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

κατά το  δυνατό  από  τον  ίδιο  κατασκευαστικό οίκο, αλλιώς θα πρέπει, απαραιτήτως να 

είναι εγκεκριμένα από δύο τουλάχιστον διεθνώς  γνωστούς  οίκους  κατασκευής  

λαμπτήρων  και  θα  πρέπει  να  φέρουν  έπ’  αυτών  το  σήμα εγκρίσεως. 

Ειδικότερα: 

• Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα που 

προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 230 V υπό συχνότητα 50 

Hz, οι δε απώλειές του δεν θα υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής του 

ισχύος. Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο κατά τους κανονισμούς VDE 0712 και να φέρει το σχετικό 

σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών. 

• Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδιασμό με το 

στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή 

ισχύος μεγαλύτερο ή  ίσο  με  0,85.  Σε  περίπτωση που  για  κάθε  φωτιστικό  

χρησιμοποιηθούν  περισσότεροι  του  ενός  πυκνωτές  αυτοί  πρέπει  να  είναι  

συνδεδεμένοι   παράλληλα.  Οι  χρησιμοποιούμενοι   πυκνωτές  πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ’ ελάχιστο 85°C και να 

φέρουν αντίσταση  εκφορτίσεως.  Κατά  τα  λοιπά  οι  πυκνωτές  πρέπει  να  

είναι  κατασκευασμένοι κατά τους κανονισμούς VDE 0560 ή παρεμφερείς και 

να φέρουν το σήματης εγκρίσεως των κανονισμών τούτων. 

Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον λαμπτήρα και 

το πηνίο και την προστασία των γραμμών, η ηλεκτρική μονάδα, εφόσον προδιαγράφεται, 

θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 0875 και 0876 και 

τις προδιαγραφές MIL-I-16910 A και MIL-I-26600. 

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει, ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς 

εκκινητή σπινθηρισμών, για την έναυση του λαμπτήρα. Ο εναυστήρας θα είναι 

αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας, δηλαδή μόλις τεθεί υπό τάση θα τροφοδοτεί με υψηλή 

τάση τον λαμπτήρα επί 90sec και μετά θα θέτει εαυτόν εκτός κυκλώματος. Ο εναυστήρας 

θα λειτουργήσει μόνο όταν διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 

3.18.2.3 Καλωδιώσεις 

Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας μέχρι τα φωτιστικά 

σώματα που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο και θα προστατεύεται από μονοπολική 

αυτόματη ασφάλεια ή ασφάλειες. Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται με την 

τοποθέτησή τους μέσα σε σωλήνες. 

Οι σωλήνες διεύλευσης  των  καλωδίων  θα  τοποθετούνται  σε  βάθος  περίπου  70  cm.  Σε 





54 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη μηχανική αντοχή των σωλήνων (λόγω 

αιτιολογημένωνειδικών συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται  με  

γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες  τύπου ISO MEDIUM - Πράσινη ετικέτα διαμέτρου 65 mm 

ή/και θα εγκιβωτίζεταισε οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Για την περίπτωση διέλευσης καλωδίων σε γέφυρα το δίκτυο θα κατασκευάζεται με 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 65 mm που θα τοποθετούνται μέσα στα πάχη 

του πεζοδρομίου της γέφυρας. Οι σωλήνες αυτοί θα έχουν διακλαδώσεις προς τα 

φωτιστικά σώματα  σε θέσεις ειδικών μεταλλικών φρεατίων. Ομοια, στους αρμούς 

διαστολής της γέφυρας θα κατασκευάζονται ειδικά μεταλλικά φρεάτια διαμέτρου 150 

mm με διάταξη παραλαβής των συστολών/διαστολών. 

Στις διαβάσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε  ένας  επιπλέον  σωλήνας,  διέλευσης 

καλωδίου οδικού φωτισμού οι δε σωλήνες στην περίπτωση αυτή θα προστατεύονται με 

εγκιβωτισμό τους μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα 

καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 

Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετείται ένα μόνο καλώδιο οδικού φωτισμού.  Ο  γυμνός αγωγός 

γείωσης τρέχει εκτός του σωλήνα επί φυσικού εδάφους για καλύτερο επίπεδο γειώσεως του 

δικτύου. 

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια 

των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο 

και θα βγαίνει για την τροφοδοσία του επόμενου ιστού. Διακλαδώσεις εκτός του ιστού 

απαγορεύονται. 

Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται μήκος 

καλωδίου τουλάχιστον 1,0 m. 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να συγκρατείται με 

σφιγκτήρα (περιλαίμιο) ώστε να μην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών 

σωμάτων και να μηνυπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίγξεως του παροχετευτικού 

καλωδίου σε  περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

Ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα θα κατασκευάζεται στην προκατασκευασμένη 

βάση κάθε ιστού ενσωματωμένο σε αυτή, διαστάσεων 500 mm x 500 mm, με χυτοσιδηρό 

κάλυμμα. Μεμονωμένα φρεάτια προβλέπονται στις διελεύσεις δρόμων, για την 
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προσέγγιση του πρώτου φωτιστικού σώματος στις αλλαγές κατευθύνσεως κτλ. 

διαστάσεων 600 mm x 600 mm με χυτοσιδηρό κάλυμα βαρέως τύπου. 

 

3.18.3 Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι αυστηρώς του τύπου CUT-OFF σύμφωνα με την CIE (1965). 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι τέτοια ώστε το 

φωτιστικό σώμα, τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην μελέτη  του  έργου,  

να  επιτυγχάνει  τις ζητούμενες μέσες στάθμες φωτισμού που  καθορίζει  η  παρούσα  τεχνική  

προδιαγραφή  στα  γενικά της στοιχεία. 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα από τη μελέτη φωτοτεχνικά αποτελέσματα είναι τα 

ελάχιστα αποδεκτά, με ανοχή 5% σε κάθε μέγεθος. Σε κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν 

επιτρέπεται να υπολείπεται περισσότερο από 5% από τα καθοριζόμενα στην μελέτη με 

εξαίρεση του δείκτου θαμβώσεως, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 

προδιαγραφομένου πέραν του 5%. 

3.18.3.1 Καλώδια – Σωλήνες – Ηλεκτρικό υλικό 

Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα είναι από PVC, εξωτερικής διαμέτρου 100  mm,  

ονομαστικής πίεσης 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον 

οδικό φωτισμό (Απόφαση ΕΗ1/0/123ΦΕΚ 177Β/31388). 

Το  υπόγειο  δίκτυο  θα  κατασκευαστεί  με  καλώδια  τύπου  J1VV-U  (κατά  ΕΛΟΤ   843)   

διατομής 4 x 10 mm2 ή μεγαλύτερης ανάλογα με τη σχετική μελέτη. 

Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού από το ακροκιβώτιο  του  ιστού,  

θα γίνεται με ένα καλώδιο διατομής 3 x 2,5 mm2 για κάθε  βραχίονα φωτιστικού. Κάθε 

φωτιστικό του  ίδιου ιστού θα τροφοδοτείται από διαφορετική φάση του τριφασικού 

καλωδίου κατά τρόπο ώστε οι φάσεις του δικτύου να είναι κατά το δυνατόν όμοια 

φορτισμένες. Η είσοδος του τροφοδοτικού καλωδίου στον ιστό θα γίνεται από οπή στο 

θεμέλιό του και το καλώδιο θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο του ιστού. Εντός του φρεατίου 

στη βάση του ιστού θα αφήνεται καλώδιο μήκους 1m. 

Για το τράβηγμα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθούν 
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προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 10 cm, 

οπλισμένο με πλέγμα Τ196. Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 40 

cm x 40cm x 70cm (βάθος) και θα φέρουνχυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση. Η έλξη 

των καλωδίων θα γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα –οδηγό διατομής 5 mm2. 

3.18.3.2 Γειώσεις 

Για την γείωση της εγκατάστασης οδικού φωτισμού θα προβλεφθεί γυμνός χάλκινος 

πολύκλωνος αγωγός διατομής 25 mm². 

Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον αγωγό γείωσης μέσω γυμνού χάλκινου 

μονόκλωνου αγωγού διατομής 6 mm². 

Οι   πλάκες   γείωσης    θα    κατασκευασθούν    από    γαλβανισμένη    λαμαρίνα    

διαστάσεων 500 mm x 1000 mm πάχους 3 mm. 

3.18.3.3 Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων 

Τα φωτιστικά σώματα εσωτερικού χώρου των χώρων επεξεργασίας  θα  είναι  φθορισμού  

βιομηχανικού τύπου με κάλυμμα βαθμού στεγανότητας ανάλογης των απαιτήσεων του 

χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Σε όλους τους χώρους με πιθανή υγρασία, θα 

εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα στεγανά, προστασίας  ΙΡ  65.  Στους  χώρους  με  πιθανή  

παρουσία  αερίων,  θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα αντιεκρηκτικού τύπου, 

προστασίας ΙΡ 55. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη λαμαρίνα, κατά DIN 

1623/1624 ελάχιστου πάχους 0,5 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα λευκό. Τα 

καλύμματα θα είναι από διαφανές πλαστικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και μηχανικής 

αντοχής και θα εφαρμόζουν σε ειδικό ελαστικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα. 

Τα φωτιστικά σώματα των χώρων γραφείων θα είναι φθορισμού και θα φέρουν παραβολικό 

ανταυγαστήρα για την κατεύθυνση της φωτεινής ροής κατασκευασμένο από χαλύβδινη 

λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη ή από προανοδειωμένο αλουμίνιο. Ο ανταυγαστήρας 

δύναται να  είναι  ενιαίος με το  σώμα  ή να  προσάπτεται  σε  αυτό.  Τα φωτιστικά σώματα  

θα εφάπτονται  στην  οροφή ή θα αναρτώνται κατάλληλα από αυτή. Η τάση λειτουργίας τους 

θα είναι 230 V/50 Hz και θα διαθέτουν μέσα στη βάση τους χώρο για ηλεκτρική εξάρτηση  

αποτελούμενη  από  εκκινητές  (strar- ters), πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, 

λυχνιολαβές βαρειάς κατασκευής απόπορσελάνη, στραγγαλιστικά πηνία κλειστού τύπου 

σύμφωνα με  το  IEC  82,  ακροδέκτες  πορσελάνης, συρματώσεις με υψηλή θερμική και 
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μηχανική  αντοχή  μέσα  σε  μονωτικό  μανδύα(μακαρόνι). Ανάλογα με τη  μελέτη  τα  

σώματα  θα  φέρουν έναν ή  δύο  λαμπτήρες  κυλινδρικήςμορφής, τύπου  Τ8, τυποποιημένης 

ισχύος (18 W, 36 W ή 58 W έκαστος). 

Τα σώματα των φωτιστικών σωμάτων θα φέρουν έλασμα και κλέμμα για τη σύνδεση του 

αγωγού γείωσης του δικτύου φωτισμού με το μεταλλικό μέρος των φωτιστικών σωμάτων. 

 Τοπικός φωτισμός (προβολείς) 

Ο τοπικός φωτισμός (προβολείς) θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένες περιοχές  του  έργου  

όπου  κρίνεται απαραίτητο και τα φωτιστικά  θα έχουν  λαμπτήρα ιωδίνης,  ισχύος σύμφωνα 

με τη μελέτη.  Τα φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα ιωδίνης θα αποτελούνται από: 

• Κέλυφος από χυτό κράμα αλουμινίου βαμμένο με ειδική ηλεκτροστατική και 

εποξειδική βαφή φούρνου με πτερύγια ψύξης του φωτιστικού. 

• Κάτοπτρο παραβολικό από σφυρήλατο αλουμίνιο. 

• Κάλυμμα από πυρίμαχο γυαλί ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές που 

εφαρμόζει στεγανά  στο  κέλυφος  μέσω  καταλλήλου  ελαστικού  παρεμβύσματος  

για  στεγανότητα βαθμού ΙΡ55. 

• Στήριξη μέσω αρθρωτού πλαισίου από αλουμίνιο που συγκρατείται στο 

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. 

• Ακροκιβώτιο σύνδεσης από αλουμίνιο με τους απαιτούμενους στυπειοθλίπτες 

τόσο στο καπάκι, όσο και στο σημείο εισόδου των καλωδίων. 

3.18.3.4 Φωτιστικά ασφαλείας 

Ο φωτισμός ασφαλείας θα γίνεται με αυτόνομα φωτιστικά λυχνιών φθορίου ισχύος 8 W, που θα 

εξασφαλίζουν σε όλα τα σημεία των οδεύσεων διαφυγής και της εξόδου κινδύνου ελάχιστη 

ένταση φωτισμού 15 lux. Η διακοπή του φωτισμού, στην διάρκεια της αλλαγής από μία 

ενέργειασε άλλη, δεν θα υπερβαίνει τα 10 sec. Σε περίπτωση διακοπής το σύστημα του φωτισμού 

ασφαλείας, θα πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1 ½ ώρες μέσω 

συσσωρευτώνξηρού τύπου Ni- Cd ικανότητας 1,2 V / 1,7 Ah. 

3.18.3.5 Εκτέλεση Εργασιών 

Η αφή και η σβέση του εξωτερικού φωτισμού θα γίνεται κεντρικά από το σύστημα ελέγχου 

της εγκατάστασης, σύμφωνα με κατάλληλο ημερολογιακό και χρονικό προγραμματισμό ή 

από εντολή φωτοκυττάρου, ανάλογα με την αντίστοιχη προδιαγραφή αυτοματισμών. Αν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά, η εντολή αφής/σβέσης θα μεταφέρεται μέσω του δικτύου και 
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σε κάθε τοπικό πίνακα παρέχεται η δυνατότητα τοπικής ενεργοποίησης του εξωτερικού 

φωτισμού μέσω  κατάλληλου διακόπτη, σύμφωνα με την  λογική  Τοπικού  

χειροκίνητου/Κεντρικά  χειροκίνητου/Αυτόματου ελέγχου, όπως αυτό περιγράφεται στην 

σχετική Προδιαγραφή. 

 

3.18.3.6 Βάσεις ιστών 

 Βάσεις τσιμεντοϊστών 

Οι βάσεις πάκτωσης των ιστών θα έχουν διαστάσεις 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάθος), θα 

κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Στο κέντρο της βάσης θα τοποθετηθεί 

κατακόρυφα τσιμεντοσωλήνα Φ40cm με κατάλληλη πλευρική οπή  με πλαστικό  σωλήνα 

PVCΦ110  για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Ο χώρος 

γύρω από τον τσιμεντοσωλήνα θα πληρωθεί με σκυρόδεμα C16/20. Μετά την τοποθέτηση 

του ιστού,  ο χώρος  μεταξύ αυτού και του τσιμεντοσωλήνα θα πληρωθεί με άμμο μέχρι 0,15 

m από την επιφάνεια της βάσεως. Τα υπόλοιπα 0,15 m θα πληρωθούν με  σκυρόδεμα  

C16/20.  Στο  σκυρόδεμα  θα  ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που θα αποτελείται από 12 

ράβδους  Φ15,  τρεις ράβδοι  για κάθε ακμή της βάσεως, κεκαμμένες κατά τρόπο που να  

συνδέονται  ανά  τρεις  σε  κάθεκορυφή  της  βάσεως. 

 Βάσεις μεταλλικών ιστών 

Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάθος), θα 

έχουν προκατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και θα είναι έτοιμες για 

τοποθέτηση. Στη βάση  κάθε  ιστού  προβλέπεται   ένα   φρεάτιο   ενσωματωμένο   σε   

αυτήν   διαστάσεων 500   mm x 500 mm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. Για τη διέλευση 

(προσαγωγή - επιστροφή) του καλωδίου παροχής από το φρεάτιο στη βάση του ιστού θα 

ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα της βάσης του ιστού δύο σωλήνες τύπου Helitlex 

διαμέτρου Φ63. 

Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη  πλάκα διαστάσεων 500 mm  x 500 mm  και  

πάχους  20 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σ’ αυτή. Θα φέρει τέσσερα  ενισχυτικά  

πτερύγια  στήριξης πάχους 16 mm, σχήματος ορθογώνιου τριγώνου ύψους 300 mm και 

βάσης 200  mm.  Η  πλάκα  έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 80 mm για τη διέλευση 

των καλωδίων και του αγωγού γείωσης και τέσσερις οπές σχήματος έλλειψης 30 mm x 60 

mm για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 27 mm. 
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Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από  οπλισμένο 

σκυρόδεμα θα έχουν διάμετρο 27 mm  και  ελάχιστο  μήκος  μέσα  στη  βάση  από  σκυρόδεμα  

ίσο προς  800 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) 

σε   μήκος     150 mm καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη 

τετραγώνου με πλευρές (μεταξύ των κέντρων των  κοχλίων)  ίσες  προς  280  mm.  Οι  

τέσσερις  κοχλίες  αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες 30 mm x 30 mm x 30 mm 

που θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτούς και οι  οποίες θα έχουν  διάταξη 

σχήματος τετραγώνου στοκάτω μέρος των κοχλίων  και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωμά 

τους. 

Το σύστημα των κοχλίων αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 

100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε 

κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεμβλήματα θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ 

γαλβάνισμα (με την προβλεπόμενη φυγοκέντρηση σύμφωνα με το πρότυπο NF E 27-

005), με μέσο πάχος επένδυσης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την 

προδιαγραφή NF A 91-122) ίσο προς 375 gr ανά τετραγωνικό μέτρο προστατευόμενης 

επιφάνειας. 

Η θεμελίωση και ο ιστός θα πρέπει να  είναι  κατάλληλα υπολογισμένα ώστε να 

παραλαμβάνουν τα φορτία λόγω ανέμου και ιδίου βάρους. 

3.19 Υλικά Στήριξης- σιδηρικά 

3.19.1 Αντιδιαβρωτική Προστασία και Βαφή Μεταλλικών Επιφανειών 

3.19.1.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών και 

την εφαρμογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστημάτων βαφής για την 

αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών εξοπλισμού και κατασκευών. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών 

μερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήματα προστασίας θα παρέχουν ελάχιστη 

διάρκεια ζωής 15 ετών, με φθορά κατηγορίας Ri3 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4628/3. 

Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιμασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των διαφόρων 

στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε στεγασμένο χώρο με ελεγχόμενες 

συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύμφωνα με το BS 5493 ή άλλο 
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ισοδύναμοπρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν μόνο βαφές αποκατάστασης,  καθώς  και  

βαφές  σε φθαρμένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση 

από τηνΥπηρεσία. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, 

όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να 

διευκολύνειτους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η 

Υπηρεσία,  με  δαπάνες  της, μπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιμο, ώστε να 

επιβεβαιώσει ότι οισχετικές εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. 

Στην περίπτωση, που η εφαρμοζόμενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύμφωνη με τις 

παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να 

προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την 

αντίστοιχη δαπάνη των δοκιμών και ελέγχων. 

3.19.1.2 Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των μεταλλικών επιφανειών, 

μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

της ΕΝ 12255 και να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, με φθορά κατηγορίας  

Ri3,  σύμφωνα με  το Πρότυπο ISO 4628. 

Παρακάτω και στις επιμέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 

αντιδιαβρωτικής προστασίας ανάλογα με τις κατηγορίες των μεταλλικών επιφανειών. Ο 

Ανάδοχος μπορεί ναπροτείνει εναλλακτικά συστήματα, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον  

ισοδύναμη  αντιδιαβρωτικήπροστασία  του εξοπλισμού και των λοιπών κατασκευών. 

Διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 

Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθμη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, 

μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία 

Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθμη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, 

εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία 

Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθμη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο 

διαβροχής 
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Όλες οι επιστρώσεις για την  αντιδιαβρωτική  προστασία  μεταλλικών  επιφανειών,  δηλαδή  

υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και  οι  τελικές  στρώσεις  πρέπει  να  είναι  

μεταξύ  τους συμβατές. Η τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς 

πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χημική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

Μόνον γαλβανισμένες εν θερμώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα έρχονται σεεπαφή 

με το πόσιμο νερό. 

Η  Υπηρεσία  μπορεί  να  απαιτήσει  στις  περιπτώσεις  που  απαιτούνται διαδοχικές  

στρώσεις,  το υλικό κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώμα, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης. 

Πίνακας 3Κατηγορία 01.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια. 

Περιβάλλον Κατηγορία Α 

Προετοιμασία επιφάνειας Καθαρισμός με αμμοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

 

 

Προστασία 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο 

συστατικών με βάση εποξειδικές  ρητίνες,  πολυαμιδικό  σκληρυντή και 

μεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 μm) 

Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Πίνακας 4Κατηγορία 01.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη 

Περιβάλλον Κατηγορία Α 

 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για νααφαιρεθούν τα 

οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίονούμερο) και 

καθαρίζεται από τα λίπη. 

 

 

Προστασία 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση εποξειδικές 
ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες αντισκωριακές ουσίες 

ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Πίνακας 5Κατηγορία 02.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια. 

Περιβάλλον Κατηγορία Β 
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Προετοιμασία επιφάνειας Καθαρισμός με αμμοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

 
 

 

Προστασία 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών με βάση εποξειδικές  ρητίνες,  πολυαμιδικό  σκληρυντή και 

μεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 μm) 

Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 

εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 μm) 

Μία στρώση με πολυουρεθανικό επανόχρωμα δύο συστατικών  με βάση 

ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή(ΠΞΣ 50 μm) 

Πίνακας 6Κατηγορία 02.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη 

Περιβάλλον Κατηγορία Β 

Προετοιμασία επιφάνειας Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για νααφαιρεθούν τα 

οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίονούμερο) και 

καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασία Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση εποξειδικές 

ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες αντισκωριακές ουσίες 

ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

Δύο στρώσεις με πολυουρεθανικό  επανόχρωμα  δύο  συστατικών με 

βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 

50 μm) 

Πίνακας 7Κατηγορία 03.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια. 

Περιβάλλον Κατηγορία Γ 

Προετοιμασία επιφάνειας Καθαρισμός με αμμοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

 

 

Προστασία 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο 

συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή 

και μεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 μm) 

Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 

(ΠΞΣ 200 μm) 

Πίνακας 8Κατηγορία 03.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη 

Περιβάλλον Κατηγορία Γ 

 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για  να αφαιρεθούν 
τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) και 

καθαρίζεται από τα λίπη. 
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Προστασίας 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες 

αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 

εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 μm) 

3.19.1.3 Υλικά 

Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις  σχετικές  προδιαγραφές  και  υπόκεινται  

στην  έγκριση της Υπηρεσίας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν 

θα γίνουν δεκτά και καμία εργασία στην οποία θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν 

θα εκτελεστεί, ανδεν έχει δοθεί προηγούμενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που 

χρησιμοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο  

εργοστάσιο,  με  εμπειρία  στην  κατασκευή υλικών προστασίας για βιομηχανικές εφαρμογές.  

3.19.1.4 Στοιχεία προς υποβολή 

Τα υλικά και η εργασία εφαρμογής της αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για  έγκριση  

λεπτομερείς πληροφορίες και προδιαγραφές του τρόπου αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς 

επίσης και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν είτε στο εργοστάσιο είτε επί τόπου. Ειδικότερα  

θα υποβάλει στην Υπηρεσία τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Τρόπος αντιδιαβρωτικής προστασίας της μεταλλικής επιφάνειας και προετοιμασία αυτής. 

• Περιβάλλον εφαρμογής (εργοστάσιο ή/και επί τόπου). 

• Όνομα του κατασκευαστή του υλικού επίστρωσης και εμπορική ονομασία του 

προϊόντος 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού, που θα 

περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή του προστατευτικού επιχρίσματος ή την 

σύνθεση τηςβαφής που προτείνεται καθώς επίσης και η απόχρωσή της κάθε 

επίστρωσης. 

• Το ελάχιστο Πάχος Υγρής Στρώσης -  Π.Υ.Σ.  (Wet  Film  Thickness -  WFT),  

καθώς  επίσης και το ελάχιστο Πάχος Ξηράς Στρώσης - Π.Ξ.Σ. (Dry Film 

Thickness - DFT), που συνιστάται κατά περίπτωση. 

• Συνιστώμενο τρόπο εφαρμογής (σπρέϋ, ρόλο κτλ.). 

• Πυκνότητα της βαφής για κάθε στρώση (χέρι) και επιφάνεια κάλυψης ανά 

μονάδα όγκου. 

• Περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο (Solids by Volume). 

• Χρόνο ζωής μετά το άνοιγμα των δοχείων και ανάμειξη (pot life). Η ανάμειξη 
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σε κάθε περίπτωση θα γίνεται με μηχανικό αναδευτήρα. 

• Ελάχιστο και μέγιστο χρόνο για επικάλυψη (overcoating time). 

• Είδος συνιστώμενου διαλυτικού. 

3.19.1.5 Αποθήκευση 

Τα χρώματα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία στα οποία θα 

αναγράφονται και οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Όνομα του εργοστασίου (αρχικά ή σήμα κατατεθέν). 

• Ονομασία του προϊόντος. 

• Είδος: Υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση. 

• Χρήση: εσωτερική ή εξωτερική. 

• Μέθοδο χρήσης π.χ. με χρήση πινέλου, σπρέι (συμβατικού ή airless) ή ρολού. 

• Αριθμό παρτίδας και ημερομηνία κατασκευής. 

• Επιτρεπόμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης. 

Τα χρώματα θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία, και θα διατηρούνται σε θερμοκρασία από 

4οC  έως  30οC.  Θα πρέπει  να   λαμβάνονται  υπ’όψη  οι  τυχόν  ειδικές  συνθήκες   

αποθήκευσης χρωμάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

Τα δοχεία για κάθε κατηγορία χρώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση 

της σειράς παραλαβής τους. Κανένα χρώμα δεν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από την 

παρέλευση τουμέγιστου χρόνου αποθήκευσης που προδιαγράφεται στο δοχείο.Στο τέλος 

κάθε φάσης εργασίας,  κατά την  διάρκεια της  οποίας  θα  γίνει  χρήση του χρώματος, όλα  

τα αστάρια δύο συστατικών και οι  συναφείς  χημικά  σκληρυνόμενες  βαφές  με  μικρό  

χρόνο  ζωής του μίγματος, που έχουν αναμιχθεί αλλά  και  δεν  έχουν  χρησιμοποιηθεί,  θα  

απορρίπτονται.  Οι  άλλοι τύποι χρωμάτων θα επιστρέφονται στην αποθήκη και θα 

φυλάσσονται σε σφραγισμένα δοχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

3.19.1.6 Εκτέλεση Εργασιών 

3.19.2 Καθαρισμός με αμμοβολή 

Στις επιφάνειες, που  πρόκειται  να  καθαριστούν με  αμμοβολή,  πρέπει  να  αφαιρούνται  

όλα  τα λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες με ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωμα 

που θα ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώματα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να 

έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα βαφής (διαβρώσεις, ρωγμές, επιφανειακές 
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απολεπίσεις κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. 

Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται με αμμοβολή σύμφωνα με το BS 4232 (2η ποιότητα) ή SIS  

055900, Sa 2,5-3. Το χρησιμοποιούμενο υλικό θα είναι από καμινεύματα νικελίου κοκκομετρικής 

σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm με το 60% περίπου στο 1 mm, πλυμένη με max ποσοστό υγρασίας 

1%, ή ρινίσματα σκληρού σιδήρου σύμφωνα με το BS 2451, κατά προτίμηση με όμοιες 

διαστάσεις σωματιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 (άνοιγμα 0,50 mm) καινα 

συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγμα 0,42 mm). 

Ο καθαρισμός με αμμοβολή πρέπει να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

είναι μεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία μικρότερη από 85%. 

Μετά τον καθαρισμό με αμμοβολή, η σκόνη και τα ρινίσματα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες, 

κατά προτίμηση με αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακμών που δεν θα 

κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν μετά την αμμοβολή πρέπει να καθαρίζονται με ιδιαίτερη 

επιμέλεια. 

Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα που φανερώνονται μετά την  αμμοβολή και  που θα μπορούσαν  

να δημιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωμα που θα 

επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειμένου), θα 

σημειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά με αμμοβολή ώστε να αποκτήσουν την 

απαιτούμενη υφή. 

Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ μέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισμό με 

αμμοβολή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το 

αστάρωμα. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισμένες με 

αμμοβολή επιφάνειες να παραμείνουν άθικτες μέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι 

απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 

3.19.3 Μεταλλικές επιστρώσεις 

Οι μεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισμα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται μετά 

τηνολοκλήρωση της κατασκευής περιλαμβανομένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, 

συγκόλλησης, λείανσης ξεφλουδίσματος, ξακρίσματος, λιμαρίσματος, σφράγισης, κοπής και 

κάμψης, και μετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωμάτων. Οι ταπωμένες οπές θα 





66 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

ανοίγονται πριν από τηνβαφή. 

Όλα τα μπουλόνια, περιλαμβανομένων και των προεντεταμένων κοχλιών, τα παξιμάδια και οι 

ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Οποιαδήποτε  φθορά  σε  επιστρώσεις  ψευδαργύρου,  κατά  την  φάση  της  ανέγερσης   του 

εξοπλισμού πρέπει να επιδιορθώνεται  επί  τόπου  με  κατάλληλη  σύνθεση  ψυχρού  

γαλβανισμού  αφού η επιφάνεια καθαριστεί μέχρι λευκό μέταλλο με  μηχανικά μέσα και 

μέχρις ότου εξασφαλιστεί  ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι 

τουλάχιστον ίσο με το απαιτούμενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν 

ψυχρώ πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 

• Γαλβάνισμα εν θερμώ. Το γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται σύμφωνα με την 

EN 1460 και την ΕΝ 1461. Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 65 μm (450 gr/m2), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το 

γαλβάνισμα θα γίνεται μόνο μετά από αποσκωρίαση, 

εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη προεπεξεργασία,ώστε να έχουν 

απομακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαμίνα). 

• Μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό. Οι μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό θα 

γίνονται σύμφωνα με το BS 2569 και θα εφαρμόζονται σε μεταλλικές  κατασκευές  

που  έχουν  καθαριστεί με αμμοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε κάθε 

περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια να εμφανίζει σημάδια νέας οξείδωσης. 

3.19.3.1 Βαφή μεταλλικών επιφανειών 

Τα χρώματα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιμα προς χρήση και η τυχόν 

προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύμφωνα με τις οδηγίες του  

κατασκευαστή.  Σε  κάθε  περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά το 

10% κ.ό. Το χρώμα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια 

της χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα. 

Οι εργασίες βαφής θα γίνονται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 

10οC, η θερμοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC μεγαλύτερη από το σημείου 

δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι μικρότερη από 90 %. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαμίνα, λάδια,  λίπη, 

ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες  οι  γαλβανισμένες  επιφάνειες  πρέπει  επιπλέον  να  τρίβονται  

ελαφρά με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι 
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επιφάνειες  πριντην βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραμένουν  χωρίς  υγρασία  

μέχρις  ότου  ξεραθεί  η  στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην  μελλοντική  εμφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της 

βαφής. 

Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς 

σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κοντά σε άλλες 

εργασίες που είναι δυνατό να δημιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν ομοιόμορφο 

χρώμα, και να μην εμφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίματα, ή άλλα ελαττώματα. 

Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του 

κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασμα του 

επόμενου χεριού. 

Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό μέτρο για την προστασία να φρεσκοβαμμένων 

επιφανειών από φθορές που μπορούν να  προέλθουν  από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης 

και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαμβάνουν προειδοποιητικά 

σήματα, φράγματα και καλύμματα. 

• Αστάρωμα. Το αστάρωμα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντομα είναι δυνατό 

μετά την ολοκλήρωση της εργασίας προετοιμασίας της επιφάνειας. 

Πλάκες, διατομές χάλυβα, ακμές, γωνίες, σχισμές, ή οπές, που θα παραμείνουν σαν τμήματα του 

έργου (μηχανήματος) μετά την κατασκευή του και  οι  οποίες δεν  θα αποτελέσουν τμήμα μιας 

συγκολλημένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερμητικάκλειστού κενού, πρέπει να 

βαφούν με πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) με πρόσθετο στρώμα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το 

υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας τουχάλυβα στην περιοχή αυτών των ακμών κτλ. Το 

τοπικό (σε λουρίδα) στρώμα θα έχει διαφορετικό χρώμα από το προηγούμενο και τα επόμενα 

στρώματα. 

• Εφαρμογή των προστατευτικών συστημάτων βαφής. Οι βαφές θα 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, 

στα πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις 

για τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ των 

διαδοχικών στρώσεων. 

Τόσο η προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή  των  μεταλλικών  επιφανειών  θα 

γίνεται στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές μόνο σε φθαρμένες κατά την 
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ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει 

οποιαδήποτε εργασία χρωματισμού επί  τόπου  το  έργου  επιπλέον  των  ανωτέρων  οι  

επιφάνειες που πρόκειται να  βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά με καθαρό  νερό  για  να  φύγουν 

όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήματα που πρόκειται 

να αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε  κατάλληλες  ομάδες  και  να 

συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία πουέγινε 

πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την μεταφορά του έργου. 

3.19.3.2 Επεξεργασία συγκολλήσεων 

Μετά την λείανση των συγκολλημένων επιφανειών, πρέπει να απομακρύνονται από 

τηνμεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσματα, τα υπολείμματα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά 

πουέχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσμίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες 

μεταλλικές επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν  υποστεί φθορά από την  συγκόλληση θα 

καθαρίζονται  με αμμοβολή. 

Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται  στις  επιφάνειες  που  έχουν  καθαριστεί με  αμμοβολή,  

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η  διάστρωση  των  

υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της 

ραφής και στις κατεστραμμένες περιοχές στον  ίδιο  βαθμό  με  την  υπόλοιπη  μεταλλική  

επιφάνεια.  Κάθε  στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη  υπάρχουσα  στρώση  κατά  

50  mm  και  από  τις  δύο  μεριές  της ραφής. 

3.19.3.3 Επισκευή φθορών των συστημάτων βαφής 

Οι βαμμένες επιφάνειες μεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν φθορά, 

θα τρίβονται με μηχανικά μέσα, ώστε να εμφανιστεί το πλήρες γυμνό  μέταλλο  (whitemetal)  

και  οι  άκρες τους υγιούς χρώματος. Στην συνέχεια  οι  επιφάνειες αυτές θα βάφονται  επί  

τόπου με  αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η 

κάθε στρώση νέας  βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάμενη τουλάχιστον κατά 50 

mm. 

Οι βαμμένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεμα ή έχει 

κολλήσει άλλο  υλικό,  θα  καθαρίζονται  ή  θα  πλένονται  ώστε  να  απαλλαγούν  από   τα  

προσκολλημένα υλικά αμέσως, και κάθε επισκευή ή  αποκατάσταση  της  φθαρμένης  

επιφάνειαςστην αρχική της  μορφή θα γίνεται πριν χρωματιστεί ξανά η επιφάνεια. 
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Για την επισκευή φθαρμένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιμοποιείται κατάλληλο 

υλικό επισκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 

Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώματος, πριν ξαναχρωματισθούν, θα 

προετοιμάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 

3.19.3.4 Προστασία εγκιβωτισμένων τεμαχίων 

Οι επιφάνειες των μεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες  πρόκειται  να  διαστρωθεί 

σκυρόδεμα πρέπει να λειανθούν με συρματόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή σκουριά 

και η καλαμίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι 

απαλλαγμένες από χρώματα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ. 

3.19.3.5 Αποδοχή χρωματισμών 

Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, επιπλέον δε 

οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και οι  αγωγοί  τοποθέτησης  καλωδίων  θα  έχουν  

κωδικοποιημένα χρώματα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου με το κατάλληλο κωδικό χρώμα. 

Για την αποδοχή του συστήματος χρωματισμού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά μέσο όρο 

τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. 

Εκτός αυτού οι μετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού 

αριθμού μετρήσεων ενώ ουδεμία μέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα  κάτω  

περισσότεροαπό το 20% του προδιαγραφόμενου Μ.Ο. 

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του 

συνόλου, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υπηρεσίας. 

3.19.3.6 Σήμανση σωληνώσεων 

Όλες οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των ανοξείδωτων, θα έχουν 

επίσης χρωματισμένες πινακίδες που θα αναγράφουν και τον κωδικό τους. 

ΟΙ πινακίδες στις σωληνώσεις θα έχουν και βέλη που θα δείχνουν την κατεύθυνση ροής μέσαστις 

σωληνώσεις ή εναλλακτικά τα βέλη θα σημειώνονται πάνω στις σωληνώσεις. Στιςπορτοκαλί, 

κίτρινες, άσπρες γκρίζες, αλουμινένιες και πράσινες πινακίδες θα χρησιμοποιηθούν μαύρα 
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γράμματα. ενώ στις κόκκινες και τις μπλε θα χρησιμοποιηθούν άσπρα. Οι πινακίδες θα 

τοποθετούνται τουλάχιστον δίπλα σε κάθε φλάντζα ή σύνδεσμο αποσυναρμολόγησης. στα σημεία 

που η σωλήνωση περνάει μέσα από τοιχοποιία (και από τις δύο πλευρές του τοίχου, δάπεδα, 

διασχίζει εισόδους ή άλλες προσβάσεις και κατά διαστήματα, σε σωληνώσεις όπου έχουν μεγάλο 

μήκος). 

Οι πινακίδες θα είναι πλαστικές μεγέθους ώστε να είναι ευκρινή η ανάγνωση από απόσταση 

δύο μέτρων και θα στερεώνονται με ανοξείδωτο σύρμα η βίδες πάνω στις σωλήνες και 

τονεξοπλισμό 

3.20 Υλικά και έργα Πολιτικού Μηχανικού 

3.20.1 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60 

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών 

διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 

Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα 

από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους 5 

εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών 

επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. 

Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει με 

τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ. Στον πυθμένα του φρεατίου θα 

υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να 

συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. 

για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο και μονό κάλυμμα φρεατίων από ελατό 

χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή 

αντιδιαβρωτική βαφή. 

3.20.2Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος  

Η προμήθεια περιλαμβάνει την αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος  που έχουν υποστεί 

φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την 

ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και 

επισκευαστικών κονιαμάτων. Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή 

επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού). 
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Στην προμήθεια προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες 

• Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά 

τεμάχια (ιδιαίτερα στην περιοχή των αρθρώσεων Gerber). 

• Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του 

οπλισμού που οφείλεται στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση 

του σκυροδέματος. 

• Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων. 

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής: 

• Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με 

υδροβολή υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων 

(αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ 

λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων  και την 

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος). 

• Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες 

στο σύνολό τους) θα καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή   

υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός με 

συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια 

ποιότητος Sa 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς. 

• Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων 

ράβδων οπλισμού με πινέλο ή ρολλό. 

• Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη 

επικαλυφθεί με αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο 

συστατικών, βιομηχανικής  προέλευσης,  με  εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο 

επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο 

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της  

πλαστικής  ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα 

(consistancy) του επισκευαστικού κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω 

πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα πρόσθετα, συμβατά με τα  

υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).   Οι 

επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα. 

• Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού 

έχει ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την 

εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των 

διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν 

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει 

ήδη χαλαρώσει και ρηγματωθεί. 

• Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) 

(migrating corrosion inhibitors). 

• Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης 

(σιλοξανικές  βαφές),  υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση  

νερού και χλωριδίων.  Εφαρμογή με  ψεκασμό  ή (τοπικό) με ρολλό. 

Στην προμήθεια επίσης περιλαμβάνονται: 
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• Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του 

συστήματος που θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

• Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, 

βαφές κλπ)  θα  πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα. 

Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της 

επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, 

φωτογραφικό υλικό κλπ). 

• Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική 

δαπάνη, εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 

πραγωγής αυτών. 

• Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή 

εναλλακτικά η χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, 

αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες 

λύσεις κ.ο.κ.) 

• Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών 

• Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση  εργασιών σε μεγάλα ύψη και  

τον χειρισμό τοξικών  ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ). 

(προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού). 

3.20.3 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των  προϊόντων  

προς  φόρτωση.  (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ''Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας''. 

3.20.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα.  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
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του έργου, τις ΕΤΕΠ: 

• 01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 

• 01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 01-01-07-00 

''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 

και τις ΠΕΤΕΠ: 

• 01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 01-01-03-00 

''Συντήρηση σκυροδέματος'', 

• 01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου  

του  έργου.  Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90  

λεπτών  από  την  ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 

ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 

για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και  

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
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γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

3.20.5 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού 

μέχρι 0,30 m²  κλπ),  σε  οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του, 

3.20.6 Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 300 mm 

Εύκαμπττες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, εσωτερικού τύπου, 

από PVC-Ρ (πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: 

συνθετικό ελαστικό), σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές 

υλικό σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και 

στερεωμένες περί το μέσον της διατομής  του  στοιχείου (τοιχώματα και πυθμένες διωρύγων, 

δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες 

του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ''Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα (waterstops)''. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική 

διαμόρφωση του ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την 

σκυροδέτηση, οι ενώσεις με  παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης 

φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και και η απομείωση 

και φθορά των ταινιών. 

3.20.7 Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm. 

Σφράγιση αρμών επενδύσεων διωρύγων, κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως 

στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς υλικού με υψηλή αντοχή 

στις συνθήκες περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία κλπ), εφαρμοζόμενο εν ψυψρώ, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του 

προμηθευτή του υλικού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ''Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της πολυουρεθανικής βασεως μαστίχης και του αντιστοίχου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (primer), άν απαιτείται 

• η προμήθεια εμφρακτικού παρεμβύσματος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο 

πολυαιθυλένιο για την έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν δεν έχουν 

τοποθετηθεί εύκαπτες λωρίδες πλήρωσης τύπου Flexcell) 

• ο επιμελής καθαρισμός του αρμού και η  προετοιμασία της επιφάνειας ώστε  να είναι 

καθαρή, στεγνή   και χωρίς σαθρά μέρη 

• η εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης 

σύμφωνα με τις  οδηγίες του προμηθευτού 

3.20.8 Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 316L (χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα), πάχους 0,8 - 1,0 mm, σε κατασκευές από σκυρόδεμα που 

εκτίθενται σε δραστικά χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της εγκεκριμένης μελέτης. 

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των ταινιών κλπ αναλωσίμων επί  τόπου,  τα  

μέσα στερέωσης των ταινιών,  η διαμόρφωση του προφιλ των ταινιών με  στραντζάρισμα 

(όταν προβλέπεται  από την μελέτη), τα ειδικά τεμάχια εργοστασιακής προέλευσης, η 

τοποθέτηση και στερέωση των ταινιών στις προβλεπόμενες θέσεις, τα ικριώματα ή λοιπά 

μέσα (π.χ.  καλαθοφόρο όχημα)  που  απαιτούνται για την προσέγγιση στην θέση 
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τοποθέτησης, οι συγκολλήσεις με λεπτό ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο  με  την  μέθοδο TIG ή ΜΙG, 

καθώς και οι απομειώσεις των ταινιών. 

3.20.9 Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού. 

Αποκατάσταση σφράγισης παλαιού αρμού ανοίγματος 15 mm που έχει υποστεί φθορές 

ή αποκόλληση με χρήση ελαστομερούς υλικού, πολυουραιθανικής ή πολυσουλφιδικής 

βάσεως, εφαρμοζομένου εν ψυχρώ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 

''Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά''. 

Περιλαμβάνεται η επιμελής αφαίρεση του υπάρχοντος υλικού σφράγισης του αρμού, με 

θέρμανση, χημικούς διαλύτες, εργαλεία χειρός και ηλεκτροεργαλεία ή/και συνδυασμό 

αυτών, ο καθαρισμός των παρειών του αρμού, η εφαρμογή primer (άν απαιτείται) και η 

προετοιμασία και εφαρμογή του ελαστομερούς υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

3.20.10 Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης 

Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης στοιχείων στά οποία δεν προβλέπονται 

υδροφραγές, (waterstops) με μαστίχη πολυμερούς βάσης που διογκώνεται όταν έρχεται 

σε επαφή με το νερό, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσει 

της κατασκευής που προβλέπονται από την μελέτη. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της υδροδιογκούμενης πολυμερούς μαστίχης 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής από ρύπους και σαθρά 

υλικά 

• η εφαρμογή με πιστόλι χειρός ή αέρα κατά μήκος του αρμού διακοπής, στο μέσον 

της διατομής, συνεχούς λωρίδας υλικού με  ανάλωση 0,07-  0,10 lt  ανά τρέχον 

μέτρο  (εξαρτάται  από την ομαλότητα του αρμού) 

3.20.11 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος 

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη 

καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς 

ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν νέες 

προστατευτικές επιστρώσεις. 
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Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του 

εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση 

ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής,  η εκτέλεση των εργασιών από 

ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο  με προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η 

λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων  της υδροβολής. 

3.20.12 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή 

διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την 

απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά 

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς 

συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με 

τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών 

(προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας 

R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών 

πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών 

προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες 

συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα 

φέρουν την σήμανση CE 

• η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 

• η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με 

χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, 

μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 

• ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα 

• η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με 

ρολλό ή πινέλο 

• η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις 

οδηγίες του  προμηθευτή  για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου 

σκυροδέματος στην αρχική της 

• η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού 

κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, 
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σιλοξανικής βάσεως, με ρολλόή πινέλλο. 

Στις εργασίες καθαρισμού της  επιφανείας  επέμβασης  δεν  περιλαμβάνεται  τυχόν  

απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος 

και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη 

επιφάνεια). 

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη 

έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού 

διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς 

προβλεφθείσας έκτασης. 

3.20.13 Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 

3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης. 

Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση 

εποξειδικής ρητίνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 ''Πλήρωση 

ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών 

μικροϋλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας 

• η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού 

• η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με 

χρήση πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας 

• η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης ανά αναποστάσεις (ανάλογα με 

το ιξώδες της ρητίνης) και η στερέωσή τους με εποξειδική πάστα 

• η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω 

• η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφανεία του στοιχείου από 

σκυρόδεμα για την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας 

3.20.14 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, 
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η  λήψη  μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση 

προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή 

και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με 

χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Για την προμήθεια επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: 

• Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον. 

• Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη 

• Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 

• Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά 

στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 

• Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης 

3.20.15 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 

την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των 

τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές 

κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή  τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 

διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και 

κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων'' 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού) 
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γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,  

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 

χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της  ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι 

πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη  της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με 

πλήρεις). 

3.20.16 Αποκατάσταση πεζοδρομίου 

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την 

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η 

διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος 

από χαλαρά υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος αποκατάστασης του πεζοδρομίου, 

πάχους ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να 

εναρμονίζεται πλήρως με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών 

κλπ). 

3.20.17 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος 

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και 

τις απαιτήσεις της Μελέτη 

περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση 

διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 

ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 

για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του έργου. 

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
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3.20.18 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων 

τεχνικών έργων 

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων για μικρά απομακρυσμένα τεχνικά έργα, στα οποία 

το σκυρόδεμα, λόγω αποστάσεως από τις μονάδες παραγωγής πρέπει να παρασκευασθεί 

επί τόπου με μπετονιέρα τροφοδοτούμενη με τσιμέντο σε σάκκους. 

3.20.19 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη 

του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. 

Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από 

τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ- 2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

• Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
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διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

3.20.20 Τυπικά φρεάτια δικλίδων. Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN 

< 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 

• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και 

δικτύων 

• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε 

κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

• οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το 

φρεάτιο (σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, 

πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 

• οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα 

σχέδια της Μελέτης 

• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

• η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και 

του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
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• η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 

(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

• η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

• η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 

• κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

3.20.21 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης 

φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου 

σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. 

3.20.22 Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής. 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου μετρητού παροχής, σε οποιοδήποτε θέση του 

έργου και ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 

• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και 

δικτύων 

• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε 

κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

• οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το 

φρεάτιο (σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, 

πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 





Σελίδα 48 από 57 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

• οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα 

σχέδια της Μελέτης 

• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

• η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και 

του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

• η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 

(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

• η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

• η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 

• κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

3.20.23  Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά 

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή 

διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη 

πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο 

(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα 

εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος 

της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και 

την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, 

ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με  στοιχείο  διαμόρφωσης  θαλάμου  

του  παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή 

έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων. 

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια 

ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι 

προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των 

σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε 

ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 

Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα 
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συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

• Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την 

μελέτη διαστάσεων,   με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους 

δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης  με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE,  PP ή τσιμεντοσωλήνες, 

σύμφωνα με την μελέτη). 

• Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με 

μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 

απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι 

απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 

• Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 

και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

• Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 

και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

• Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με  

μέγιστο  μέγεθος  κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, 

εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά 

συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο 

της βάσης (αφού ολοκληρωθούν  οι  συνδέσεις), στην  συνέχεια ο  θάλαμος  και 

τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 

• Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 

χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

3.21 Υδραυλικός Εξοπλισμός και Σωληνώσεις 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα δικτύων, που βρίσκονται 

εντός αντλιοστασίων ή δομικών έργων, στο  διακοπτικό  υλικό  (δικλείδες,  θυροφράγματα  κτλ.), 

καθώς επίσης και στους μεταδότες κίνησης. Επισημαίνεται ότι οι σωληνώσεις δικτύων πεδίου 

καλύπτονται από την σχετική προδιαγραφή των έργων πολιτικούμηχανικού. 

Η ονομαστική πίεση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων θα είναι 

μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση λειτουργίας. Η ονομαστική πίεση του διακοπτικού υλικού πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας περιλαμβανομένης και των τυχόν εμφανιζομένων υπερπιέσεων. 
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3.21.1 Σωλήνες 

3.21.1.1 Χαλυβδοσωλήνες 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι είτε  χωρίς ραφή σύμφωνα με το DIN 1629, ή με ραφή σύμφωνα με το DIN 

1626. 

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, 

συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την ΕΝ 

10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια, που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΝ 515 και τα 

υλικά κατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

• Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ στην περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση δεν έρχεται 

σε επαφή με υγρό. 

• Χάλυβας ανοξείδωτος κατηγορίας Α2 και Α4, σύμφωνα με το ISO 3506-1έως 3, στην 

περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση έρχεται σε επαφή με υγρό, ή όπου αλλού 

προδιαγράφεται. 

Για παρεμβύσματα φλαντζών πρέπει να χρησιμοποιούνται περμανίτες χωρίς αυλακώσεις πάχους 

τουλάχιστον 2,5 m. 

Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν επί τόπου πρέπει να υποστούν προηγούμενα 

λοξοτόμιση (φρεζάρισμα) υπό γωνία 30° έως 35°. Η ραφή σύνδεσης θα γίνεται εξωτερικά με 

τουλάχιστον δύο πάσα (γαζιά)  ανάλογα με το πάχος του σωλήνα και στη συνέχεια θα φρεζάρεται η 

εξωτερική στρώση-ραφή. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται  διαφορετικά  τα  ελάχιστα  πάχη  των  χαλυβδοσωλήνων  θα  πρέπει  να 

είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO 4200  (κατηγορία  D για Χ/Σ με ραφή και κατηγορία Ε για  

Χ/Σ άνευ ραφής) καθώς επίσης και με τις τιμές του παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 9Ελάχιστα πάχη των χαλυβδοσωλήνων 

Εσωτερική Διάμετρος [mm] 
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm] 

Χ/Σ με 
ραφή 

Χ/Σ άνευ 
ραφής 

80 2,9 3,2 
100 3,2 3,6 
125 3,6 4,0 
150 4,0 4,5 
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200 4,5 6,3 
250 5,0 6,3 
300 5,6 7,1 

350 5,6 8,0 

400 6,3 8,8 

500 6,3 11,0 

600 6,3 - 

700 7,1 - 

800 8,0 - 

900 10,0 - 

1000 10,0 - 

1200 12,5 - 

1400 14,2 - 

Εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη, η αντιδιαβρωτική 

προστασία και τα υλικά βαφής των χαλυβδοσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται ως εξής: 

• Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, 

στιγμάτων συγκόλλησης κτλ. 

• Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

• Εσωτερική προστασία: 

• μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού  ψευδαργύρου  δύο  συστατικών (ΠΞΣ 

75 μm) 

• μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 μm) 

• Εξωτερική προστασία:(για σωλήνες εκτός νερού) 

• μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm) 

• δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm) 

• μία στρώση με πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μ), για εκτεθειμένες 

σωληνώσεις στην ηλιακή ακτινοβολία 

• Εξωτερική προστασία:(για σωλήνες εντός νερού) 

• μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού  ψευδαργύρου  δύο  συστατικών (ΠΞΣ 

75 μm) 

• δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 

200 μm) 

Οι προκατασκευασμένες σωληνώσεις, μαζί με τα ειδικά τεμάχια μπορεί να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ 

μετά την συναρμολόγηση, σύμφωνα με ΕΝ 10240 με ποιότητα προστασίας Α1 (ελάχιστο ΠΞΣ 55 μ). 

Εφόσον στη Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές δεν προδιαγράφεται διαφορετικά δεν απαιτείται 

πρόσθετη εσωτερική προστασία ενώ η εξωτερική προστασία των γαλβανισμένωνεν θερμώ 

προκατασκευασμένων σωληνώσεων θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω. 
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3.21.1.2 Aνοξείδωτοι σωλήνες 

Στις Ειδικές προδιαγραφές θα καθορίζεται η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. AISI 304, AISI 

316 κτλ.). 

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, 

συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την ΕΝ 

10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Όλες οι ραφές μετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαριστούν με συρματόβουρτσα. Κατόπιν 

θα ακολουθήσει καθαρισμός με κατάλληλο μέσο επάλειψης για την απομάκρυνση των καμένων, λόγω 

της συγκόλλησης επιφανειών. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τον Πίνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορία Α) καθώς επίσης και τις τιμές του Πίνακα: 

Πίνακας 10Ελάχιστα πάχη των ανοξείδωτων σωλήνων 

Εσωτερική Διάμετρος 

[mm] 

Πάχος τοιχώματος 

[mm] 
40 –65 1,6 
80 –250 2,0 
300 –400 2,6 
450 –600 3,2 
>700 4 

3.21.1.3 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με ραφή 

Οι σωληνώσεις διακίνησης πόσιμου και βιομηχανικού νερού πυρόσβεσης, εκτός εδάφους, θα 

κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα St 37-2 γαλβανισμένο  εν  θερμώ  με  ραφή  κατά  DIN  2440. 

Το γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με το DIN 2444. 

Όλα τα εξαρτήματα (μαστοί, μούφες, καμπύλες βόλτας, ρακόρ κτλ.) θα είναι σύμφωνα με το DIN  

2980. Οι φλάντζες θα είναι βόλτας  με  πατούρα  10 atm,  από χάλυβα  St 37-2 και  σύμφωνα με την  

ΕΝ 10240, ποιότητας Α1 (ελάχιστο ΠΞΣ 55 μm). 

Η αντιδιαβρωτική προστασία των γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων θα γίνεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα. 
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Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τον Πίνακα: 

Πίνακας 11Ελάχιστα πάχη των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 

Εσωτερική Διάμετρος 
[mm] 

Πάχος τοιχώματος 
[mm] 

< 10 2,35 
15 –20 2,65 
25 –40 3,25 
50 –65 3,65 
80 4,05 
100 4,50 
125 –150 4,85 

3.21.1.4 Σωλήνες από ελατό χυτοσιδηρό 

Οι σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι με φλάντζες, σύμφωνα με ΕΝ 545, κατηγορίας Κ9. 

Οι σωλήνες, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, θα έχουν εσωτερική επένδυση από αλουμινούχο 

τσιμέντο και εξωτερική προστασία από στρώμα μεταλλικού ψευδαργύρου, καλυμμένο με τελική 

επίστρωση από ασφαλτικό υλικό ή ρητίνη συμβατή με το ψευδάργυρο. Οι σωλήνες με χυτές φλάντζες, 

καθώς επίσης και τα ειδικά τεμάχια θα έχουν εξωτερική και εσωτερική επικάλυψη με βαφή από βάση 

ασφαλτικού ή συνθετικής ρητίνης, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

3.21.2 Δικλείδες - Εξαρτήματα 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος περιλαμβανομένων 

και της πίεσης πλήγματος. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. 

Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ΕΝ 558-1. 

3.21.3 Συρταρωτές δικλείδες (Gate valve) 

Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύμφωνες με DIN 3352. Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης θα 

είναι από χυτοσίδηρο GG25 (για μέχρι και ΡΝ 10) και από ελατό χυτοσίδηρο GGG50 (για  

μεγαλύτερες πιέσεις λειτουργίας). 

Οι δικλείδες θα  κλείνουν  δεξιόστροφα  με  χυτοσιδηρό  χειροτροχό,  επάνω  στον  οποίο  θα  

υπάρχει η ένδειξη  της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο.  Θα υπάρχει  επίσης  δείκτης,  που  θα 

δείχνει  εάν  η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 
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Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαμηλά σημεία θα πρέπει να έχουν ράβδο προέκτασης 

με κατάλληλα στηρίγματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το επίπεδο εργασίας. 

Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 

διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 

3.21.4 Μαχαιρωτές δικλείδες (Knife valve) 

Οι μαχαιρωτές δικλείδες θα είναι τύπου Wafer σύμφωνες με ΕN 558-1. Το σώμα της δικλείδας θα είναι 

από χυτοσίδηρο GG25. Ο κορμός και οι υποδοχές για το έδρανο του άξονα θα είναι εξ ολοκλήρου χυτά 

μαζί με το σώμα. 

Ο δίσκος και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, εκτός εάν προδιαγράφεται 

διαφορετικά. Όλοι οι κοχλίες, παξιμάδια και ο εξοπλισμός στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 316. 

Οι στεγανωτικές διατάξεις του άξονα θα  είναι  από  ελαστομερές.  Η  έδρα  της  δικλείδας  θα  είναι 

από αντικαταστάσιμο ελαστομερές. 

Οι δικλείδες με διάμετρο έως και DN 200 θα έχουν χειροτροχό από χυτοσίδηρο, ενώ οι μεγαλύτερης 

διαμέτρου θα έχουν χειροτροχό με μειωτήρα (gear box). Στον χειροτροχό θα υπάρχει ένδειξη της  

φοράς περιστροφής για το κλείσιμο και δείκτης που θα δείχνει εάν η δικλείδαείναι ανοικτή ή 

κλειστή. 

Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαμηλά σημεία θα πρέπει να έχουν ράβδο προέκτασης 

με κατάλληλα στηρίγματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το επίπεδο εργασίας. 

Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 

διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 

3.21.5 Δικλείδες πεταλούδας (butterfly valve) 

Οι δικλείδες πεταλούδας θα είναι Wafer ή lug type (για διαμέτρους μέχρι και 500 mm) και 

φλαντζωτές για μεγαλύτερες διαμέτρους. 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το σώμα της δικλείδας θα είναι κατασκευασμένο από 
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χυτοσίδηρο GG25. Ο δίσκος θα  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή  σφαιροειδή  χυτοσίδηρο  GGG50 

και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. Η έδρα  θα  είναι  πλήρως αντικαταστάσιμη κατασκευασμένη 

από EPDM (για εφαρμογές σε νερό και λύματα) και από Teflon (για εφαρμογές σε αέρα και 

βιοαέριο). 

Ο χειρισμός της δικλείδας θα γίνεται για διαμέτρους μέχρι 200 mm με μοχλό και για μεγαλύτερες 

διαμέτρους με χειροτροχό. 

Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 

διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης. 

3.21.6 Σφαιρικές δικλείδες 

Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα  βιομηχανικού  και  πόσιμου  νερού,  όπως  

και στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις μέχρι 100mm. Το σώμα τους και η χειρολαβή θα είναι από 

χυτοσίδηρο ενώ η σφαίρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό  υλικό.  Η 

τελείως ανοικτή θέση της δικλείδας  θα  φαίνεται  από την  τελείως  παράλληλη θέση της χειρολαβής  

με τον άξονα ροής του ρευστού δια μέσου της δικλείδας. 

3.21.7 Δικλείδες αντεπιστροφής 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν μεγάλη ταχύτητα κλεισίματος, με ελάχιστο πλήγμα και μικρές 

τοπικές απώλειες. Θα χρησιμοποιηθούν: 

• Αντεπίστροφο τύπου Socla (για λύματα και ιλύ). Το σώμα της βαλβίδας θα είναι 

κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο με επένδυση από 

ελαστικό. 

• Αντεπίστροφο τύπου Swing (για λύματα και ιλύ). Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από 

χυτοσίδηρο GG25 και η θύρα από χυτοσίδηρο με επένδυση από ελαστικό. 

• Αντεπίστροφο τύπου σάντουιτς (Wafer check valve) για την περίπτωση πόσιμου νερού – 

βιομηχανικού νερού. Το σώμα της βαλβίδας  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  χυτοσίδηρο  

GG25, ο δίσκος (διαιρετός σε δύο μέρη) όπως και το ελατήριο επαναφοράς θα είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Ο δακτύλιος στεγανότητας θα είναι από EPDM. 

3.21.8 Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief valves) 

Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα θα είναι διπλής ενέργειας με σώμα από χυτοσίδηρο  GG25,  

πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από ελασσομερές (EPDM, NBR). 
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3.21.9 Δικλείδες ελέγχου πίεσης 

Οι δικλείδες ελέγχου πίεσης θα είναι σύμφωνες με ISO 4126. Η λειτουργία τους θα  γίνεται με τη  

χρήση ενός ενσωματωμένου βοηθητικού ενεργοποιητικού μηχανισμού κατάλληλου για την κατά 

περίπτωση εφαρμογή. Για διαμέτρους μικρότερες των 80mm μπορεί να  χρησιμοποιηθεί  βαλβίδα 

άμεσα ελεγχόμενη με ελατήριο. 

Οι βαλβίδες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος ώστε να ελέγχουν την απαιτούμενη για την εφαρμογή 

διαφορική ροή και πίεση, με ακρίβεια ± 2½ % της καθορισμένης τιμής. Θα μπορούν να λειτουργούν σε 

συνεχή πίεση, που υπερβαίνει κατά 20% την ονομαστική πίεση λειτουργίας. 

Οι βαλβίδες θα έχουν τέτοιο μέγεθος που θα εξασφαλίζει ότι η πλήρης απόδοσή  τους υπερκαλύπτει την 

επιθυμητή μέγιστη ροή υπό την ελάχιστη απαιτούμενη διαφορική πίεση. 

3.21.10 Σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης 

Οι σύνδεσμοι  αποσυναρμολόγησης  πρέπει  να  είναι  έτσι  κατασκευασμένοι,  ώστε  να  είναι  

δυνατή η απομάκρυνση των εξαρτημάτων χωρίς να θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι 

φλάντζες. 

Ο σύνδεσμος αποσυναρμολόγησης θα είναι τύπου KSB, θα αποτελείται από δύο μικρού μήκους 

σωληνωτά τεμάχια, από τα οποία το ένα θα έχει εσωτερική διάμετρο ίση με την ονομαστική διάμετρο του 

συνδέσμου και το άλλο μεγαλύτερη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξονικής μετακίνησης του ενός προς 

το άλλο, αυξομειούμενου του συνολικού μήκους του συνδέσμου κατά 2,5 cm τουλάχιστον. 

3.21.11 Θυροφράγματα 

Τα θυροφράγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με το DIN 19569-4 και θα μπορούν ανάλογα με τις ανάγκες 

να εγκατασταθούν είτε σε διώρυγα (στεγάνωση στις τρεις πλευρές) ή να είναι επίτοιχα (στεγάνωση και 

από τις τέσσερις πλευρές). Τα θυροφράγματα που θα τοποθετηθούν στα κανάλια θα έχουν βάση πλαισίου 

αλφάδι με τον πυθμένα. 

Κάθε θυρόφραγμα θα διαθέτει χειροκίνητο τροχό κατάλληλης διαμέτρου, με σύστημα οδοντωτών 

τροχών, (όπου αυτό είναι αναγκαίο), ώστε να εξασφαλίζεται ότι η απαιτούμενη δύναμη χειρισμού στη 

στεφάνη του τροχού δεν θα υπερβαίνει τα 250 N και στην περίπτωση συχνά λειτουργούντων 

θυροφραγμάτων τα 100 Ν. Ο τροχός θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και θα βρίσκεται σε 
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ύψος τουλάχιστον 900 mm πάνω από το επίπεδο εργασίας. Τα θυροφράφματα πλάτους μεγαλύτερου από 

2,00 m θα πρέπει να έχουν δύο άξονες, με κατάλληλο χειριστήριο (π.χ. τύπου βαρούλκου ή γωνιακό 

μειωτήρα). Στην περίπτωση  υποβρύχιου  θυροφράγματος  κάτω  από δάπεδο εργασίας, ο χειρισμός 

μπορεί να γίνεται με κλειδί τύπου «ταυ» αντί μόνιμα προσαρμοσμένου χειροκίνητου τροχού, αρκεί η 

μέγιστη απαιτούμενη δύναμη χειρισμού στηνάκρη του «ταυ» να μην υπερβαίνει τα 500Ν. 

Οι άξονες θα φέρουν ανθεκτικά σπειρώματα τετράγωνης ή τραπεζοειδούς διατομής βήματος 

τουλάχιστον 8mm και θα είναι κατασκευασμένοι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (AISI  304).  Οι  

σύνδεσμοι των αξόνων επέκτασης θα είναι τύπου «χιτωνίου». 

Όπου προδιαγράφεται, το θυρόφραγμα θα είναι εφοδιασμένο με δύο τερματικούς διακόπτες, που θα 

σημαίνουν την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση του θυροφράγματος. Για όσα 

θυροφράγματα δεν φαίνεται η θέση της θυρίδας λόγω της θέσης τοποθέτησης τους, θα πρέπει να φέρουν 

ένδειξη για την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση τους. 

Το πλαίσιο και οι θύρες των θυροφραγμάτων θα είναι κατασκευασμένες: 

• Από χυτοσίδηρο GG20 σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

• Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

Οι άξονες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.  Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα 

διαμορφώνονται: 

• Από μεταλλικές, μηχανικά κατεργασμένες λάμες ορείχαλκου, οι οποίες θα είναι καλά 

στερεωμένες εντός μηχανικά κατεργασμένων αυλακώσεων του πλαισίου και της 

θύρας. 

• Από υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.) κατάλληλα 

διαμορφωμένο, ώστε να μπαίνει στις εγκοπές του πλαισίου ή της θύρας, εύκολα 

αντικαταστάσιμο 

• Από κατεργασμένο πολυαιθυλένιο (PE-UHMW) πολύ υψηλού μοριακού βάρους. 

Όλα τα  στηρίγματα  κοχλίες  κτλ.  θα  είναι  από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4 σύμφωνα 

με  το ISO 3506.  Όλα τα τεμάχια, που  συναρμολογούνται επί τόπου,  όπως  άξονες,  κοχλίες  κτλ 

πρέπει να είναι κατάλληλα σημαδεμένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το σωστό ταίριασμα. 

Τα θυροφράγματα θα είναι υδατοστεγή κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας τους και την 

κατεύθυνση της πίεσης στο σημείο τοποθέτησης (on seating και off seating). Η διαρροή από την 
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επιφάνεια στεγάνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσειςτου 

DIN  19569-4 και ειδικότερα: 

• Τα θυροφράγματα που εγκαθίστανται σε  διώρυγες  (με στεγάνωση από τις τρεις 

πλευρές) θα εξασφαλίζουν στεγανότητα κλάσης 3 (max διαρροή 6 L/min/m 

εμβαπτιζομένου μήκους) 

• Τα θυροφράγματα που είναι επίτοιχα (με στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές) 

θα εξασφαλίζουν στεγανότητα κλάσης 4 (max διαρροή 3 L/min/m εμβαπτιζομένου 

μήκους) 

Η διάρκεια δοκιμής διαρκεί 10 min και αναφέρεται στην πίεση λειτουργίας του αντιστοίχου 

θυροφράγματος. 

3.21.12 Συρταροθυρίδες 

Για την απομόνωση των διωρύγων μπορεί να χρησιμοποιηθούν συρταροθυρίδες, εφ’όσον 

προδιαγράφεται σχετικά. Γενικά οι συρταροθυρίδες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 1,00 

m2, μέγιστο πλάτος 2,00 m και μέγιστο βάθος 1,00 m. Για μεγαλύτερες διαστάσεις θα 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά θυροφράγματα. 

Το πλαίσιο και η θύρα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.  Η  στεγανοποίηση  

θα γίνεται είτε από υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.) ή από 

κατεργασμένο πολυαιθυλένιο (PE-UHMW) πολύ υψηλού μοριακού βάρους και θα πρέπει να 

ικανοποιεί  τις  απατήσεις του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα κλάσης 2 (max 

διαρροή 18 L/min/m εμβαπτιζομένου μήκους). 

Όλα τα  στηρίγματα  κοχλίες  κτλ.  θα είναι  από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4, 

σύμφωνα με  το ISO 3506. 

Στο άνω μέρος της θύρας θα πρέπει να διαμορφωθεί λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα για να 

διευκολύνεται ο χειρισμός. Στην περίπτωση πλάτους μεγαλύτερου από 1,00 m θα πρέπει η 

συρταροθυρίδα να διαθέτει δύο λαβές. 

3.21.13 Δοκίδες έμφραξης (stop logs) 

Οι δοκίδες έμφραξης θα έχουν πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δοκίδες θα είναι 

κατασκευασμένες από στρατζαριστά προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο (AlMgSi 0,5), με 
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κατάλληλες εγκοπές για να θηλυκώνουν μεταξύ τους. Εναλλακτικά οι δοκίδες μπορεί να είναι 

κατασκευασμένες από χαλύβδινα κυψελωτά προφίλ επενδεδυμένα εξωτερικά με σκληρό 

πρεσσαριστό πλαστικό, το οποίο δεν θα αλλοιώνεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα είναι 

τοξικό. 

Η στεγανοποίηση των δοκίδων με το πλαίσιο και των δοκίδων μεταξύ τους θα γίνεται από 

υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.) και θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

απατήσειςτου DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα κλάσης 1 (max διαρροή 60 L/min/m 

μήκους εμβαπτιζόμενης περιμέτρου πλαισίου). 

3.21.14 Κλαπέ (Flap valves) 

Τα κλαπέ εγκαθίστανται στο πέρας μίας σωληνογραμμής κλείνουν  μόνο με το βάρος της θύρας  και 

θα ανοίγουν κάτω από συνθήκες ελάχιστης ροής. Το πλαίσιο και η θύρα μπορεί να είναι 

κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο GG20, ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα διαμορφώνονται από μεταλλικές, μηχανικά κατεργασμένες λάμες 

ορείχαλκου, ή από υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.). Θα πρέπει να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις  του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας  στεγανότητα κλάσης 3 

(maxδιαρροή 6 L/min/m μήκους). 

Όλα τα στηρίγματα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα  κατηγορίας  Α2  ή  Α4  του 

ISO  3506. Οι άξονες περιστροφής θα είναι από ανοξείδωτο  χάλυβα  και  κοχλιοτομημένοι  στα  

δύοάρα τους για να υποδέχονται τους κοχλίες στήριξης. 

3.21.15 Μεταδότες κίνησης 

Οι μεταδότες κίνησης δικλείδων και θυροφραγμάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται για κατηγορία 

χρόνου ζωής 2, σύμφωνα με την EN 12255-1. 

Γενικά, η ταχύτητα ανοίγματος ή κλεισίματος ενός θυροφράγματος θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του DIN 19569-4 και να κυμαίνεται μεταξύ 10 έως 50 cm/min, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στην Μελέτη. Η ταχύτητα κλεισίματος ή  ανοίγματος  των δικλείδων ορίζεται  στην 

Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
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3.21.16 Ηλεκτρικοί μεταδότες κίνησης (electrical actuators) 

Οι μεταδότες κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλήρες κλείσιμο της δικλείδας ή του 

θυροφράγματος για τη διαφορική πίεση σχεδιασμού. Το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος για το άνοιγμα 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 150% της μέγιστης ροπής κλεισίματος ή ανοίγματος,όποια από 

τις δύο είναι μεγαλύτερη. 

Ο κινητήρας θα είναι τύπου  βραχυκυκλωμένου  δρομέα,  με  μόνωση  κλάσεως  “F”, προστασία  IP 

67 ή καλύτερη, ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, και θα έχει στην περιέλιξη του 

συστήματα προστασίας (θερμοδιακόπτη ή thermistor) από τις υπερθερμάνσεις (ένα σε κάθε φάση). 

Θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης κίνησης (χειροστρόφαλος) για περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Ο κινητήρας θα αποσυνδέεται αυτόματα κατά την διάρκεια της χειροκίνητης 

λειτουργίας. 

Το σύνολο του μεταδότη κίνησης θα βρίσκεται σε κοινό, στιβαρής κατασκευής στεγανό 

κέλυφος, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Το κέλυφος θα φέρει ακροδέκτες και 

επαφές για την ρευματοδότηση. Οι τριφασικοί ακροδέκτες  θα  προστατεύονται  από χωριστά  

μονωτικά  καλύμματα. Ο πίνακας των ακροδεκτών  θα  είναι  έτσι  σχεδιασμένος,  ώστε  οι  

ρυθμιστήρες  που  περιλαμβάνει να μην υφίστανται βλάβη από τυχόν βροχή, όταν έχει αφαιρεθεί 

το κάλυμμα. 

Εάν το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες, θα πρέπει να προβλεφθούν θερμαντήρες για την αποφυγή 

συμπυκνωμάτων κατά την στάση του ηλεκτροκινητήρα. Όταν ο μεταδότης  θα  λειτουργεί,  ο 

θερμαντής θα τίθεται εκτός. 

Ο ηλεκτροκίνητος μεταδότης κίνησης (actuator) θα διαθέτει: 

• 2 τουλάχιστον σετ οριακών διακοπτών (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό» και 

«Κλειστό» 

• 1 σετ διακοπτών μέγιστης  ροπής  (torque  switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», και  

«Κλειστό»  με δυνατότητα ρύθμισης 

• Ένδειξη θέσης: μηχανική, ψηφιακή (σε περιπτώσεις επικοινωνίας με το ΚΕΛ της 

εγκατάστασης) και αναλογική (σε περίπτωση που η δικλείδα ή το θυρόφραγμα 

ορίζεται ως «ρυθμιστική») 

• Τριπολικούς διακόπτες με μαγνητικές επαφές, με  πηνίο  ελλείψεως  τάσεως  και  

ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση 
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• 1 σετ κομβίων χειρισμού για τις θέσεις «Ανοικτό», «Κλειστό» και «Στάση» 

• Διακόπτης αναστροφής 

• Επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων: «τοπικός έλεγχος» - «τηλεχειρισμός» - «εκτός» 

στη περίπτωση που απαιτείται τηλεχειρισμός του actuator 

Τα παραπάνω θα βρίσκονται είτε σε τοπικό πίνακα (εφ’όσον υπάρχει οπτική επαφή με τον actuator) 

ή επί του actuator. 

Στην περίπτωση, που απαιτείται η επικοινωνία του μηχανισμού κίνησης των θυροφραγμάτων  με το 

ΚΕΛ της εγκατάστασης, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας (π.χ 

Profibus). 

3.21.17 Πνευματικοί μεταδότες κίνησης (pneumatic actuators) 

Οι μεταδότες κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλήρες κλείσιμο της δικλείδας για τη 

διαφορική πίεση σχεδιασμού. Το διαθέσιμο περιθώριο  ισχύος για  το  άνοιγμα  θα  πρέπει  να  

είναιτουλάχιστον το 150% της μέγιστης ροπής κλεισίματος ή ανοίγματος, όποια από τις δύο 

είναι μεγαλύτερη. 

Γενικά οι πνευματικοί μεταδότες θα είναι διπλής ενέργειας και εφ’όσον προδιαγράφεται 

σχετικάμονής ενέργειας με ελατήριο (spring  type).  Ο  πνευματικός  μεταδότης  θα  μπορεί  να  

απομακρύνεται,  χωρίς την  ανάγκη  αποσυναρμολόγησης  και  της  δικλείδας,  και  να  

αντικαθίσταταιαπό  χειροτροχό. Η βάση στήριξης θα είναι σύμφωνη με το ISO 5211. 

Ο πνευματικός μεταδότης θα διαθέτει: 

• Ένδειξη θέσης: μηχανική, ψηφιακή (σε περιπτώσεις επικοινωνίας με το ΚΕΛ της 

εγκατάστασης) και αναλογική (σε περίπτωση που η δικλείδα ορίζεται ως 

«ρυθμιστική») 

• Δύο τουλάχιστον οριακούς διακόπτες (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», 

«Κλειστό» Όταν απαιτείται αναλογική λειτουργία αυτή θα επιτυγχάνεται είτε: 

• με πνευματικό σήμα 3-15 psi και έξοδο 4-20 mA 

• με είσοδο σήματος 4-20 mA και έξοδο 4-20 mA (feedback position) 

Το μέσο λειτουργίας θα είναι  πεπιεσμένος αέρας, φιλτραρισμένος. Στη  γραμμή  του αέρα  

θαπρέπει  να προβλεφθεί μεταψύκτης και ξηραντής, καθώς επίσης και διατάξεις  ελαιοπαγίδας  

και  υδατοπαγίδας. Η πίεση λειτουργίας θα είναι μικρότερη από 10 bar. 
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3.21.18 Εκτέλεση Εργασιών 

3.21.19 Ορθομετρικά σχέδια 

Η εγκατάσταση των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρούσες 

Προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση μίας σωληνογραμμής 

να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση ορθομετρικό σχέδιο της αντίστοιχης σωληνογραμμής, στην 

οποία θα εμφανίζονται όλα τα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια, όργανα καθώς επίσης και τα στηρίγματα 

των σωλήνων. 

Τα ορθομετρικά σχέδια θα ετοιμάζονται μετά από αποτύπωση των δομικών στοιχείων, όπως 

αυτά κατασκευάστηκαν και θα πρέπει σε αυτά να παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες 

στήριξηςκαθώς επίσης και διέλευσης των σωληνώσεων από τα δομικά έργα. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν  σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης, ώστε να μπορούν  να αφαιρούνται  τα 

διάφορα εξαρτήματα (αντλίες, δικλείδες, μετρητές παροχής κτλ.) χωρίς να χρειάζεται να 

διαταραχθούν οι εντοιχισμένοι σωλήνες. 

3.21.20 Εγκατάσταση σωληνώσεων 

Οι συνδέσεις των σωλήνων και  των  εξαρτημάτων  κάθε  σωληνογραμμής  πρέπει  να  

γίνεισύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τις τεχνικές οδηγίες των επιμέρους κατασκευαστών. 

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλείδων, των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων 

πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης πάνω 

στις φλάντζες αντλιών κτλ. εξοπλισμού. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηράσύμφωνα με  τις  

οδηγίες του κατασκευαστή και οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι  απόλυτακαθαρές  και στεγνές 

και να διατηρούνται στην κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις περατωθούν. 

Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή σε 

άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών όλων των 

σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρμολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Ο 

καθαρισμός θα περιλαμβάνει την αφαίρεση όλης  της σκόνης, της σκουριάς, των  υπολειμμάτων και 

των άτηκτων μεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις που έγιναν επί τόπου στο εργοτάξιο. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύμματα ή πώματα για να μην εισχωρήσουν  σκόνες, 

νερό  και άλλα ξένα σώματα μέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια. Οι πλάκες, τα πώματα 

καιτα καλύμματα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν με συγκόλληση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 

που θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στις άκρες των σωλήνων. Τα καλύμματα και τα πώματα 

θα εγκαθίστανται  μετά  το πέρας της καθημερινής εργασίας ή όποτε  η εργασία πρόκειται  να  

διακοπεί  για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Κατά την τοποθέτηση παραλλήλων δικτύων πρέπει να διατηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες 

αποστάσεις: 

• από τοίχους: 25 mm 

• από οροφές: 100 mm 

• από δάπεδα: 150 mm 

• μεταξύ σωλήνων: 40 mm (μεταξύ των τελικών επιφανειών λαμβάνοτας υπόψη 

και τις τυχόν μονώσεις) 

• καλώδια και σωληνώσεις καλωδίων: 150 mm 

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία  στηρίγματα  

περιλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης, των δομικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, 

σαγμάτων, πεδίλων ολίσθησης, σαμπανιών,  κοχλιών  στερέωσης  και  πάκτωσης,  

στοιχείωνστερέωσης και  αγκύρωσης κτλ. 

Η στήριξη των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων των δικτύων θα  γίνονται  σε  αποστάσεις 

μικρότερες των 2 m. Οι δικλείδες, οι μετρητές και τα άλλα υδραυλικά εξαρτήματα και όργανα 

θα υποστηρίζονται ανεξάρτητα από τους σωλήνες με τους οποίους είναι συνδεδεμένες. 

Κανένατεμάχιο διέλευσης των σωλήνων από δάπεδα, τοίχους και τοιχία δεν θα χρησιμοποιηθεί 

σανσημείο στήριξης των σωληνώσεων. 

Όλοι οι βραχίονες και τα εξαρτήματα στήριξης θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, εκτός εάν 

προδιαγράφεται διαφορετικά. Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι σύμφωνη με  τα 

καθοριζόμενα στην σχετική τεχνική προδιαγραφή. 

3.21.21 Διέλευση σωληνώσεων από δομικά έργα 

Για την διέλευση σωλήνων από και προς τα υγρά φρέατα ή δεξαμενές θα χρησιμοποιηθούν 

χαλυβδοσωλήνες, με φλάντζες ενσωμάτωσης (Puddle flange), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
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Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι φλάντζες ενσωμάτωσης – εγκιβωτισμού θαέχουν πάχος 0,8 

x S έως 1.3 x S (όπου S είναι το πάχος του σωλήνα) και η εξωτερική διάμετρος θα είναι 1,5 x  D 

όπου D η εξωτερική διάμετρος της αντίστοιχης φλάντζας τόρνου. Τα τεμάχιαδιέλευσης πρέπει να 

είναι γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Ηφλάντζα αγκύρωσης πρέπει 

να απέχει τουλάχιστον 50 mm από τον σιδηρό οπλισμό. 

Όπου είναι εφικτό τα ειδικά τεμάχια διέλευσης θα εγκαθίστανται πριν την σκυροδέτηση. 

Στιςάλλες περιπτώσεις πρέπει να αφήνονται  κατάλληλα  ρομβοειδή  ανοίγματα,  ώστε  να  

μπορέσει  ναγίνει  μετά η τοποθέτηση των σωλήνων. Τα ανοίγματα αυτά μειώνονται σε διατομή 

προς τιςεξωτερικές πλευρές των κατασκευών. Οι επιφάνειες του σκυροδέματος  πρέπει  να  

τραχυνθούνικανοποιητικά, ώστε  να  πραγματοποιηθεί  ικανοποιητική  πρόσφυση   του   

δευτερογενούς σκυροδέματος   από C16/20 με το οπλισμένο σκυρόδεμα και να εξασφαλισθεί η 

υδατοστεγανότητατης όλης κατασκευής. 

3.21.22 Δοκιμές 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής μίας πλήρους σωληνογραμμής περιλαμβανομένων και όλων 

των εξαρτημάτων και οργάνων (π.χ. μετρητές παροχής) θα δοκιμάζεται υδραυλικά η αντίστοιχη 

σωληνογραμμή σε πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας 

(περιλαμβανομένων και των αναμενόμενων υπερπιέσεων). 

3.21.23 Πινακίδες αναγνώρισης σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν  κωδικοποιημένα 

χρώματα και θα βάφονται με το  κατάλληλο κωδικό χρώμα ανάλογα με το διακινούμενο υγρό, 

μετά  από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Όλες οι σωληνώσεις και ο  εξοπλισμός  θα έχουν  επιπλέον  τοποθετημένες πινακίδες  με  

τονκωδικό και τα χαρακτηριστικά τους στα  Ελληνικά.  Οι  πινακίδες  των  σωληνώσεων  

ειδικότερα  θαέχουν βέλη που θα δείχνουν την κατεύθυνση ροής μέσα στις σωληνώσεις καθώς 

και το μέσο που  μεταφέρουν. 

Στις πορτοκαλί, κίτρινες , άσπρες, γκρίζες,  αλουμινένιες  και  πράσινες  πινακίδες  θα 

χρησιμοποιούνται μαύρα γράμματα ενώ στις κόκκινες και τις μπλε θα χρησιμοποιούνται άσπρα 

γράμματα. 
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3.22 Εγκατάσταση εξοπλισμού 

3.22.1 Γενικά 

Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επιμέρους Προδιαγραφές και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του 

κατασκευαστή του εξοπλισμού για την παρακολούθηση της συναρμολόγησης, ανέγερσης και την 

θέση του σε αποδοτική λειτουργία. 

3.22.2 Αποθήκευση του εξοπλισμού στο εργοτάξιο 

Ο Ανάδοχος με δικά του μέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση 

του εξοπλισμού μετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να 

ετοιμάσει κατάλληλο πρόγραμμα παραδόσεων, ώστε η εγκατάσταση των διαφόρων 

εξαρτημάτωνκαι του εξοπλισμού να είναι συμβατή με τους διατιθέμενους χώρους αποθήκευσης 

στο εργοτάξιο. 

Η Υπηρεσία θα εξετάσει τους διατιθέμενους χώρους  αποθήκευσης  και  θα  συμφωνήσει  με  

τον  τρόπο και τη σειρά που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί  να  

εγκαθίσταται με τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις και καθυστερήσεις, ακολουθώντας το 

γενικό πρόγραμμα κατασκευής. 

Τα μέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συμφωνούν με τις παρακάτω απαιτήσεις : 

• Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του, σε καθαρό, καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία στεγασμένο 

χώρο. 

• Τα αποθηκευόμενα αντικείμενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγμένα, ώστε 

να διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές. 

• Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγματα για την κατανομή του φορτίου. 
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• Η μεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειμένων πρέπει να γίνεται με 

τέτοιοτρόπο ώστε να μην υποβάλλονται σε  υπερβολικές καταπονήσεις και  να  

μην  φθείρεται  η βαφή και το φινίρισμα τους. 

• Όλα τα περιστρεφόμενα μηχανικά μέρη θα πρέπει να είναι καλυμμένα. 

• Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 

• Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ’ ευθείας πάνω στο 

έδαφος. 

3.22.3 Εξαρτήματα στερέωσης 

Τα μπουλόνια, οι βίδες και α παξιμάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισμά και αντοχή κατά της 

διάβρωσης όση και τα υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε επαφή 

διαφορετικά μέταλλα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μονωτικές ροδέλες και περικόχλια. 

Όπου  υπάρχει  κίνδυνος  διάβρωσης,  τα  μπουλόνια  και  οι  ακέφαλοι κοχλίες θα σχεδιαστούν, 

ώστε  η τάση που εφαρμόζεται στο μπουλόνι και τα παξιμάδι να μην υπερβαίνει το μισό της 

τάσης του κρίσιμου σημείου ελαστικότητας του υλικού σε όλες τις συνθήκες εφαρμογής. 

Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα ασφάλισης και 

αντιδονητικές διατάξεις. Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε 

σκυρόδεμα θα πρέπει να έχουν ανοχή απόσχισης όχι μικρότερη από την αντοχή εφελκυσμού 

του μπουλονιού. 

Όλα τα μπουλόνια, παξιμάδια και οι βίδες που πρόκειται να  ρυθμίζονται  ή αφαιρούνται  

συχνάκατά την διάρκεια συντηρήσεων  και  επισκευών  καθώς  και  αυτά  που  έχουν  διάμετρο  

μικρότερηαπό Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, 

παξιμάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθμη του νερού ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα θα 

πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύμφωνα με το ISO 3506-1 έως 3506-3. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να είναι εμφανώς μαρκαρισμένα για να εξασφαλισθεί η 

σωστή επιτόπια συναρμολόγηση. 

Στις περιπτώσεις που μπουλόνια περνούν από φέροντα μέλη κατασκευών θα  χρησιμοποιούνται 

κωνικές ροδέλες (taper washers), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα μεταδίδεται ροπή κάμψης 

στο μπουλόνι. 
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3.22.4 Ζημιές και μη ικανοποιητική εργασία από τρίτους 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός, που θα προμηθεύσει, θα τύχει της σωστής 

μεταχείρισης από το προσωπικό του. 

Για οποιαδήποτε μη ικανοποιητική εργασία, κακή τεχνική πρακτική, κακομεταχείριση ή 

ζημιέςστον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη και οφείλει να 

ενημερώσειάμεσα  την Υπηρεσία. 

3.22.5 Ανέγερση εξοπλισμού 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισμού που έχει μεταφερθεί στο 

Εργοτάξιο ή στις αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα υποστεί. 

Πριν αρχίσει την εργασία του, ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει τις συνθήκες και να έρθει σε 

συνεννόηση με την Υπηρεσία ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισμού να γίνει χωρίς να 

παρενοχλούνται υπάρχοντα έργα επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει  να παραδώσει στοεργοτάξιο τα 

τεμάχια που θα ενσωματωθούν στα έργα πολιτικού μηχανικού πριν από τηνεγκατάσταση του κυρίως 

εξοπλισμού. 

Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει σύμφωνα  με  την  καλύτερη  σύγχρονη 

πρακτική και μεθόδους και σύμφωνα με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  του  αντίστοιχου  

εξοπλισμού. Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί 

στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual), του κατασκευαστή του 

εξοπλισμού. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισμός εισάγεται 

στην Ελλάδα. 

Για την ανέγερση του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο ειδικευμένο 

προσωπικό, να διαθέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισμό όπως: γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, 

συνδετήρες, μέγγενες, χωροβάτες, όργανα δοκιμών, μονάδες συγκόλλησης, μονάδες οξυγόνου - 

ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά και γενικά οτιδήποτε παρόμοιο υλικό, το οποίο είναι 

απαραίτητο για την ανέγερση, τις επιτόπιες δοκιμές και την θέση σε λειτουργία. 

Ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι αλφαδιασμένος και ευθυγραμμισμένος, ώστε να 
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ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούνεπαρκή 

προσωρινά παρεμβύσματα, στηρίγματα κτλ., για να διευκολυνθεί η ανέγερση και ηευθυγράμμισή 

του και να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αμετακίνητος κατά την τοποθέτηση τουκονιάματος, του 

σκυροδέματος, ή τις επιχωματώσεις. 

Αφού ο εξοπλισμός αλφαδιασθεί και ευθυγραμμισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την 

Υπηρεσία και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η “ενσωμάτωση”  του  εξοπλισμού  

(σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχωματώσεις κτλ.). 

3.22.6 Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισμού 

Κάθε επιμέρους εξάρτημα του εξοπλισμού πρέπει να έχει μόνιμα στερεωμένη, σε εμφανή θέση, 

πινακίδα αναγνώρισης ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, πάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή 

χαραχθεί από τον κατασκευαστή οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 

• Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή 

• Ονομασία εξαρτήματος 

• Αύξων αριθμός της κατασκευής, στοιχεία αναφοράς κατασκευής και /ή εργασίας. 

• Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. 

Όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού που χρησιμεύουν για ένδειξη, συναγερμό και έλεγχο θα φέρουν 

κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τομέα λειτουργίας τους. 

 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

4 Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση   

4.1 Εκπαίδευση  

Ο προμηθευτής θα συντάξει και θα παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού του φορέα λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) εβδομάδων, δηλαδή 10 

εργασίμων ημερών και κατά μέγιστο 20 εργάσιμων ημερών (δηλαδή τεσσάρων εβδομάδων) με 6 

ώρες το πολύ ημερησίως, σε ωράριο της ελεύθερης επιλογής της υπηρεσίας μας (πρωί-απόγευμα ή 

Σάββατο πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα 

οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη 

καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του 

συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, συμπτωματολογία 

και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης (P.M.S.), την 

σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η εκπαίδευση και τα υπό προμήθεια 

όργανα δοκιμών/μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το κυρίως υπό προμήθεια υλικό του έργου της 

παρούσας.  

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος μηχανικός της 

Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράμματος της 

εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος επικεφαλής τεχνικός της 

εγκαταστάσεως. Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.  

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής: 

α) Για τους χρήστες του συστήματος (2 – 4 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των 

τοπικών σταθμών. Η λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό 

βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιμο του συστήματος, 

τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων και αρχείων αποθήκευσης. 

β) Για το προσωπικό συντήρησης (1 – 2 άτομα) 
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Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών στους 

ΤΣΕ και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

γ) Για τους προγραμματιστές / μηχανικούς συστημάτων (1 – 2 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των υπολογιστών 

(βάση δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, γλώσσα ελέγχου 

διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή τους με τη βάση 

δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς στους ΤΣΕ κ.λ.π. 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται: 

• Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης -χρονική διάρκεια  

• Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί Υπομηχανικοί -

Μηχανικοί) που απαιτείται να εκπαιδευτούν  

• Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα  

• Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική)  

• Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού.  

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στον φορέα λειτουργίας έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα που 

θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις επιδόσεις των 

εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών.  

4.2 Τεκμηρίωση  

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. 

Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε εγχειρίδια που 

έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) 

πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής :  

α) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθμών Ελέγχου. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις 

λειτουργίες του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη κάθε σταθμού ελέγχου.  

Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως η θέση του συστήματος σε 

λειτουργία και ο τρόπος να πραγματοποιείται βοηθητική αποθήκευση (back up) δεδομένων για 
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λόγους ασφαλείας.  

Επίσης το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο μηχανικό 

συστημάτων του φορέα λειτουργίας.  

β) Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα όπως 

παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής:  

o Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών  

o Εξοπλισμός τοπικών σταθμών  

o Συστήματα τηλεπικοινωνιών  

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και της θεωρίας 

λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι επιπέδου στοιχείου, 

καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιουμένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και 

μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος, θα περιλαμβάνουν πλήρη χονδρικά και λεπτομερή σχηματικά και 

κυκλωματικά διαγράμματα και σχέδια για κάθε μονάδα ή πλακέτα που χρησιμοποιείται στο 

σύστημα.  

γ)  Εγχειρίδια τοπικών σταθμών. Σε κάθε θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον 

πλήρες σετ τεχνικών εγχειριδίων χρήσεως, λειτουργίας, συντήρησης, εντοπισμού και 

αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών εκτελέσεως δοκιμών και ρυθμίσεων των συσκευών ή 

συστημάτων που βρίσκονται στη θέση αυτή.  

δ) Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε τοπικό σταθμό που 

περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων καθώς και ηλ/κών πινάκων που θα 

εγκαταστήσει ο προμηθευτής.  

ε) Όλοι οι κώδικες των προγραμμάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό μέσο.  

Αναλυτική λίστα προμηθευτών και υπεργολάβων που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο η οποία και θα 

περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων  

Διεύθυνση προμηθευτών/υπεργολάβων  
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Τηλέφωνο προμηθευτών/υπεργολάβων  

Όνομα αρμοδίων προμηθευτών/υπεργολάβων  

Περιγραφή της υπηρεσίας και των υλικών που χορήγησε.  

 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

 

5 Υποστήριξη – Εγγύηση – Συντήρηση Συστήματος 

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του συστήματος και των 

επιμέρους υλικών του, για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών (ΕΝΑ ΕΤΟΣ) και μέγιστο τριάντα έξι 

(36) μηνών,  μετά την παραλαβή του έργου. 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν συντήρηση 

όλων των συσκευών (hardware & software), μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αποτελούν τις 

εγκαταστάσεις. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να διατηρεί τον εγκατεστημένο εξοπλισμό σε άριστη 

κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτά. Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η 

εκτέλεση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης της προληπτικής συντήρησης καθώς και η αξία 

των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της.  

Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε 

παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε υπό προμήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται οποιαδήποτε 

βλάβη μπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια παρέμβαση ή χειριστικό 

σφάλμα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

αντικαθιστά τις επιμέρους μονάδες με καινούργιες, οι οποίες θα συνοδεύονται από εγγύηση 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους εάν συμβεί κατά τον χρόνο της  εγγύησης, ώστε να λήγει με την 

συνολική εγγύηση.  

Θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την εγγύηση σε ότι αφορά: 

• Tην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα 

στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει 

σχετική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, όσον αφορά το υλικό και συγγραφή 

τεχνικών εκθέσεων ποιότητας, ενώ όσο αφορά τα λογισμικά θα καλύπτεται άμεσα 

μέσω υποστήριξης Internet που θα παρέχει ο ανάδοχος. 

• Κατά τη διάρκεια του έργου με τη χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης 

συντήρησης θα αναπτυχθούν και θα συμπληρωθούν σε συνεργασία με το Δήμο 

Θέρμης οι απαιτήσεις του λογισμικού και υλικού για των καθορισμό των 

διαδικασιών προληπτικής / προγραμματισμένης συντήρησης κάθε εξοπλισμού. 

• Tο μέσο χρόνο απόκρισης μεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του 
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εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο 

ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω 

ωραρίου.  

• Tη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόμενου 

συστήματος ανταλλακτικών.  

• Tη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά 

δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος 

αναμονής μέχρι την άφιξή τους.  

Μετά τη λήξη της περιόδου  εγγυήσεως, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει,  συντήρηση του 

συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών 

καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν. Στην προσφορά πρέπει να αναφερθεί 

ρητά η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη 

συντήρηση του συστήματος. Απαιτούμενη διάρκεια είναι τουλάχιστον οκτώ (8) έτη μετά την  

εγγύηση.  

Στην προσφορά για την Σύμβαση Συντήρησης θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σε ότι αφορά 

:   

i. Tην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα 

στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται. Οι ημερομηνίες και ώρες θα καθορίζονται 

μετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία.  

ii. Tο μέσο χρόνο απόκρισης μεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του 

εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο 

ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω 

ωραρίου.  

iii. Tη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόμενου 

συστήματος ανταλλακτικών.  

iv. Tη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά 

δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος 

αναμονής μέχρι την άφιξή τους.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης. 

Η συντήρηση τόσο κατά το διάστημα της εγγύησης όσο και κατά το διάστημα μετά την περίοδο 
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εγγύησης θα είναι ακριβώς η ίδια ως προς τις υποχρεώσεις του προμηθευτή.  

Επιπλέον, μετά την παραλαβή του έργου και σε χρονικό διάστημα ενός έτους, η Υπηρεσία εκτιμά 

ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 160 ώρες PER CALL Υποστήριξης, από το προσωπικό του 

Προμηθευτή που ανέπτυξε τα προγράμματα εφαρμογής. Να δοθεί η διαδικασία υποστήριξης.  

Τέλος, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στις προσφορές τους να συμπεριλάβουν οπωσδήποτε μια λίστα 

με ανταλλακτικά, τα οποία θα καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της υπηρεσίας.  
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1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ  
( € ) 

ΣΥΝΟΛΟ ( € ) 

Α.Τ.1 Η/Μ Εξοπλισμός       

1.1 
Δοσομετρική αντλία παροχής 0-7 l/hr  σε 

10 atm. 
8  980,00 €   7.840,00 €  

1.2 

Αυτόματο σύστημα προεπεξεργασίας 

εισερχομένων λυμάτων που περιλαμβάνει 

εσχάρωση , εξάμμωση,  αερισμό, 

λιποσυλλογή και αμμοπλυντιρίδα. 

1  46.000,00 €   46.000,00 €  

1.3 

Υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας 

νιτρικών παροχής 25 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 5 μέτρα ,ισχύος 1.5 kw και με 

στροφές 1450  στροφές ανα λεπτό για την 

τοποθέτηση σε βάση 

4  4.300,00 €   17.200,00 €  

1.4 

Υποβρύχιοι αναδευτήρες, με το σύστημα 

στήριξης και τουs οδηγούς ολίσθησης στις 

δεξαμενές απονιτροποίησης. 
4  11.300,00 €   45.200,00 €  

1.5 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο - ανακυκλοφορίας 

στραγγιδίων  παροχής 5 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 7 μέτρα ,ισχύος 1 kw και με 

στροφές 960  στροφές ανα λεπτό για την 

τοποθέτηση σε υφιστάμενη βάση 

2  1.800,00 €   3.600,00 €  

1.6 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο -επεξεργασμένων λυμάτων  

παροχής 50 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 7 

μέτρα  και με στροφές 960  στροφές ανα 

λεπτό για την τοποθέτηση σε υφιστάμενη 

βάση 

2  2.800,00 €   5.600,00 €  

1.7 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο -επεξεργασμένων λυμάτων 

προς αποδέκτη παροχής 50κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 25 μέτρα και με στροφές 960  

στροφές ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε 

υφιστάμενη βάση 

2  3.100,00 €   6.200,00 €  

1.8 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο περίσσειας  ιλύος παροχής 8 

κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 μέτρα ,ισχύος 

2.2 kw και με στροφές 960 στροφές ανα 

λεπτό για την τοποθέτηση σε υφιστάμενη 

βάση 

2  1.800,00 €   3.600,00 €  
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1.9 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ΕΕΛ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ παροχής 40 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 55  μέτρα ,ισχύος έως 32  kw 

και με στροφές 2950 στροφές ανα λεπτό 

για την τοποθέτηση σε  βάση. 

3  15.000,00 €   45.000,00 €  

1.10 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ΕΕΛ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ παροχής 20 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 45  μέτρα ,ισχύος έως 20  kw 

και με στροφές 2950 στροφές ανα λεπτό 

για την τοποθέτηση σε  βάση. 

3 14.000,00 € 42.000,00 € 

1.11 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για την 

τροφοδοσία περιστρεφόμενων φίλτρων  

παροχής 50κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 

μέτρα ,ισχύος 2.2 kw και με στροφές 950 

στροφές ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε 

βάση. 

2  2.600,00 €   5.200,00 €  

1.12 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος  

παροχής 20 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 

μέτρα ,ισχύος 1.0 kw και με στροφές 960 

στροφές ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε 

βάση 

3  1.200,00 €   3.600,00 €  

1.13 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης 

πλήρες γιά πίεση λειτουργίας έως 16 atm 

χωρητικότητας 300 l 

1  1.800,00 €   1.800,00 €  

1.14 

Σύστημα xλωρίωσης για την απολύμανσης 

των 

επεξεργασμένων λυμάτων. 

1  1.900,00 €   1.900,00 €  

1.15 

Συγκρότημα αεροσυμπιεστών για την 

δεξαμενή αερισμού αποτελούμενο απο 

τρείς αεροσυμπιεστές  παροχής  400 

Νm3/h  σε 400mbar.  πλήρης 

τοποθετημένoi σε μεταλλικο οικίσκο τύπου 

ISOBOX 

1  46.000,00 €   46.000,00 €  

1.16 
Αντλία  προοδευτικής κοιλότητας με 

μετατροπέα συχνότητας. 2  3.000,00 €   6.000,00 €  

1.17 

Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων - 

Ανυψωτικές διατάξεις. 

Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο απλής 

μονοράγας, πλήρες, ανυψωτικής 

ικανότητας 2 ton 

2  6.600,00 €   13.200,00 €  

1.18 

Σύστημα αφυδάτωσης τύπου 

κοχλιόπρεσσας, δυναμικότητας έως 4.0 

m3/h λάσπης ελάχιστης περιεκτικότητας 

1.0% σε στερεά εγκατεστημένο στον ίδιο 

μεταλλικό οικίσκο τύπου (isobox) με το 

συγκρότημα διάλυσης πολυηλεκτρολύτη. 

1 95.000,00 €   95.000,00 €  
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1.19 
Φίλτρο τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τύπου 

οριζόντιου περιστρεφόμενου τυμπάνου 1  50.000,00 €   50.000,00 €  

1.20 

Συγκρότημα διάλυσης πολυηλεκτρολύτη 

εγκατεστημένο σε μεταλλικό οικίσκο 

τύπου (isobox) 

1  26.000,00 €   26.000,00 €  

1.21 
Μετρητές παροχής  αέρα 

δεξαμενών αερισμού 4  4.500,00 €   18.000,00 €  

1.22 

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση 

διαχυτών    στις 

δεξαμενές  αερισμού. 
240  35,00 €   8.400,00 €  

1.23 

Εγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 1/3" με 

φακό 1/3" varifocal, 10~40mm, Infrared. 

σταθερού τύπου. 

8  280,10 €   2.240,80 €  

1.24 

Μετρητής παροχής, ηλεκτρομαγνητικός, 

φλαντζωτός ονομαστικής διαμέτρου 

DN100, με πίεση λειτουργίας ΡΝ16 
3  4.204,11 €   12.612,33 €  

1.25 

Μετρητής οργάνου COD με αισθητήριο 

συνεχούς μέτρησης 

οργανικού φορτίου 
1  25.000,00 €   25.000,00 €  

1.26 
Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος αντλιοστασίου 

λυμάτων Α1 και Α2 της Νέας Επιδαύρου. 2  10.000,00 €   20.000,00 €  

1.27 

Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος  όλου του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 

Ε.Ε.Λ. 

Προεπεξεργασία-Αερισμό-Καθίζηση- 

Περιστρ.Φίλτρα-Αφυδάτωση-

Αντλιοστάσια 

1  85.000,00 €   85.000,00 €  

1.28 

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, 

ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων 

ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, 

τριφασικής λειτουργίας ισχύος 75 KVAR 

1  3.900,00 €   3.900,00 €  

1.29 

Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής 

διανομής (πίλλαρ). για το αντλιοστάσιο 

τροφοδοσίας της Ε.Ε.Λ. Πίλαρ ανοξείδωτο 

οκτώ αναχωρήσεων 

1  4.023,42 €   4.023,42 €  

1.30 

Φλωτεροδιακόπτες τύπου αχλαδιου για 

εγκατάσταση σε θαλάμους αναρρόφησης 

της Ε.Ε.Λ. 

20  198,00 €   3.960,00 €  

A.T.2 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 1  24.820,00 €   24.820,00 €  

Α.Τ.3 Υλικά Στήριξης-Σιδηρικά 1  22.970,00 €   22.970,00 €  

Α.Τ.4 
Υλικά και Εργασίες Πολ. Μηχανικού 

1 
              

56.315,10 €  
 56.315,10 €  

Α.Τ.5 
Υδραυλικός Εξοπλισμός και 

Σωληνώσεις 
1 

            

101.982,00 €  
 101.982,00 €  

Α.Τ.6 
Αυτοματισμός – Τηλεέλεγχος- 

Τηλεχειρισμός 
      





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ » 

6.1 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου λυμάτων ΤΣΕ 

Α1 και ΤΣΕΑ2 της Αρχαίας Επιδαύρου. 2  23.600,00 €   47.200,00 €  

6.2 

Εγκατάσταση    συστήματος κεντρικού 

σταθμού τηλεελεγχου- τηλεχειρισμού 

SCADA  συμπεριλαμβανεται Η/Υ, 

εκτυπωτης κλπ με όλα τα απαραίτητα 

λογισμικά 

1  55.000,00 €   55.000,00 €  

6.3 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου 

Προεπεξεργασίας ΤΣΕ1 
1  20.000,00 €   20.000,00 €  

6.4 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μοναδας 

Αερισμού-ανακυκλοφοριας ΤΣΕ2 1  36.100,00 €   36.100,00 €  

6.5 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Τελικής 

Διάθεσης ΤΣΕ3 
1  14.000,00 €   14.000,00 €  

6.6 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μοναδας 

Μηχανικής Αφυδάτωσης ΤΣΕ4 1  16.400,00 €   16.400,00 €  

6.7 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Αντλιοστασιού 

ΕΕΛ τελικής διάθεσης ΤΣΕ5 1  15.100,00 €   15.100,00 €  

6.8 Ανάπτυξη Λογισμικών ΚΣΕ 1  66.200,00 €   66.200,00 €  

Α.Τ.7 Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση-Εγγύηση 1  10.000,00 €   10.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ    1.140.163,65 €  

ΦΠΑ (24%) 24%  273.639,28 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.413.802,93 €  
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    [2] 
 

 

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ακολουθούν τα Άρθρα Τιμολογίου. Το κάθε άρθρο τιμολογίου περιλαμβάνει την προμήθεια, 

την εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού όπως αυτός 

περιγράφεται στα Τεύχη του Προϋπολογισμού Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και της 

Τεχνικής Περιγραφής. 

 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

Α.Τ.1 Η/Μ Εξοπλισμός 654.076,55 € 

Α.Τ.2 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 24.820,00 € 

Α.Τ.3 Υλικά Στήριξης-Σιδηρικά 22.970,00 € 

Α.Τ.4 Υλικά και Εργασίες Πολ. Μηχανικού 56.315,10 € 

Α.Τ.5 Υδραυλικός Εξοπλισμός και Σωληνώσεις 101.982,00 € 

Α.Τ.6 
Αυτοματισμός – Τηλεέλεγχος- 

Τηλεχειρισμός 
270.000,00 € 

Α.Τ.7 Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση-Εγγύηση 10.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.140.163,65 € 

ΦΠΑ (24%) 273.639,28 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.413.802,93 € 
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1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ  
( € ) 

ΣΥΝΟΛΟ ( € ) 

Α.Τ.1 Η/Μ Εξοπλισμός       

1.1 
Δοσομετρική αντλία παροχής 0-7 l/hr  σε 

10 atm. 
8   

1.2 

Αυτόματο σύστημα προεπεξεργασίας 

εισερχομένων λυμάτων που περιλαμβάνει 

εσχάρωση , εξάμμωση,  αερισμό, 

λιποσυλλογή και αμμοπλυντιρίδα. 

1   

1.3 

Υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας 

νιτρικών παροχής 25 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 5 μέτρα ,ισχύος 1.5 kw και με 

στροφές 1450  στροφές ανα λεπτό για την 

τοποθέτηση σε βάση 

4   

1.4 

Υποβρύχιοι αναδευτήρες, με το σύστημα 

στήριξης και τουs οδηγούς ολίσθησης στις 

δεξαμενές απονιτροποίησης. 
4   

1.5 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο - ανακυκλοφορίας 

στραγγιδίων  παροχής 5 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 7 μέτρα ,ισχύος 1 kw και με 

στροφές 960  στροφές ανα λεπτό για την 

τοποθέτηση σε υφιστάμενη βάση 

2   

1.6 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο -επεξεργασμένων λυμάτων  

παροχής 50 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 7 

μέτρα  και με στροφές 960  στροφές ανα 

λεπτό για την τοποθέτηση σε υφιστάμενη 

βάση 

2   

1.7 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο -επεξεργασμένων λυμάτων 

προς αποδέκτη παροχής 50κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 25 μέτρα και με στροφές 960  

στροφές ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε 

υφιστάμενη βάση 

2   

1.8 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο περίσσειας  ιλύος παροχής 8 

κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 μέτρα ,ισχύος 

2.2 kw και με στροφές 960 στροφές ανα 

λεπτό για την τοποθέτηση σε υφιστάμενη 

βάση 

2   

1.9 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ΕΕΛ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ παροχής 40 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 55  μέτρα ,ισχύος έως 32  kw 

και με στροφές 2950 στροφές ανα λεπτό για 

την τοποθέτηση σε  βάση. 

3   
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1.10 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ΕΕΛ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ παροχής 20 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 45  μέτρα ,ισχύος έως 20  kw 

και με στροφές 2950 στροφές ανα λεπτό για 

την τοποθέτηση σε  βάση. 

3   

1.11 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για την 

τροφοδοσία περιστρεφόμενων φίλτρων  

παροχής 50κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 

μέτρα ,ισχύος 2.2 kw και με στροφές 950 

στροφές ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε 

βάση. 

2   

1.12 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος  

παροχής 20 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 

μέτρα ,ισχύος 1.0 kw και με στροφές 960 

στροφές ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε 

βάση 

3   

1.13 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης 

πλήρες γιά πίεση λειτουργίας έως 16 atm 

χωρητικότητας 300 l 

1   

1.14 

Σύστημα xλωρίωσης για την απολύμανσης 

των 

επεξεργασμένων λυμάτων. 

1   

1.15 

Συγκρότημα αεροσυμπιεστών για την 

δεξαμενή αερισμού αποτελούμενο απο 

τρείς αεροσυμπιεστές  παροχής  400 Νm3/h  

σε 400mbar.  πλήρης τοποθετημένoi σε 

μεταλλικο οικίσκο τύπου ISOBOX 

1   

1.16 
Αντλία  προοδευτικής κοιλότητας με 

μετατροπέα συχνότητας. 2   

1.17 

Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων - 

Ανυψωτικές διατάξεις. 

Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο απλής 

μονοράγας, πλήρες, ανυψωτικής 

ικανότητας 2 ton 

2   

1.18 

Σύστημα αφυδάτωσης τύπου 

κοχλιόπρεσσας, δυναμικότητας έως 4.0 

m3/h λάσπης ελάχιστης περιεκτικότητας 

1.0% σε στερεά εγκατεστημένο στον ίδιο 

μεταλλικό οικίσκο τύπου (isobox) με το 

συγκρότημα διάλυσης πολυηλεκτρολύτη. 

1   

1.19 
Φίλτρο τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τύπου 

οριζόντιου περιστρεφόμενου τυμπάνου 1   

1.20 

Συγκρότημα διάλυσης πολυηλεκτρολύτη 

εγκατεστημένο σε μεταλλικό οικίσκο τύπου 

(isobox) 

1   

1.21 
Μετρητές παροχής  αέρα 

δεξαμενών αερισμού 4   
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1.22 

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση 

διαχυτών    στις 

δεξαμενές  αερισμού. 
240   

1.23 

Εγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 1/3" με 

φακό 1/3" varifocal, 10~40mm, Infrared. 

σταθερού τύπου. 

8   

1.24 

Μετρητής παροχής, ηλεκτρομαγνητικός, 

φλαντζωτός ονομαστικής διαμέτρου 

DN100, με πίεση λειτουργίας ΡΝ16 
3   

1.25 

Μετρητής οργάνου COD με αισθητήριο 

συνεχούς μέτρησης 

οργανικού φορτίου 
1   

1.26 
Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος αντλιοστασίου 

λυμάτων Α1 και Α2 της Νέας Επιδαύρου. 2   

1.27 

Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος  όλου του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 

Ε.Ε.Λ. 

Προεπεξεργασία-Αερισμό-Καθίζηση- 

Περιστρ.Φίλτρα-Αφυδάτωση-Αντλιοστάσια 

1   

1.28 

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, 

ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων 

ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, 

τριφασικής λειτουργίας ισχύος 75 KVAR 

1   

1.29 

Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής 

διανομής (πίλλαρ). για το αντλιοστάσιο 

τροφοδοσίας της Ε.Ε.Λ. Πίλαρ ανοξείδωτο 

οκτώ αναχωρήσεων 

1   

1.30 

Φλωτεροδιακόπτες τύπου αχλαδιου για 

εγκατάσταση σε θαλάμους αναρρόφησης 

της Ε.Ε.Λ. 

20   

A.T.2 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 1   

Α.Τ.3 Υλικά Στήριξης-Σιδηρικά 1   

Α.Τ.4 Υλικά και Εργασίες Πολ. Μηχανικού 1   

Α.Τ.5 Υδραυλικός Εξοπλισμός και Σωληνώσεις 1   

Α.Τ.6 
Αυτοματισμός – Τηλεέλεγχος- 

Τηλεχειρισμός 
    

6.1 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου λυμάτων ΤΣΕ 

Α1 και ΤΣΕΑ2 της Αρχαίας Επιδαύρου. 2   

6.2 

Εγκατάσταση    συστήματος κεντρικού 

σταθμού τηλεελεγχου- τηλεχειρισμού 

SCADA  συμπεριλαμβανεται Η/Υ, 

εκτυπωτης κλπ με όλα τα απαραίτητα 

λογισμικά 

1   

6.3 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου 

Προεπεξεργασίας ΤΣΕ1 
1   

6.4 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μοναδας 

Αερισμού-ανακυκλοφοριας ΤΣΕ2 1   
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6.5 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Τελικής 

Διάθεσης ΤΣΕ3 
1   

6.6 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μοναδας 

Μηχανικής Αφυδάτωσης ΤΣΕ4 1   

6.7 
Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Αντλιοστασιού 

ΕΕΛ τελικής διάθεσης ΤΣΕ5 1   

6.8 Ανάπτυξη Λογισμικών ΚΣΕ 1   

Α.Τ.7 Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση-Εγγύηση 1   

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ (24%) 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ακολουθούν τα Άρθρα Τιμολογίου. Το κάθε άρθρο τιμολογίου περιλαμβάνει την προμήθεια, την 

εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού όπως αυτός 

περιγράφεται στα Τεύχη του Προϋπολογισμού Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και της 

Τεχνικής Περιγραφής 
 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

Α.Τ.1 Η/Μ Εξοπλισμός  

Α.Τ.2 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός  

Α.Τ.3 Υλικά Στήριξης-Σιδηρικά  

Α.Τ.4 Υλικά και Εργασίες Πολ. Μηχανικού  

Α.Τ.5 
Υδραυλικός Εξοπλισμός και 

Σωληνώσεις 
 

Α.Τ.6 
Αυτοματισμός – Τηλεέλεγχος- 

Τηλεχειρισμός 
 

Α.Τ.7 Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση-Εγγύηση  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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1. ΈΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με παραπομπές στις αντίστοιχες 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Τύπος Παραπομπή 

1 Δοσομετρική αντλία παροχής 0-7 l/hr  σε 10 
atm. 

  

2 

Αυτόματο σύστημα προεπεξεργασίας 

εισερχομένων λυμάτων που περιλαμβάνει 

εσχάρωση , εξάμμωση,  αερισμό, λιποσυλλογή 

και αμμοπλυντιρίδα. 

  

3 

Υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας νιτρικών 

παροχής 25 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 μέτρα 

,ισχύος 1.5 kw και με στροφές 1450  στροφές 

ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε βάση 

  

4 

Υποβρύχιοι αναδευτήρες, με το σύστημα 

στήριξης και τουs οδηγούς ολίσθησης στις 

δεξαμενές απονιτροποίησης. 

  

5 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο - ανακυκλοφορίας στραγγιδίων  

παροχής 5 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 7 μέτρα 

,ισχύος 1 kw και με στροφές 960  στροφές ανα 

λεπτό για την τοποθέτηση σε υφιστάμενη βάση 

  

6 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο -επεξεργασμένων λυμάτων  

παροχής 50 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 7 μέτρα  

και με στροφές 960  στροφές ανα λεπτό για την 

τοποθέτηση σε υφιστάμενη βάση 

  

7 Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το   
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αντλιοστάσιο -επεξεργασμένων λυμάτων προς 

αποδέκτη παροχής 50κ.μ./ώρα με μανομετρικό 

25 μέτρα και με στροφές 960  στροφές ανα 

λεπτό για την τοποθέτηση σε υφιστάμενη βάση 

8 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο περίσσειας  ιλύος παροχής 8 

κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 μέτρα ,ισχύος 2.2 

kw και με στροφές 960 στροφές ανα λεπτό για 

την τοποθέτηση σε υφιστάμενη βάση 

  

9 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ΕΕΛ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ παροχής 40 κ.μ./ώρα με 

μανομετρικό 55  μέτρα ,ισχύος έως 32  kw και 

με στροφές 2950 στροφές ανα λεπτό για την 

τοποθέτηση σε  βάση. 

  

10 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για την 

τροφοδοσία περιστρεφόμενων φίλτρων  

παροχής 50κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 μέτρα 

,ισχύος 2.2 kw και με στροφές 950 στροφές 

ανα λεπτό για την τοποθέτηση σε βάση. 

  

11 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για το 

αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος  παροχής 

20 κ.μ./ώρα με μανομετρικό 5 μέτρα ,ισχύος 

1.0 kw και με στροφές 960 στροφές ανα λεπτό 

για την τοποθέτηση σε βάση 

  

12 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης πλήρες 

γιά πίεση λειτουργίας έως 16 atm 

χωρητικότητας 300 l 

  

13 

Σύστημα xλωρίωσης για την απολύμανσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων.   

14 
Συγκρότημα αεροσυμπιεστών για την δεξαμενή 

αερισμού αποτελούμενο απο τρείς 
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αεροσυμπιεστές  παροχής  400 Νm3/h  σε 

400mbar.  πλήρης τοποθετημένoi σε μεταλλικο 

οικίσκο τύπου ISOBOX 

15 

Αντλία  προοδευτικής κοιλότητας με 

μετατροπέα συχνότητας.   

16 

Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων - Ανυψωτικές 

διατάξεις. 

Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο απλής μονοράγας, 

πλήρες, ανυψωτικής 

ικανότητας 2 ton 

  

17 

Σύστημα αφυδάτωσης τύπου κοχλιόπρεσσας, 

δυναμικότητας έως 4.0 m3/h λάσπης ελάχιστης 

περιεκτικότητας 1.0% σε στερεά 

εγκατεστημένο στον ίδιο μεταλλικό οικίσκο 

τύπου (isobox) με το συγκρότημα διάλυσης 

πολυηλεκτρολύτη. 

  

18 

Φίλτρο τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τύπου 

οριζόντιου περιστρεφόμενου τυμπάνου   

19 

Συγκρότημα διάλυσης πολυηλεκτρολύτη 

εγκατεστημένο σε μεταλλικό οικίσκο τύπου 

(isobox) 

  

20 

Μετρητές παροχής  αέρα 

δεξαμενών αερισμού   

21 

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση 

διαχυτών    στις 

δεξαμενές  αερισμού. 

  

22 

Εγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 1/3" με φακό 

1/3" varifocal, 10~40mm, Infrared. σταθερού 

τύπου. 

  

23 Μετρητής παροχής, ηλεκτρομαγνητικός,   
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φλαντζωτός ονομαστικής διαμέτρου DN100, 

με πίεση λειτουργίας ΡΝ16 

24 
Πίνακες Ισχύος 

  

25 
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 

  

26 Υλικά Στήριξης-Σιδηρικά   

27 
Υλικά και Εργασίες Πολ. Μηχανικού 

  

28 
Υδραυλικός Εξοπλισμός και Σωληνώσεις 

  

 

 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  (ΤΣΕ)  

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Τύπος Παραπομπή 

1 Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού   

2 Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC)    

3 Radio Modem με κεραία   

4 
Αντικεραυνική προστασία γραμμής 

τροφοδοσίας 
  

5 Αντικεραυνική προστασία αναλογικών   

6 Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS   

7 Σταθμήμετρο δεξαμενής   

8 Φλωτεροδιακόπτης   

9 Μετρητής Πίεσης-Πιεσόμετρο   

10 Παροχόμετρα ηλεκτρομαγνητικά ρεύματος   

14 Λογισμικό σταθμού   

15 Υδραυλικός Εξοπλισμός    

16 Ηλεκτρολογικό Υλικό   
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Σ.Ε. (HARDWARE, SOFTWARE) 

 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Τύπος Παραπομπή 

1 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Server 

  

4 
Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS 

  

5 
Έγχρωμο πολυμηχάνημα Α3(Γραφικών) 

  

6 
Έγχρωμο πολυμηχάνημα Α4(Αναφορών -

συμβάντων) 

  

7 
Οθόνη προβολής  

  

8 
Εξοπλισμός Δικτύωσης  

  

9 
Λειτουργικό σύστημα Server συν σουίτα 

γραφείου 

  

10 
Σουίτα γραφείου για Client 

  

11 
Λογισμικό SCADA Κεντρικού σταθμού 

Ελέγχου 

  

12 
Λογισμικό προγραμματισμού τοπικών 

σταθμών (PLC) 

  

14 Εργασίες Εγκατάστασης 
  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Τύπος Παραπομπή 

1 

Ανάπτυξη Λογισμικού  SCADA 

Κεντρικού σταθμού Ελέγχου    

2 

Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλελέγχου - 

Τηλεχειρισμού - PLC    
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Στοιχεία Παραπομπή 

1. Εκπαίδευση προσωπικού-τεκμηρίωση   

2. Εγγύηση – Συντήρηση - Υποστήριξη   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1°: Εκτέλεση Έργων  

1.1 Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια του έργου και θα έχει έναν ικανό 

επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια 

έργα και θα είναι εγκεκριμένος από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων 

αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας. 

Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Αναδόχου, ο 

οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο 

Μηχανικό της Υπηρεσίας κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα συμμετέχει σ' όλες 

τις συναντήσεις στο χώρο του έργου.  

1.2 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και 

έλεγχο του έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

1.3 Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας όταν τελειώνει 

κάθε μέρος του έργου και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους 

παρουσία του μηχανικού και προς ικανοποίησή του, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για 

όλο το έργο. 

1.4 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά 

την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει το Προσωπικό και τα υλικά που 

χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις.  

1.5 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για 

την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες 

θα εκτελέσει το έργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2°: Δημόσια Υγεία  

2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να 

μην θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει από τους χώρους 

εργασίας αμέσως κάθε άτομο που απασχολείται από αυτόν άμεσα ή έμμεσα και δεν 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που διατίθενται ή που κατά την γνώμη του 

Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.  

2.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προμηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους 

υγιεινής για το Προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή άχρηστων. 

Αυτό το μέτρο θα πρέπει να είναι αρκετό ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του 

χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει στην Υπηρεσία ή των παρακειμένων ιδιοκτησιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: Πίνακες Ανακοινώσεων  

Ο Ανάδοχος δε χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους του έργου ή μέρος των 

εγκαταστάσεων για τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της 

Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 4°: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους 

λόγους θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους κανονισμούς του ΙΕΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5°: Χρήση φορητών εργαλείων  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων.  

 

ΑΡΘΡΟ 6°: Ποιότητα εργασιών - Σκαλωσιές 

6.1 Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής και 

να εκτελούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς.  

6.2 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με αυτό που περιγράφονται στο κείμενο 

αυτό, ή τα αντίστοιχα σχέδια.  

6.3 Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές Προδιαγραφές 

εκτός αν περιγράφεται αλλιώς στο κείμενο αυτό ή τα αντίστοιχα σχέδια.  

6.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για το έργο. 

Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να ακολουθούν τους ισχύοντες 

κανονισμούς ασφαλείας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7°: Καταστροφές υλικών 

7.1 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής και η Υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη για όποια 

καταστροφή συμβεί στα υλικά που αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα 

προστασίας από σκουριά, διάβρωση, σκόνη κλπ. 

7.2 Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να 

παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα. Οι 

αγωγοί θα τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια.  

7.3 Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή 

καλύμματα μέχρι την χρήση τους.  

7.4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι 

καθαρά, στεγνά, και σε καλή κατάσταση.  

7.5 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν 

αντικατάσταση υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων υλικού για 

απορρόφηση υγρασίας (silica gel).  

7.6 Ότι υλικό παραδίδεται στην Υπηρεσία θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζημιά σε αυτό 

να αναφέρεται αμέσως γραπτά και να δείχνεται στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. 

Υλικό που περισσεύει θα πρέπει να παραδίδεται στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  
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ΑΡΘΡΟ 8°: Δείγματα 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Μηχανικό με δείγματα για κάθε υλικό εξοπλισμό που θα 

απαιτήσει ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 9°: Συμβατικά Σχέδια 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας όλα τα σχέδια και 

προδιαγραφές για έγκριση πριν την αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισμού.  

Όταν τα σχέδια του Ανάδοχου δεν εγκρίνονται τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλλει καινούρια 

σχέδια μέσα σε δύο εβδομάδες.  

Αν είναι αναγκαίο τα σχέδια αυτά θα διορθώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου 

Μηχανικού της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον δύο εβδομάδες 

για την έγκριση των σχεδίων.  

Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίνεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαμβάνετε, ως 

έκφραση γνώμης από αυτόν ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κλπ. του 

εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τη 

σύμβαση.  

Μετά την έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει στον Μηχανικό τρία αντίτυπα των σχεδίων 

για χρήση σαν συμβατικά σχέδια, μέσα σε 2 εβδομάδες. Όταν το έργο παραδοθεί ο Ανάδοχος 

πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που αναφέρονται στον κατάλογο Σχεδίων που θα δοθεί 

από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγματική εγκατάσταση 

συστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10°: Προστασία και πακετάρισμα αποστολής  

10.1 Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν προς τον τόπο 

του έργου, το υλικό πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και 

άλλες φθορές.  

10.2 Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα των υλικών έτσι ώστε να 

φθάσουν στο χώρο του έργου σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα πρέπει να πακετάρονται έτσι 

ώστε να αντέχουν κακή μεταχείριση στη μεταφορά και να μπορούν να αποθηκευτούν στην 

περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. 

10.3 Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά 

σημεία του έργου. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα 

µε το τι περιέχουν και να έχουν αριθμηθεί έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν µε βάση 

µια γενική λίστα πακέτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 11°: Παράδοση υλικών 

Ο Ανάδοχος δεν θα παραδώσει υλικά πριν την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα 

υλοποίησης του έργου. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από τη στιγμή που ορίζει το 
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πρόγραμμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί µε την Υπηρεσία, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός 

των χώρων ταυ έργου μέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα αποθήκευσης θα 

πληρώνονται από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην Υπηρεσία την 

πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα και 

ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του Ανάδοχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Εργασία στους χώρους του έργου 

 12.1 Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες εκτός αν 

γίνει διαφορετική συμφωνία µε τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. 

 12.2 Όλα τα υλικά, εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να µην εμποδίζουν κατά 

κανένα τρόπο.  

12.3 Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο 

Ανάδοχος πρέπει να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα εργαλεία του.  

 

ΑΡΘΡΟ 13°: Κωδικοποίηση εξοπλισμού 

13.1 Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του µια πινακίδα αδιάβροχη που πρέπει να αναγράφει 

στα Ελληνικά τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:  

• Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή 

• Περιγραφή αντικειμένου 

• Νούμερο σειράς κατασκευαστή 

• Βαθμονόμηση 

• Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το αντικείμενο  

13.2 Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για ενδείξεις, συναγερμούς και ελέγχους 

πρέπει να έχουν πινακίδα που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις κλπ. πρέπει 

να είναι καθαρά μαρκαρισμένες για εύκολη συντήρηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Τελειώματα 

14.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα 

χρησιμοποιηθούν για το έργο να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα έτσι ώστε να 

ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο. 

14.2 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που 

χάλασαν στην διάρκεια των έργων και με δική του δαπάνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: Δοκιμές, Έλεγχοι και Αποδοχή  

15.1 Οι γενικοί όροι που αφορούν τους εργοστασιακούς και επιτόπιους ελέγχους θα ισχύουν 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. 
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15.2 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τους ελέγχους και θα πρέπει να 

ειδοποιεί τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημέρα 

που θα γίνουν οι εργοστασιακοί ή οι επιτόπιοι έλεγχοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο 

Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των υλικών και των τεχνικών που θα 

χρειαστούν για τους ελέγχους.  

15.3 Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να 

ακολουθεί τις διαδικασίες που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

15.4 Όποιο αντικείμενο δεν περάσει τους ελέγχους, θα επανελεγχθεί μετά από λογική 

χρονική προθεσμία και ότι τυχόν έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν από 

τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν στο τέλος. 

15.5 Αν ο Μηχανικός δεν παρίσταται σε κάποιον έλεγχο, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο σε 

συνθήκες που θα είναι ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο.  

15.6 Όλοι οι έλεγχοι που θα γίνουν από τον Ανάδοχο ή τον Αρμόδιο Μηχανικό της 

Υπηρεσίας θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου.  

15.7 Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας θέλει 

να παρευρεθεί στους ελέγχους, θα συμφωνηθεί να γίνουν σε μια ημερομηνία που βολεύει τον 

Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο. 

Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν το δυνατόν με τις 

τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα αποδείξει στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας την ακρίβεια των οργάνων 

μετρήσεως και θα πρέπει να έχει αποτελέσματα πρόσφατης μετρήσεως και θα πρέπει να έχει 

αποτελέσματα πρόσφατης βαθμονόμησης ή να οργανώσει βαθμονόμησή τους από 

ανεξάρτητο εργαστήριο με έξοδά του.  

Εφόσον όταν γίνονται οι έλεγχοι υπάρξει κάποια αμφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων θα 

ξαναβαθμονομηθούν από τον Ανάδοχο ή θα πρέπει να υπολογισθεί το εύρος σφάλματος του 

κατασκευαστή στις μετρήσεις.  

15.8 Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα ελεγχθούν 

στο εργοστάσιο του κατασκευαστή.  

Αν χρειαστεί ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας ανάλογα 

πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν την λεπτομερή διαδικασία 

ελέγχου και πιστοποίησης ταυ εξοπλισμού. 

15.9 Στο χώρο του έργου θα γίνουν τεστ από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

συμφωνήθηκαν με τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. 'Όλα τα υλικά, εργαλεία και 

τεχνικοί που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο. 

 Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν την 

αρχή της περιόδου συντήρηση κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία του Αρμόδιου 

Μηχανικού της Υπηρεσίας για να αποδεχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο εργοστάσιο 

ισχύουν και στο χώρο του έργου. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραμμα των ελέγχων για να το εγκρίνει ο 

Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις 

εβδομάδες πριν τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα προχωρήσουν πριν εγκριθούν από τον Αρμόδιο 

Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

Θα κρατηθούν αρχεία για όλους τους ελέγχους. Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα 

αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της. 'Όταν 

ολοκληρώνεται κάθε έλεγχος με την συμφωνία του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας, θα 

υπογράφεται από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του Ανάδοχου 

το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου. Σε ελέγχους που δεν παρευρίσκεται ο Μηχανικός θα τα 

υπογράφει ο υπεύθυνος μηχανικός δοκιμών μαζί με υπεύθυνο εκπρόσωπο του Ανάδοχου. 

Μαζί με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα δοθούν δεμένα αντίγραφα των 

αποτελεσμάτων. 

  

ΑΡΘΡΟ 16°: Παραλαβή 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά κάθε επιτάχυνση εργασίας ή εργασία 

κατά τα Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι όλα το σύστημα είναι τελείως 

έτοιμο προς λειτουργία την συμβατική ημερομηνία. 

Ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής για κάθε 

ένα από τα τμήματα που θα τεθούν σε λειτουργία και θα ελεγχθούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 17°: Απαιτήσεις Εγκατάστασης  

Οι παρακάτω όροι για τους Αναδόχους είναι πρόσθετοι στους Γενικούς όρους της Σύμβασης 

των οποίων θα αποτελούν μέρος.  

17.1 Υπεργολάβος 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ένας αντιγράφου από τα Συμβατικά Τεύχη 

για κάθε υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου μπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις έως ότου γίνει δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο κύριος Ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος για όλους τους υπεργολάβους σε όλα τα θέματα.  

17.2 Τοπικές Αρχές  

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, 

ηλεκτρικού και αερίου πρέπει να ληφθούν για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες 

αμοιβές θα πρέπει να πληρωθούν από τον Ανάδοχο.  

17.3 Διασύνδεση με υπάρχουσες Υπηρεσίες 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συμφωνήσει με 

τον Υπεύθυνο Μηχανικό το χρονοδιάγραμμα χρήσης. Εφ' όσον ο Υπεύθυνος Μηχανικός 

συμφωνήσει οι εργασίες σύνδεσης θα γίνουν από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα ελέγξει 

αυτές τις συνδέσεις πριν αυτές χρησιμοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι' αυτές. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση μεταξύ του σταθμού και ενός σημείου 

τροφοδοσίας στον ίδιο χώρο και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές προμήθειας 
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νερού, ηλεκτρικού, συμπιεσμένου αέρα κ.λ.π. για χρήση από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν 

από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

17.4 Ασφάλεια  

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων 

των υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι οι παραπάνω υπάλληλοι συμπεριφέρονται 

σύμφωνα με ένα λογικά και επαγγελματικό τρόπο ο οποίος θα συμβαδίζει με την αποφυγή 

ατυχήματος και πρόκληση τραυματισμού σε άτομα ή ζημία σε ιδιοκτησία.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις θεσμικές ρύθμισες και κώδικα 

λειτουργίας που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο που ανήκει 

στους υπεργολάβους του και το έργο που καλύπτεται από το Συμβόλαιο και επιπρόσθετα να 

γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας που θα του υποδείξει ο 

Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας. Κατά την εργασία του στους χώρους της Υπηρεσίας ο 

Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας που θα είναι αναρτημένοι 

στην περιοχή.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποδείξει ένα μέλος από το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα 

ασχολείται με θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στον Αρμόδιο Μηχανικό της 

Υπηρεσίας το όνομα του υποψηφίου. Ο υπεύθυνος ασφαλείας του Αναδόχου μπορεί να 

επισκέπτεται το εργοτάξιο κατά περιόδους.  

Ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας θα πληροφορήσει τον υποψήφιο του Αναδόχου ή για 

οποιουδήποτε ειδικούς όρους ασφαλείας οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και ο υποψήφιος του 

Αναδόχου θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου για τις 

παραπάνω διαδικασίες. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας ενήμερο για 

οποιεσδήποτε εργασίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του 

προσωπικού της Υπηρεσίας ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας οι 

οποίοι έχουν ορισθεί από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας έτσι ώστε να είναι 

προστατευμένο από πιθανούς κινδύνους στο εργοτάξιο το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία. 

17.5 Εξοπλισμός  

Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό ασφαλείας 

δηλαδή δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κ.λπ. με σκοπό την 

είσοδο σε περιορισμένους χώρους εργαλεία και άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για την εκτέλεση 

του έργου εκτός εάν γίνουν άλλες ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος για την καλή 

κατάσταση και χρήση τους. 

Όπου ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Ανάδοχος πρέπει να 

διαθέτει ένα πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου, και είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει 

εάν αυτό του ζητηθεί. Κάθε τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται οποιαδήποτε στιγμή από 

την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισμό της Υπηρεσίας 

χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας, οπότε ο 

Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον 

εξοπλισμό και την ασφαλή του χρήση και το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εκπαιδευτεί 

για τη χρησιμοποίησή του.  
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17.6 Τραυματισμοί  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας για όλους τους 

τραυματισμούς κατά την παραμονή στους χώρους της Υπηρεσίας και για όλες τις απουσίες 

από τη δουλειά που αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα.  

17.7 Υλικό Ασφαλείας  

Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι 

σημειωμένα με ειδικές επιγραφές. Ο Ανάδοχος δεν θα εμποδίζει την χρήση τους και πρέπει 

να αναφέρει κάθε ζημιά στα υλικά αυτά στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

17.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 

 Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή του έργου εκτός και αν τα 

δοχεία και η χρήση των υγρών αυτών είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι ποσότητες 

να είναι εγκεκριμένες από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

17.9 Εμπόδια στην Πρόσβαση  

Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια 

χωρίς την γραπτή άδεια οπό τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

17.10 Κύλινδροι Αερίου  

Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια χωρίς 

την άδεια του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας. 'Όποτε τέτοιοι κύλινδροι 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι όποτε αυτό είναι 

δυνατό.  

17.11 Πρόσβαση από τον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να προσδιορίζονται στους χώρους εργασίας και 

πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από τον Αρμόδιο 

Μηχανικό της Υπηρεσίας. 

17.12 Είσοδος σε διάφορους χώρους 

Το προσωπικό του Αναδόχου δεν θα μπαίνει σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, 

containers, κ.λ.π., χωρίς την γραπτή άδεια του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας. 

17.13 Φωτιές  

Ο Ανάδοχος δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια 

από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να κανονίσει είτε να υπάρχει 

πυροσβεστήρας στο χώρο είτε ο Ανάδοχος να δανειστεί πυροσβεστήρες που θα πρέπει να 

τοποθετηθούν κοντά στους χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα πυρκαγιάς.  

17.14 Ρύπανση  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει τους κανονισμούς που αφορούν την διάθεση ρυπάνσεως 

στο έδαφος, υπέδαφος, ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειμένων, το θόρυβο 

και άλλες ενοχλήσεις. Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους δεν 

μεταβάλλει τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή.  

17.15 Καθαριότητα χώρου  
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται 

καθώς εξελίσσεται το έργο και τα υλικά για απομάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

χώρους που έχουν υποδειχθεί σαν χώροι απορριμμάτων από τον Αρμόδιο Μηχανικό της 

Υπηρεσίας.  

Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο 

με επιβάρυνση του Ανάδοχου. Αν αυτό δε γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με 

επιβάρυνση του Προμηθευτή. 

17.16 Υπερχείλιση Υγρών  

Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων πρέπει να αποτρέπεται και για να γίνει 

αυτό θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

17.17 Λάσπες στους δρόμους  

Ο Ανάδοχος δε θα αφήνει λάσπη στους δρόμους είτε μέσα είτε έξω από τους χώρους 

εργασίας. Αν είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 

 

 

…/…/2020 

Ο Συντάξας 

 

 

Θεωρήθηκε 

…./…/2020 
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ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο Διαγωνισμού  

Ο Διαγωνισμός αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  

ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» δοκιμασμένο και έτοιμο για λειτουργική χρήση. 

Στόχος του συστήματος είναι η προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρομηχανολογική 
τροποποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε η επεξεργασμένη 

απορροή της Ε.Ε.Λ Νέας Επιδαύρου να είναι σε θέση να μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια 

για άρδευση καλλιεργειών χωρίς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένου και του 

καταιονισμού) καθώς επίσης και η συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών 
παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος (παροχή, ποιότικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.), η 

συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και την εκτέλεση χειρισμών για τον 

έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο 
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των  τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι  εργασίες:  

 

• Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος. 

• Προμήθεια και Εγκατάσταση του Βασικού Η/Μ εξοπλισμού της επεξεργασίας 
λυμάτων 

• Προμήθεια και Εγκατάσταση του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της εγκατάσταση 

• Προμήθεια και Εγκατάσταση όλου του υδραυλικού εξοπλισμού και σωληνώσεων 

• Προμήθεια και Εγκατάσταση έργων πολιτικού μηχανικού  

• Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, εκτυπωτές, οθόνη 

προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται 

στα τεύχη. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία 

του Συστήματος.  

• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη 

και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων 

για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών 
συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.  

• Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών - εξαρτημάτων 

αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.)  

• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ). 

• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.  

• Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).  

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη 

συντήρηση του Συστήματος. 

• Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.    

• Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική 
Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο 

αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται. 

 

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια, ελέγχου 

λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο του έργου, 
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την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο του έργου, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την 

εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, 

που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και τις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης 

με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.  

ΑΡΘΡΟ 2°: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης  

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 

παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται 

οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψη 

και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 3°: Επεξηγήσεις - Διορθώσεις - Συμπληρώσεις 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι 

να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά τεύχη.  

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε 

κάποιος υπάλληλός της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρείες που θα 

υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, 

σχέδια κ.λ.π., ή ότι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον Προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή 

την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα 

επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας ως προς τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση.  

Ο Προμηθευτής μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας, ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει 

την προσφορά του.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, διευκρινίσει, συμπληρώσει τροποποιήσει 

κάποια σημεία των τευχών δημοπράτησης εγγράφως αλλά αυτή η διευκρίνιση θα γίνει 

τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Για τον λόγο αυτό τυχόν 

ερωτήματα για διευκρινήσεις γίνονται δεκτά εάν υποβληθούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Μετά την 

προθεσμία αυτή η Υπηρεσία δεν θα απαντά στα τυχόν ερωτήματα των προμηθευτών.  

ΑΡΘΡΟ 4°: Σύμβαση υλοποίησης του έργου 

4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση του 

διαγωνισμού και για το συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισμό.  

4.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού. 

Ακόμα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε δέκα (15) ημέρες από την ημέρα που θα 

ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ' αυτόν, για να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα: 

1. Τις αποδείξεις από την εξόφληση των εξόδων δημοσίευσης προκήρυξης του 

διαγωνισμού και  
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2. Εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας 

που θα επιστραφεί μόνον όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση, η 

εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η οριστική παραλαβή 

του έργου.  

4.3 Στην περίπτωση που μέσα σε 15 ημέρες ο Προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή, 

δεν εξοφλήσει τα έξοδα της δημοσίευσης ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί 

έκπτωτος οπότε:  

1. Ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό ποσό 

της ωφελείται η Υπηρεσία και 

2. Είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που θα πάθει από 

την ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά 

τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η 

Υπηρεσία για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό 

ή απ' ευθείας ανάθεση.  

ΑΡΘΡΟ 5°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού 

ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

ΑΡΘΡΟ 6°: Χρόνος εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες  

Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.  

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου, µε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται 

από τώρα σε ένα τοις εκατό (1%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, κάθε 

βδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% 

της συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων. Μετά την παρέλευση εκατόν 

ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην § 4.3 του άρθρου 4.  

ΑΡΘΡΟ 7°: Εγκατάσταση Συστήματος 

7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 

της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης 

σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, µε το χρονοδιάγραμμα θα 

υποβάλλει υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση µε τις ανάγκες για την προετοιμασία και 

διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η 

Υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και 

λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. 

7.2 Η εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού όπως και του κεντρικού σταθμού 

ελέγχου (ΚΣΕ), θα γίνει από τον Προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, 

εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.  
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7.3 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής και διαμόρφωσης χαρακτηριστικών 

του λογισμικού εφαρμογών, παραμέτρων συστήματος αν αυτό κριθεί σκόπιμο για τη 

βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, καθώς και των παραμέτρων λειτουργίας των τοπικών 

σταθμών. Η αναπροσαρμογή αυτή θα γίνει χωρίς αύξηση του τμήματος του Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 8°: Παραλαβή συστήματος - Πληρωμές 

Η παραλαβή και πληρωμή του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

αντίστοιχη παράγραφο της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9°: Εκπαίδευση 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 

εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών, συστημάτων και λογισμικών τα 

οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική 

υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 

συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική 

γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 10°: Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισμικού 

Ο Προμηθευτής θα προμηθεύσει την Υπηρεσία µε εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. 

Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε εγχειρίδια 

που έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε 

δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και µία (1) στα Αγγλικά, καθώς και σε ηλεκτρονική 

μορφή και θα είναι κατ' ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η 

Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλα τα προγράμματα και τις δυνατότητες 

αυτών και όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση του και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η 

ιδιοκτησία του λογισμικού των εφαρμογών θα είναι και της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Οι Οθόνες, τα μηνύματα και οι εκτυπώσεις των 

προγραμμάτων εφαρμογών θα είναι στα Ελληνικά.  

Σημειώνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς επί ποινής αποκλεισμού πρέπει να δηλώνεται με 

δήλωση του Ν1599/86 ότι θα παραδοθούν οι πηγαίοι κώδικες του λογισμικού εφαρμογών 

στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 11°: Εγγύηση - Συντήρηση - Υποστήριξη του έργου 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση - συντήρηση διάρκειας τουλάχιστον ενός 

(1) έτους, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο 

και για το σύνολο του συστήματος από την ημέρα της προσωρινής παραλαβής τους.  

Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει 

εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία συντήρηση του συστήματος, η οποία θα 

περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 

οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν εφ' όσον του ζητηθεί αυτό από την 

Υπηρεσία. Στην προσφορά πρέπει να αναφερθεί ρητά η ελάχιστη χρονική διάρκεια (ελάχιστη 
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διάρκεια 8 χρόνια μετά την οριστική παραλαβή) για την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και 

εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος, καθώς και επιπλέον στοιχεία που 

αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του 

συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών. Προς το σκοπό αυτό ο 

προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω Modem κάθε 

σταθμού ελέγχου του συστήματος με την έδρα της επιχείρησης του.  

Επιπλέον, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου και σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο 

προμηθευτής θα παρέχει στην υπηρεσία 160 ώρες PER CALL Υποστήριξης του Λογισμικού 

Εφαρμογής.  

ΑΡΘΡΟ 12°: Οριστική Παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με τη λήξη του χρόνου εγγύησης, από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής παραλαβής 

επιστρέφονται οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας στον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 13°: Αναπροσαρμογή τιμών 

Η Υπηρεσία με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή των 

τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική παραλαβή 

εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δεν δέχεται 

αντιπροσφορές. Ειδικά για την περίπτωση που η Υπηρεσία θα αναθέσει τη συντήρηση - 

υποστήριξη του συστήματος μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης στον Προμηθευτή ή τυχόν 

τιμή ανάθεσης θα προκύπτει από αναθεώρηση της προσφερθείσας τιμής με μήνα εκκίνησης 

τον μήνα υπογραφής της σύμβασης και μήνα αναθεώρησης τον μεσαίο του τριμήνου 

πραγματοποίησης των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 14°: Τόπος διαμονής του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της έδρας του κατά την 

διάρκεια των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 15°: Δοκιμές εγκαταστάσεων  

Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. 'Όλες οι 

διαδικασίες αποδοχής θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της 

Υπηρεσίας, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δοκιμές θα είναι 

συμβατές με τους κώδικες BS 5887 (δοκιμές συστημάτων υπολογιστών) και BS 6238 

(απόδοση και έλεγχος συστημάτων υπολογιστών), ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα 

ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Δοκιμές Βιομηχανικής Αποδοχής (Factory Acceptance Tests) 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει τα έγγραφα των πλήρων δοκιμών βιομηχανικής αποδοχής και 

δοκιμές απόδοσης του συστήματος, που θα περιλαμβάνουν τον ΚΣΕ και τους ΤΣΕ.  

Δοκιμές Βιομηχανικής Αποδοχής - Παραλαβή  
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Η Δοκιμή Βιομηχανικής Αποδοχής θα διεξαχθεί παρουσία μαρτύρων, που θα οριστούν 

γραπτώς από την Υπηρεσία και τον Προμηθευτή. Οι μάρτυρες κατά την διάρκεια του FAT θα 

έχουν το δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους των μερών που αντιπροσωπεύουν και να κρίνουν 

την επιτυχία ή αποτυχία μιας συγκεκριμένης δοκιμής. Διαιτητές μπορεί να ορισθούν 

εγγράφως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εφ' όσον χρειάζεται.  

Δοκιμές Αποδοχής Εργοστασίου (FAT) 

Κατά την διάρκεια του FAT θα τηρείται ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο αυτό θα 

καταγράφονται, για κάθε δοκιμή που λαμβάνει χώρα, τα εξής:  

1. Το αποτέλεσμα 

2. Οποιαδήποτε λάθη παρουσιάσθηκαν 

3. Οποιαδήποτε ενέργεια επανόρθωσης 

4. Αποτελέσματα νέων δοκιμών 

5. Αποφάσεις που λήφθηκαν από τους παριστάμενους και μπορεί να επηρέασαν το 

αποτέλεσμα των δοκιμών 

Όλες οι εγγραφές στο ημερολόγιο θα υπογράφονται από τους παριστάμενους και των δύο 

μερών. Αντίγραφα του ημερολογίου θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση 

του FAT.  

Αποτυχία και Διενέργεια Νέων Δοκιμών  

Η επιτυχία ή αποτυχία εκτέλεσης των δοκιμών καθορίζεται ως εξής:  

1. Εάν το σύστημα λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η δοκιμή θα κριθεί 

επιτυχής.  

2. Οι δοκιμές δεν θα θεωρηθούν αποτυχημένες εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών, π.χ. 

διακοπή ρεύματος, εφόσον το σύστημα πληροί τις δυνατότητες αυτοεπιδιόρθωσης 

που αναφέρονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και κάθε επακόλουθη 

προδιαγραφή του έργου.  

3. Οι δοκιμές δεν πρέπει να αποτύχουν εξαιτίας κακής λειτουργίας, αρκεί το λάθος να 

μπορεί να διορθωθεί μέσω κανονικής διαδικασίας και οι δοκιμές ολοκληρωθούν 

ικανοποιητικά κατά τα άλλα (π.χ. αποτυχία ταινίας εκτυπωτή).  

4. Κάθε δοκιμή που κρίνεται ανεπιτυχής μπορεί να επαναληφθεί εκτελώντας όποια 

διορθωτική ενέργεια απαιτείται.  

5. Εάν το σύστημα αποτύχει σε κάποια δοκιμή και είναι φανερό ότι το λάθος μπορεί να 

επηρεάσει το αποτέλεσμα προηγουμένων δοκιμών που είχαν θεωρηθεί σαν επιτυχείς, 

πρέπει να επαναληφθεί κάθε δοκιμή που πιθανά επηρεάστηκε.  

Για να κατανοήσουν πλήρως όλοι οι συμμετέχοντες όλα τα θέματα Δοκιμών Βιομηχανικής 

Αποδοχής, οι Προδιαγραφές Δοκιμών Βιομηχανικής Αποδοχής όπως ισχύουν για κάθε τμήμα 

του, θα περιγράφονται στις Προδιαγραφές Έργου του Προμηθευτή.  

Διαδικασίες Δοκιμών Βιομηχανικής Αποδοχής  
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Οι διαδικασίες δοκιμών θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε για κάθε ξεχωριστό τμήμα που 

θα δοκιμαστεί (π.χ. H/W, S/W,) να υπάρχει μια καλά καθορισμένη σειρά δοκιμών.  

Κάθε δοκιμή θα τεκμηριώνεται από κατάλληλα έγγραφα που θα περιλαμβάνουν:  

• Το σκοπό για τον οποίο εκτελείται η δοκιμή 

• Κάθε προαπαίτηση που απαιτείται ώστε η δοκιμή να ολοκληρωθεί με επιτυχία 

• Κάθε εξοπλισμό που απαιτείται ώστε η δοκιμή να ολοκληρωθεί με επιτυχία 

• Μια λεπτομερή λίστα διαδικασιών και ενεργειών που θα γίνουν κατά την εκτέλεση 

της δοκιμής.  

Διαχείριση Συστήματος 

Οι δοκιμές Βιομηχανικής Αποδοχής θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα, όπως αυτά καθορίζονται στις Προδιαγραφές Έργου του Προμηθευτή.  

I. Υλικό (Hardware)  

Η διαμόρφωση (configuration) του υλικού που θα ελεγχθεί θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις προδιαγραφές του παρόντος τεύχους.  

Διαδικασίες εκκίνησης / σταματήματος του συστήματος (System start - υρ / shut down).  

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές του System start-up και shut-down που 

περιλαμβάνουν:  

1. Εντολές εκκίνησης συστήματος 

2. Εντολές log-in & log-out του χειριστή 

3. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (password) 

4. Εντολές προγραμματιζόμενων πλήκτρων 

5. Μεθοδικός τερματισμός λειτουργικών πλήκτρων 

6. Αποθήκευση και αποκατάσταση του συστήματος (System Back-up / Recovery) 

 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις διαδικασίες System Back-up και Recovery που 

περιλαμβάνουν:  

1. Διαδικασίες αποθήκευσης συστήματος σε μέσα αποθήκευσης 

2. Διαδικασίες αποκατάστασης συστήματος από μέσα αποθήκευσης 

3. Συγχρονισμός ρολογιών συστήματος του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και των 

Τοπικών Σταθμών Ελέγχου. 

 

Διαμόρφωση Βάσης Δεδομένων της Τηλεμετρίας. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές της βάσης δεδομένων τηλεμετρίας που 

περιλαμβάνουν: 
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1. Διατήρηση κωδικού και βαθμίδας πρόσβασης 

2. Δημιουργία και τροποποίηση της λειτουργίας των ΤΣΕ  

3. Διατήρηση των παραμέτρων επικοινωνίας με τους ΤΣΕ π.χ. χαρακτηριστικά 

ασυρμάτου, διαστήματα σάρωσης κ.λ.π. 

 

Δημιουργία και τροποποίηση τηλε-ελεγχόμενων και τηλεχειριζόμενων σημείων:  

Όνομα 

Τύπος π.χ. αναλογικό, ψηφιακό, παράγωγο 

Όρια συναγερμών 

Ιστορικά δεδομένα 

Αναμετάδοση τιμών σε συσχετιζόμενα σημεία 

Συντελεστές κλίμακας 

Διατήρηση κλίμακας 

 

Καθορισμός παραμέτρων λειτουργίας (set point) για ψηφιακούς, αναλογικούς και 

παραγωγικούς ελέγχους 

 

Διαμόρφωση Γραφικών Οθονών. 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές διαμόρφωσης γραφικών οθονών που θα είναι 

διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χειριστές περιλαμβάνοντας:  

Δημιουργία παραθύρων των οθονών ώστε να περιλαμβάνουν δυναμικά (dynamic) και 

στατικά (static) στοιχεία εικόνων 

 

Τροποποίηση των παραθύρων των οθονών ώστε να περιλαμβάνουν δυναμικά (dynamic) και 

στατικά (static) στοιχεία εικόνων 

 

Διαγραφή και αλλαγή ονομασίας των οθονών 

Χρησιμοποίηση κάθε προγραμματιζόμενου πλήκτρου 

 

Παραδείγματα όλων των τύπων των οθονών, π.χ. παράθυρα στατικών πληροφοριών, μιμικά 

διαγράμματα για απεικόνιση πληροφοριών και εκτέλεση τηλεχειρισμών, παράθυρα 

καταλόγου συναγερμών, στατιστικές οθόνες (π.χ. ιστογράμματα), παράθυρα βοήθειας / 

κειμένου, απεικόνιση και εκτύπωση οθονών, συλλογή Δεδομένων.  
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Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές συλλογής δεδομένων που θα είναι διαθέσιμες στους 

εξουσιοδοτημένους χειριστές, οι οποίες περιλαμβάνουν:  

 

Συλλογή ψηφιακών, αναλογικών και παραγόμενων παραμέτρων 

 

Συλλογή όλων των δεδομένων από τους σταθμούς με συχνότητα καθορισμένη από τον 

εξουσιοδοτημένο χειριστή του συστήματος ή αυτόματα από τους σταθμούς με την εμφάνιση 

του μηνύματος 

 

Πληκτρολόγηση δεδομένων 

 

Αποστολή λήψης δεδομένων από ένα τοπικό σταθμό 

 

Αναστολή λήψης δεδομένων από ένα συγκεκριμένο σημείο 

 

Τηλεχειρισμός. Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές τηλεχειρισμού που περιλαμβάνουν:  

 

Δημιουργία και φόρτωση μέσω του ασύρματου δικτύου επικοινωνίας (download) των 

διαδικασιών τηλεχειρισμού.  

Ψηφιακούς (π.χ. άνοιξε / κλείσε) και αναλογικούς (π.χ. ρύθμιση) τηλεχειρισμούς 

συγκεκριμένων τηλεχειριζόμενων σημείων.  

 

Επαναλαμβανόμενους ελέγχους για να εξασφαλιστεί το ακριβές σημείο όπου αποστέλλεται ο 

τηλεχειρισμός.  

 

Διαχείριση συναγερμών / συμβάντων.  

 

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις εντολές τηλεχειρισμού επικοινωνίας (download / upload) 

των διαδικασιών που περιλαμβάνουν ψηφιακούς και αναλογικούς συναγερμούς που 

δημιουργούνται σε ένα τοπικό σταθμό και καταγράφονται στον εκτυπωτή συναγερμών / 

συμβάντων, καταχωρούνται (logged) στο δίσκο, παρουσιάζονται και ενημερώνουν τις θέσεις 

εργασίας π.χ. περιοχές ενδιαφέροντος.  

 

Συμβάντα δηλαδή εντολές χειρισμού τα οποία εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους 

χειριστές καταγράφονται στον εκτυπωτή συναγερμών / συμβάντων, καταχωρούνται (logged) 

στο δίσκο.  
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Διαδικασίες αποδοχής / αναγνώρισης συναγερμών. 

 

Εκτύπωση καταλόγου συναγερμών.  

 

Αναστολή συναγερμών για ένα συγκεκριμένο σημείο και τοπικό σταθμό.  

 

Καταχώρηση δεδομένων.  

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις διαδικασίες καταχώρησης και αρχειοθέτησης των 

πληροφοριών που περιλαμβάνουν:  

I. Δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται καταχωρούνται 

στην μνήμη σε πραγματικό χρόνο (real time). 

II. Δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα μπορούν μακροπρόθεσμα να 

αποθηκευτούν και να ανακληθούν από αποθηκευτικά μέσα.  

Προγραμματισμός Τοπικών Σταθμών.  

Αυτές οι δοκιμές θα ελέγξουν τις μεθόδους προγραμματισμού των τοπικών σταθμών που 

περιλαμβάνουν:  

I. Δήλωση στην μνήμη του ΤΣΕ της σύνθεσης του (Configuration). 

II. Δημιουργία, και μετάφραση (compilation) των προγραμμάτων. 

III. Μεταβίβαση (download) των προγραμμάτων στην μνήμη των ΤΣΕ. 

IV. Αυτόματη εκτέλεση προγραμμάτων ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή σαν 

αποτέλεσμα κάποιου συναγερμού / συμβάντος. 

Δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης (On Site Acceptance Test - OSAT)  

Οι δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης υπόκεινται στους ίδιους όρους όπως οι δοκιμές 

Βιομηχανικής Αποδοχής αλλά διαφέρουν στο ότι το σύνολο των δοκιμών γίνεται υπό 

συνθήκες τελικής εγκατάστασης του συστήματος ή των υποσυστημάτων. Ο Προμηθευτής θα 

πρέπει να προνοήσει ώστε οι δοκιμές για κάθε τοπικό σταθμό να περιλαμβάνουν την σύνδεση 

με τον πίνακα τις επικοινωνίες και τις γειώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 16°: Εκτέλεση έργων 

16.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια του έργου και θα έχει έναν 

ικανά επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε 

παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Ο 

επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού της 

Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του 

Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με τον 

Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα 

συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου.  
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16.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη το κατάλληλο εργατικό δυναμικό για την εγκατάσταση 

και έλεγχο του έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη.  

16.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας όταν 

τελειώσει το έργο. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του μηχανικού και προς 

ικανοποίηση του, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για όλο το έργο και ο Προμηθευτής θα 

διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις.  

16.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί 

κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

16.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία 

για την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις 

οποίες θα εκτελέσει το έργο.  

ΑΡΘΡΟ 17°: Πρότυπα 

Ως πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων 

(Β5Ι) ή τη διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών (ΙΕΕΕ) ή την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(CCIΠ) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική  Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή 

Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει 

εργασίες ακολουθώντας κάποιους άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται η έγκριση του 

Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί 

μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει 

εγκριθεί εναλλακτικά στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφραση τους στα Ελληνικά.  

ΑΡΘΡΟ 18°: Νόμοι και Σχετικές Διατάξεις 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους 

ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί 

να επηρεαστούν από την εκτέλεση του έργου. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει 

και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης των ειδικών μέτρων που 

πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 19°: Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού  

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος και την παροχή όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να πάρει όλες τις 

αναγκαίες εγκρίσεις και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με το εκτελούμενο έργο.  

ΑΡΘΡΟ 20°: Εκτέλεση εργασιών  

Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας είναι σε συνεχή λειτουργία, ο 

Προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες 

εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν 

εργασίες που θα επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο 

ωράριο λειτουργίας των γραφείων της Υπηρεσίας με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών 

και μετά από προειδοποίηση της Υπηρεσίας μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 21° : Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης  

 Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το έργο σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που έχει 

προσκομισθεί ορίζεται ο Προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε 

αποθήκες της Υπηρεσίας μετά από αίτημα του Προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα 

εξακολουθήσει να έχει ο Προμηθευτής. 'Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις του έργου θα 

πρέπει να ασφαλιστούν από τον Προμηθευτή κατά παντός κινδύνου, (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) 

σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του 

συστήματος στην Υπηρεσία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία 

και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.  

 

 …/…/2020 

Ο Συντάξας 

 

. 

Θεωρήθηκε 

…/…/2020 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα )............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ . 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………  υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..   

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................  

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση 

της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες   από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  .  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ » 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της .  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε . 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ » 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε. 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ » 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : Σχέδιο Εγγυητικής Καλής Λειτουργίας  

Προς τ.. ……………………..  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……….  

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της «…(τίτλος αναδόχου)…»  

για ποσό ……………………. Ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή 

λειτουργία του εξοπλισμού της προμήθειας «…….(τίτλος της ζητούμενης προμήθειας)………….» 

μεταξύ τ… ……………… και της «…(τίτλος αναδόχου)…».  

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-869 του 

Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.  

Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι ……………………………… δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται 

ανωτέρω στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή 

υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση, ολόκληρο ή μέρος 

του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα 

που μας το ζητήσατε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση της «………………………..» ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ………… ή μέχρι 

να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 

καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου Βεβαιώνουμε ότι όλες οι 

ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ 

συμπεριλαμβάνοντας και αυτή, δεν ξεπερνά το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά 

μας. 

 

 

 

 

 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2022-056069
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.eprocurement.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 
Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://depan.gr/
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: Λεωφόρος Γαλατσίου 3
Ταχ. κωδ.: 11141
Αρμόδιος επικοινωνίας: Μαριάνθη Τσίγκου
Τηλέφωνο: 2107297272
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: info@depan.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ 
ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Στόχος της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με σκοπό την 
ηλεκτρομηχανολογική τροποποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
ώστε η επεξεργασμένη απορροή της Ε.Ε.Λ Νέας Επιδαύρου να είναι σε θέση να μπορεί 
να διατεθεί με ασφάλεια για άρδευση καλλιεργειών χωρίς περιορισμούς 
(συμπεριλαμβανομένου και του καταιονισμού) καθώς επίσης και η συνεχή 
παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος 
(παροχή, ποιότικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών 
δεδομένων και την εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του 
συστήματος.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 425/15-4-2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

http://depan.gr/ 
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





 

 

  

  

                                               

                                                          Ημερομηνία  15 / 12 / 2021  

Δίκτυο Πόλεων - Δ.Ε.Π.ΑΝ.  
  

 
 

   

Λ.Γαλατσίου 3 , Τ.Κ. 11141, Αθήνα, Ελλάδα  

  

 Tel. +30 210 7297272 –     

 E: info@depan.gr        

S: www.depan.gr       

ΜΕΛΕΤΗ  Αρ.236/2021 

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 45252130-8, 32441100-7, 32441200-8                           

Προϋπολογισμός Σύμβασης 1.140.163,65 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΕΥΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Τεύχος ΧΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

http://www.depan.eu/
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Συμβατικού Ποσού:  1.140.163,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.413.802,93 € (με  ΦΠΑ)  

Για την εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού πράξης:  1.413.802,93 € Ευρώ (με ΦΠΑ), κωδικού έργου 

XXXXXXXXXXXXXX −.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η περιφέρεια……..  

 

  

Στο ………………………… σήμερα, την ………………………… του μηνός 

………………………… έτους …………, ημέρα …………………………, στα Γραφεία του 

Δικαιούχου, (Α.Φ.Μ. …………………………. Δ.Ο.Υ. …………………………, Τήλ.: 

…………………………, Φάξ: …………………………, Email: …………………………) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες:  

α. …………………………, Δικαιούχος …………………………, ενεργών στην προκειμένη 

περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] αφενός και κατόπιν της 

Απόφασης του αρμόδιου οργάνου με αριθμό ………………………… έγκρισης του αποτελέσματος 

της διενεργηθείσας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου υλοποίησης της προμήθειας της 

επικεφαλίδας και αφ’ ετέρου,  

β.  …………………………, κάτοικος ………………………, ενεργώντας με την ιδιότητα του 

εκπροσώπου της Εταιρείας «…………………………………………………..» με έδρα την 

………………………, (οδός …………………………, αριθμός ………., Τ.Κ. …………., Τήλ.: 

…………………………, Φάξ: …………………………, Email: ……………………….) με Α.Φ.Μ. 

(Εταιρείας) ………………………, της Δ.Ο.Υ.: ………………………, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης της Εταιρείας  ……………………… ή το Κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό ………………. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

τα ακόλουθα: 

(1) ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων …………………………, Δικαιούχος  

…………………………, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά 

του και έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του Ν. ……….., του Νόμου/Π.Δ. ………………., όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη της προμήθειας 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265/2014, τ. Α.): “Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β. Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), όπως ισχύει 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

− του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

− του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”  

− της Απόφασης 403/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

− του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία” 

− της υπ’ αρ. 850/2018 απόφασης του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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− Την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 – «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» όπως 

ισχύει 

− Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

− Την αρ. πρωτ …….Απόφαση ένταξης της Πράξης ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»». 

− Την αρ. πρωτ………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ για 

την έγκριση των Σχεδίων των τευχών Δημοπράτησης 

− Την αρ. πρωτ. ……απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ για την 

διενέργεια του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» και την έγκριση της μελέτης και του τρόπου και των όρων δημοπράτησης 

της εν λόγω προμήθειας.  

− Την αρ. πρωτ…….. απόφαση της Οικονομικής επιτροπής  του ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ σχετικά 

με τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για ανάθεση κα τον ορισμό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

προμήθειας. 

− της απόφασης με αριθμό πρωτ.: …………………………… του 

……………………………………, αρμοδίου οργάνου με την οποία δόθηκε η προέγκριση 

δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας 

− της απόφασης ……………………………… του αρμοδίου οργάνου έγκρισης των συμβατικών 

τευχών  

− της με αρ. πρωτ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

− της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) 

− της με αριθμού ……………… διακήρυξης 

- του σχετικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την …..-…..-2020 για 

την υλοποίηση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ». 

− της με αριθμού πρωτοκόλλου ……../2020 προσφοράς του Αναδόχου (δικαιολογητικά, 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά, κτλ.) και ιδιαιτέρως  της οικονομικής προσφοράς της, η οποία 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού που επισυνάπτεται στην παρούσα 

σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής 

− των πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος 

αναδείχθηκε η Εταιρεία «……………………………………..» που προσέφερε ποσοστά 

έκπτωσης (ενδεικτικά μέση έκπτωση …….%)  

− της υπ’ αριθμού ………/2020 απόφασης του αρμοδίου οργάνου 

………………………………….. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και 

ανατέθηκε η εκτέλεση της προμήθειας της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «……………………………………..» και το με 

αριθμ. Πρωτ. ……………………. έγγραφο της ……………………………. για τον έλεγχο 

νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. 

− της απόφασης με αριθμ. πρωτ.: …………………… του αρμοδίου οργάνου 

………………………………….. με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης της νομικής 

δέσμευσης της ανωτέρω προμήθειας. 
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− των συμβατικών τευχών της Εργολαβίας, όπως αυτά αναφέρονται στη Διακήρυξη της 

προμήθειας. 

− του  προϋπολογισμού μελέτης που ανέρχεται σε 1.413.802,93 € (με  ΦΠΑ). Η δε μέση έκπτωση  

είναι …….% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 

− της με Α.Π………………… διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την προέγκριση της διαδικασίας 

ανάθεσης της παρούσας σύμβασης.  

− της υπ’ αριθμ……… Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού ………, που εκδόθηκε από 

το ………….  

− τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης της προμήθειας σχετικά με την υπογραφή 

της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας  και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την 

επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και της διοίκησης του έργου 

− του  προϋπολογισμού του Δικαιούχου ………….. τρέχοντος έτους ………….., όπου στο Κ.Α. 

……………………….. είναι γραμμένη η πίστωση ποσού ……………., η οποία προέρχεται από 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία « ………………………………………», καλούμενη 

εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ». 

Η παραπάνω εταιρία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

I. Τις διατάξεις του Ν. ……….., του Π.Δ. ………………., όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη της προμήθειας, καθώς 

επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για την 

υπόψιν προμήθεια. 

II. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που 

μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλομένους και αποτελούν αναπόσπαστο 

προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη 

δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που 

περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του 

ΚτΕ. 

III. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), όπως 

επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση. 

IV. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 

……………………………….. . 

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. ………………………… και υπό την προαναφερθείσα 

ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψιν του άπαντα τα ανωτέρω,  

 

ΔΗΛΩΝΕΙ 
 

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν 

Ανάδοχο της προμήθειας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ……………………………….. και ότι αυτή δε δικαιούται 

να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
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Ν. ………………….., όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων 

περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για την υπόψιν προμήθεια. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία κι οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στο 

τεύχος της Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή 

πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 

την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον 

ανάδοχο κανένα δικαίωνα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ’ αιτίας 

αυτού του λόγου. 

ε.  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 

σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια 

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου του, εντός ή εκτός των εργοστασιακών χώρων. 

στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την μετά σχολαστικότητας 

τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των 

νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση της προμήθειας, 

κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των 

εγκεκριμένων θαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

ζ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που 

κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά 

δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν 

υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο 

αντίθεσης με τη δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και εύλογο χρόνο από 

την χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. 

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πίστης εφαρμογής των 

ορών της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης 

αναφερόμενους εγγυητές: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1     

ΣΥΝΟΛΟ  

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής 

Διακήρυξης. 

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο 

άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική 

προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας έχει καθοριστεί  σε δεκατέσσερις (14) μήνες (13 μήνες 

για την παράδοση και 1 μήνας για τη δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του 

συνολικού συστήματος) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τεύχους της Ε.Σ.Υ. της προμήθειας. 

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (……………………………………..) 

αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. 

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο 

της Διακήρυξης  
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(7) Η υπόψιν προμήθεια, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από τις 

Πιστώσεις του Προγράμματος ……….. και υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και 

Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ.,  όπως 

ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

(8) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων, υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας 

χρηματοδότησης Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά 

στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η αναλυτική τεχνική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της 

προμήθειας, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 

συμβαλλομένους σε ……… γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ………… (……….) παρέλαβε ο 

δεύτερος των συμβαλλομένων, ………… (……….) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική 

Υπηρεσία …………………………………………, 

 

…………………………………, …………………/……………./……………………. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ              ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

                     Ο Δικαιούχος      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

 





 

  

  

                                               

                                                          Ημερομηνία  15 / 12 / 2021  

Δίκτυο Πόλεων - Δ.Ε.Π.ΑΝ.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 

με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
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καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 




