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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

16PROC005454335 2016-11-25



 
 
 

 

             Αριθµ. Πρωτ.  17027 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α ΓΩΝ Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Ο ∆ήµαρχος ∆οξάτου 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια : 
«Προµήθεια και εγκατάσταση µη µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη απόδοσης 
οικολογικής παροχής – Σύστηµα τηλεµετρίας».  

 
 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 

1. Το άρθρ. 209   του Ν. 3463/2006   « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων »   (ΦΕΚ 
114/Α), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν.3731/2008  και τροποποιήθηκε µε 
τον Ν.4412/2016  άρθ. 377 περ. 38. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
4. Τα άρθρ. 157 του Ν.4281/2014 & 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών. 
5. Το παρ. 2 άρθρο 2 του Π.∆. 113/2010  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

194/Α). 
6. Την αριθµ. 39/2016 µελέτη που συνέταξε η ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆οξάτου. 
7. Την υπ' αριθµ. 109/2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε θέµα «Έγκριση και ψήφιση 

πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2016» µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 
59.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25/6662.06 «Προµήθεια και εγκατάσταση µη µηδενιζόµενων 
υδροµέτρων και διάταξης απόδοσης οικολογικής παροχής - Σύστηµα Τηλεµετρίας». 

8. Την υπ’ αριθµ. 213/2016 απόφαση ∆.Σ. περί «8η Τροποποίησης Προϋπολογισµού (5η 
τεχνικού προγράµµατος) οικονοµικού έτους 2016». 

9. Την υπ’ αριθµ. 146/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διενέργειας 
προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό, καθορισµός των όρων συνοπτικού διαγωνισµού και 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»  

10. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα. 
 
 
Άρθρο 2 
Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

1. ∆ιακήρυξη 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Προϋπολογισµός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ                               
Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας 
&  Προµηθειών 
 

Πληροφορίες:Κοτζαγιαννίδου Μαρία 

Τηλέφωνο: 252152411 

email: kotzagiannidoum@doxato.gr 

«Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας» 
 
Προϋπολογισµού : 58.999,20€ µε ΦΠΑ  24%  
(47.580,00 χωρίς ΦΠΑ 24%) 
 
ΚΑ 25/6662.06 
Αριθµός µελέτης 39/2016 
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4. Οικονοµική Προσφορά 
5. Τεχνική Έκθεση 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 

Άρθρο 3 
Προϋπολογισµός - χρηµατοδότηση της προµήθειας 
Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 58.999,20 € µε τον 
Φ.Π.Α. 24% και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2016 και βαρύνει τον ΚΑ : 
25/6662.06. Η πηγή χρηµατοδότησης θα είναι από Ίδιους Πόρους. 
Ο αναλυτικός προϋπολογισµός, φαίνεται στο αντίστοιχο τεύχος 
 
 
Άρθρο 4 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 

4.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει την 12-12-2016 και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 
10:00 πµ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 πµ. 

4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από 
την αρµόδια υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοτζαγιαννίδου Μαρία στο τηλέφωνο 2521352411 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και της µελέτης 
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου ∆οξάτου στη διεύθυνση 
www.doxato.gr. ,στην ιστοσελίδα της διαύγειας https://diavqeia.qov.gr/ και στο πρόγραµµα 
ΚΗΜ∆ΗΣ https://promitheus.qov.gr 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι 
σκόπιµο να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή (µε email στο 
kotzagiannidoum@doxato.gr) µε τα στοιχεία της επιχείρησης και τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας της, ώστε να µπορεί να ενηµερωθεί για οτιδήποτε, εάν και εφόσον 
απαιτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η συµπληρωµατική αποστολή στοιχείων 
διευκρινίσεων κλπ. 

4.3 Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από την λήξη 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία 
διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. 

 
 
Άρθρο 5 
∆εκτοί στο διαγωνισµό 

5.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα αναγνωρισµένα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4412/16 οι 
οποίοι νόµιµα λειτουργούν. 

5.2 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή 
ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 
φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές 
εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό. 

5.3 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπούµενου, από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
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5.4 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα εκατόν 
είκοσι ηµερών (120)  από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού 

 
 
Άρθρο 6 
Σύνταξη και υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε κλειστό φάκελο καλά σφραγισµένο (άρθρα 95 & 96 του 
Ν.4412/16) τον οποίο αναγράφεται ευκρινώς :  
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα,  
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: «Προς: το ∆ΗΜΟ ∆ΟΞΑΤΟΥ, ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ, ΤΚ 
66031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ»,  

γ) ο πλήρης τίτλος του αντικείµενου της προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας», 

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (12-12-2016) και ώρα 10:30π.µ., 
ε) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (12-12-2016), 
στ) τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ - ΦΑΞ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΟΥ –ΑΦΜ – ∆ΟΥ ) 

 
 
 

 
 

 
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µέσα στον (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς 
1. ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» όπως 

εµφανίζονται στο άρθρο 7.1 της παρούσας 

2. ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαµβάνει τα 
παρακάτω: 

α. Τεχνικά φυλλάδια –PROSPECTUS για κάθε ένα από τα προς προµήθεια υλικά. Στα φυλλάδια 
αυτά θα περιέχονται όλα τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά οι απαραίτητες πληροφορίες όπως 
αυτά αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 39/2016 µελέτης του ∆ήµου ∆οξάτου. Στα 
τεχνικά φυλλάδια θα είναι υπογραµµισµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 
Ειδικό Έντυπο και θα αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται 

 Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθµός, σελίδας και στίχος του τεχνικού εγχειριδίου, 
εγγράφου ή δηµοσιεύµατος µε το οποίο υποστηρίζονται οι σηµειωθείσες πληροφορίες στις 
προηγούµενες στήλες. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραµµισθεί και 
να αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 

β. Συµπληρωµένο το Ειδικό Έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4. Όλες οι προδιαγραφές θα πρέπει να 
καλύπτονται και όλα τα πεδία του εντύπου θα είναι συµπληρωµένα επί ποινή αποκλεισµού. Στη 
στήλη «Παραποµπή» θα αναγραφεί ο αύξων αριθµός, σελίδας και στίχος του τεχνικού 
εγχειριδίου, εγγράφου ή δηµοσιεύµατος µε το οποίο υποστηρίζονται οι σηµειωθείσες 
πληροφορίες στις προηγούµενες στήλες. Για κάθε κατηγορία υλικών θα συµπληρώνεται ο 
χρόνος εγγύησης που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 24 µήνες 

γ. ∆ήλωση που θα αναφέρει την χώρα προέλευσης των προσφερόµενων ειδών, το εργοστάσιο στο 
οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον τόπο εγκατάστασης τους. 

δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία  θα δηλώνει ότι: 

• έλαβε γνώση της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν 

• τα υλικά που προσφέρει είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, καινούργια και 
αµεταχείριστα και ότι πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την 39/2016 
µελέτη του ∆ήµου ∆οξάτου και προσαρµόζονται στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις 
(σωληνώσεις, φρεάτια, στενότητα χώρου κλπ) 

• θα παραδώσει τα υλικά εγκατεστηµένα, το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία και ότι στην 
προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 

• δεσµεύεται να εκτελεί τις απαιτούµενες εργασίες προγραµµατισµένης και 
απρογραµµάτιστης συντήρησης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από τη παράδοσή της 
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προµήθειας καθώς και την προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών εφόσον του 
ζητηθούν 

• εγγυάται (ο προµηθευτής και όχι οι κατασκευαστές των επί µέρους συγκροτηµάτων), την 
οµαλή –λειτουργία του συστήµατος, για τα πρώτα δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, σε κανονικές 
συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Για τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, (που δεν 
είναι µικρότερος από 2 χρόνια)  θα καταθέσει στο ∆ήµο τη σχετική εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση της 
Υπηρεσίας θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήµατα και ολόκληρο το σύστηµα, για 
βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού ή 
αντικανονική συντήρηση. Στο ίδιο διάστηµα θα παρέχεται και αποµακρυσµένη υποστήριξη  

• κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, µετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή 
ανωµαλίας, θα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία τα αίτια ή τις παραλείψεις που 
οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 

• οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε  
είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες το αργότερο. 

• θα χορηγήσει τη Βιβλιογραφία, το Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας, το  Εγχειρίδιο 
συντήρησης και επισκευών καθώς και ότι θα παρέχει εκπαίδευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην µελέτη 39/2016 του ∆ήµου ∆οξάτου 

 

3. ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» όπου θα 

περιλαµβάνεται συµπληρωµένο το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει, στον προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 

 
 
Άρθρο 7 
Προσόντα και ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

Οι συµµετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια, 
την φερεγγυότητά τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

Ειδικότερα, κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί 

ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

(1) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή αντίστοιχου εγγράφου που εκδίδει άλλο κράτος µέλος  της Ε.Ε.

(3) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο 

επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. 

(5) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δε συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συµφερόντων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4412/16. 

(6) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 73 

του Ν.4412/16 η οποία επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 στην παρούσα. 

(7) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης 

39/2016 και των σχετικών µε αυτή τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων και νόµων και τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιους όρους δεν αποδέχεται. Η τελευταία αυτή 

δήλωση (µη αποδοχής όρου ή όρων) δεν δεσµεύει σε τίποτε την αναθέτουσα αρχή. 

(8) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος ορίζεται 

για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι ηµερών (120)  από την επόµενη της διενέργειας του 
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διαγωνισµού. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποπαραγράφων 1.2.3.4 του άρθρου 7 υποβάλλονται µε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986(Α75) (άρθρο 79 του Ν.4412/16) του συµµετέχοντος ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια συµµετοχής (άρθρο 75 του Ν.4412/16 ) 

και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί από τους προσφέροντες υποψηφίους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα 

δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
 
Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες ∆ηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο 
 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν 
προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 
Για αλλοδαπούς προµηθευτές, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας τους. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
 

Άρθρο 8 
Γενικές προδιαγραφές προσφορών 

• Εφόσον τα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά της προσφοράς δεν είναι πλήρη, η 

προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, 

χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά 

πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

• Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να 

είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα 

επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

• Σύµφωνα µε τον Ν.4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων 

εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του 

∆ηµοσίου που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόµενοι 

αρκεί να προσκοµίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών 

αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
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• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 

διακήρυξης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής. Η επίδοση 

της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά 

τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά 

στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 
• Προκειµένου για ενώσεις προµηθευτών, η προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους προµηθευτές της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. 
 
 

Άρθρο 9 
Τιµές προσφορών - Προδιαγραφές οικονοµικών προσφορών – Επιβαρύνσεις µειοδοτών (φόροι 
- τέλη - κρατήσεις) 
1. Γενικά, οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε ευρώ (€). Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Οικονοµική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

3. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται 

ως ασύµφορες. 

4. Στην προσφερόµενη τιµή, περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά 

και παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Περιλαµβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελός του, καθώς και οι 

εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
 
 

Άρθρο 10 
Χρόνος ισχύος των προσφορών ( Άρθρο 97 Ν.4412/16) 
Η ισχύς των προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό χρόνο ορίζεται για χρονικό διάστηµα 
εκατόν είκοσι ηµερών (120) από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. 
 
 
Άρθρο 11 
Παραλαβή - Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών (µε κριτήριο κατακύρωσης  την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής) 

1. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση 

τους καθοριζόµενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη, όρους και ο 

οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή. 
2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς προσφερόµενη τιµή και 

είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση παρουσία των διαγωνιζοµένων που υπέβαλλαν 
τις ισότιµες προσφορές. 

 
 
Άρθρο 12 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης και προ της υπογραφής της σύµβασης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 

στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
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οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
Άρθρο 13 
Έγκριση Αποτελέσµατος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύµβασης 

Α. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 117 του Ν.4412/2016. 

Β. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονοµικών προσφορών, µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 

της Επιτροπής. 
Γ. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, µε την 

οποία καλείται εντός είκοσι ηµερών (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της να 
προσέλθει στο ∆ήµο ∆οξάτου για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 14 
Σύµβαση 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Κατά 

την σύνταξη και εφαρµογή της, εφαρµόζονται :  

α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, 

β) οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης, τα τεύχη που τη συνοδεύουν, η προσφορά του µειοδότη 

που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 του 

Ν4412/16). 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης, διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία. Η σύµβαση 

υπογράφεται, για το ∆ήµο ∆οξάτου, από τον ∆ήµαρχο. 

Το αντικείµενο της σύµβασης παραµένει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Η σύµβαση τροποποιείται 

µόνο όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και δύο 

συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρα 132 & 

201 του Ν.4412/16). 

Η σύµβαση θεωρείται ολοκληρωµένη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4412/16.  
Η διάρκεια της σύµβασης, θα είναι τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
 
 
Άρθρο 15 
Εγγυήσεις 
α. Εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ) 
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής. 
 
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ) 

Α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της εν λόγω προµήθειας, υποχρεούται προ ή 

κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.), 

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (60ηµέρες πλέον της λήξης της σύµβασης 

90+60=150). 

16PROC005454335 2016-11-25



 

γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας. (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ) 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µετά την παράδοση της προµήθειας, και πριν την πληρωµή 
της σχετικής δαπάνης, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, υπέρ του ∆ήµου ∆οξάτου, ύψους 2% της 
συµβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.). Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. Η ισχύς της επιστολής αυτής θα καλύπτει τον χρόνο εγγύησης λειτουργίας (που θα δηλώσει 
ο προµηθευτής στην υπεύθυνη δήλωση του) πλέον τρεις(3) µήνες (δηλαδή για 24 µήνες χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργία, η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει ισχύ 27 µήνες). 
 
 
Άρθρο 16 
Χρόνος & Τόπος παράδοσης  / Κυρώσεις 

1. Η παράδοση του υλικών θα γίνει µε φροντίδα, παρουσία, έξοδα και µεταφορικά µέσα του 

προµηθευτή, στο χώρο των αντλιοστασίων ύδρευσης του ∆ήµου ∆οξάτου. 
2. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, µπορούν να επιβληθούν κυρώσεις, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν.4412/16. 

 
 
Άρθρο 17 
Παραλαβή/Πληµµελής εκτέλεση 

1. Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή παραλαβής, και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο και µετά από την διενέργεια 
ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 206 και 208 και 209 του Ν.4412/16. 

2. Εάν κατά την παραλαβή ή χρήση των προς προµήθεια υλικών και λογισµικού, διαπιστωθεί ότι  
αυτά παρουσιάζουν απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές, ή εµφανίζουν ποιοτικά 
ελαττώµατα, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των υλικών, του 
λογισµικού και την άµεση αντικατάσταση τους. Ο Ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές ή/και να αντικαταστήσει πλήρως τα ελαττωµατικά είδη 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 207 & 213 Ν.4412/16). 

3. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας από διαπιστευµένα 
εργαστήρια, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. (άρθρο 214 Ν. 4412/16). Ο έλεγχος που µπορεί να 
ζητηθεί θα είναι µε επιβάρυνση του προµηθευτή.  

 
 

Άρθρο 18 
Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου. 
Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µε την ολοκλήρωση της παράδοσης, µε χρηµατικά εντάλµατα 
πληρωµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής θα ελέγχονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία. 
Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ 
∆ήµου και προµηθευτή θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 και της εκάστοτε 
ισχύουσας νοµοθεσίας . 
 
 
Άρθρο 19 
Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  
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Άρθρο 20 
∆ιαφορές διακήρυξης - νόµων 
Για ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 στο σύνολό τους.  
 
 
Άρθρο 21 
Λοιποί Όροι 

• Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης αποτελούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 
39/2016 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας. 

• Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε 
οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι’ αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/16. 

 
 
 

                                                                    Καλαµπάκι, 25/11/2016 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

∆ΑΛΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια : 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ    
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας 

  Προϋπ. : 58.999,20€ 
  KA  ΚΑ 25/6662.06 
  Πηγή : Ίδιοι πόροι 2016 
  Αρ. µελ. : 39/2016 
  Cpv : 44162100-4 

 
 
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση, ρύθµιση και λειτουργία συστήµατος 

καταγραφής των παροχών των αντλιών, των παροχών των πηγών, υπολογισµού της οικολογικής 
παροχής, αποστολής των δεδοµένων σε αποµακρυσµένη µονάδα, µε δυνατότητα για τη λήψη 
αποφάσεων και έλεγχο των αντλιών και των ηλεκτροβανών. 

 
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει: 
α) 11 µη µηδενιζόµενα υδρόµετρα, 
β) 3 παροχοµέτρα υπερήχων   
γ) 6 τηλεµετρικές µονάδες 
δ) 4 µονάδες ελέγχου αντλιών 
ε) 2 ηλεκτροβάνες Ø150 
ζ) Κέντρο λήψης και επεξεργασίας δεδοµένων 
 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε  58.999,20 € µε το Φ. Π. Α. 
Ενδεικτική διάταξη της τηλεµετρίας, φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα. 

 

 

Καλαµπάκι, 28-9-2016 Ο Συντάξας 

  
 
 

Αθανάσιος Λατσίνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Ενδεικτική διάταξη τηλεµετρίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια : 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ    
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας 

  Προϋπ. : 58.999,20€ 
  KA  ΚΑ 25/6662.06 
  Πηγή : Ίδιοι πόροι 2016 
  Αρ. µελ. : 39/2016 
  Cpv : 44162100-4 

 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Παροχόµετρο φλαντζωτού τύπου 
διαµέτρου Ø200 (8'') 10 atm 

τεµ 9 810.00 7,290.00 

2 
Παροχόµετρο φλαντζωτού τύπου 
διαµέτρου Ø200 (8'') 20 atm 

τεµ 1 1,300.00 1,300.00 

3 
Παροχόµετρο φλαντζωτού τύπου 
διαµέτρου Ø250 (10'') 10 atm 

τεµ 1 1,400.00 1,400.00 

4 Παροχόµετρο υπερήχων τεµ 3 6,500.00 19,500.00 

5 Τηλεµετρική µονάδα τεµ 6 1,000.00 6,000.00 

6 Μονάδα ελέγχου αντλιών τεµ 4 1,000.00 4,000.00 

7 Ηλεκτροβάνες Ø150 τεµ 2 1,000.00 2,000.00 

8 Κέντρο λήψης και επεξεργασίας δεδοµένων τεµ 1 6,090.00 6,090.00 

   Σύνολο προ ΦΠΑ 47,580.00 

   ΦΠΑ 24% 11,419.20 

   Σύνολο 58,999.20 

 
Οι παραπάνω αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα µας στις 
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος. 

 

Καλαµπάκι, 28-9-2016 Ο Συντάξας 

  
 
 

Αθανάσιος Λατσίνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια : 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ    
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας 

  Προϋπ. : 58.999,20€ 
  KA  ΚΑ 25/6662.06 
  Πηγή : Ίδιοι πόροι 2016 
  Αρ. µελ. : 39/2016 
  cpv : 44162100-4 

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 
 

 
1 Εισαγωγή  
2 Στους κλειστούς υπό πίεση αγωγούς θα τοποθετηθούν ροόµετρα γραµµής 

3 Στις πηγές θα τοποθετηθούν ροόµετρα υπερήχων 

4 Το σύστηµα αυτόµατα θα υπολογίζει την συνολική παροχή της κάθε πηγής 

5 Το σύστηµα αυτόµατα θα υπολογίζει την οικολογική παροχή και το ποσοστό αυτής επί της συνολικής παροχής 

6 
Η επικοινωνία των συστηµάτων µε το κέντρο λήψης, που θα εγκατασταθεί στο αµαξοστάσιο του ∆οξάτου, θα είναι 
ασύρµατη, χωρίς χρήση κινητής τηλεφωνίας 

7 
Για την µετάδοση των σηµάτων, η λύση που θα προσφερθεί δεν θα απαιτεί κατευθυντικές κεραίες, ή άλλου διατάξεις 
που µελλοντικά να απαιτούν συντήρηση, συντονισµό, ρύθµιση 

 Χρόνος εγγύησης για όλα τα υλικά, τουλάχιστον 24 µήνες 

  

8 Ροόµετρα γραµµής 
9 Φλατζωτού τύπου 

10 Μετρητής ξηρού τύπου 

11 Να διαθέτει µετρητή κυλιόµενων ψηφιών, µη µηδενιζόµενου, όπου θα καταγράφεται η συνολική παροχή  

12 Τύπου Woltmann 

13 Dry-dial, magnetic drive 

14 Ακρίβεια µέτρησης σύµφωνα µε GB/T778-2007, ISO4064-2005 Standard 

15 Θερµοκρασία µέτρησης 0-40°C 

16 Κατάλληλο για πόσιµο νερό 

17 Να διαθέτει έξοδο παλµών για την σύνδεση του στο σύστηµα τηλεµετρίας  

18 ∆ιατοµή Φ 200mm. Παροχή 250.0m3/h. ±10% 

19 ∆ιατοµή Φ 250mm. Παροχή 250.0m3/h. ±10% 

  

20 Ροόµετρο υπερήχων 
21 Μέτρηση της ταχύτητα του νερού, της στάθµη του νερού και της θερµοκρασίας του νερού 

22 Θα υπολογίζει την παροχή 

23 
Θα διαθέτει προγραµµατιζόµενη έξοδο για την ενεργοποίηση δειγµατοληπτών νερού βάση της ταχύτητας ροής του 
νερού 

24 Η συσκευή να τοποθετείτε επάνω στον πυθµένα του καναλιού ή του σωλήνα 

25 Να διαθέτει ενσωµατωµένο data logger για την καταγραφή των µετρήσεων 

26 
Το σύστηµα να  συνοδεύεται από λογισµικό, µέσω του οποίου ο χρήστης να προγραµµατίζει το σύστηµα, να 
µεταφέρει τις µετρήσεις και να  µπορεί να τις δει σε µορφή πίνακα ή σε µορφή διαγράµµατος. 

27 Οι µετρήσεις θα µπορούν να εξαχθούν σε ASCII µορφή για επεξεργασία από άλλα λογισµικά 

28 
Το λογισµικό να δίνει την δυνατότητα απεικόνισης της ποιότητας των µετρήσεων  σχετικά  µε την ταχύτητα του 
νερού.  

29 Περιοχή µέτρησης της ταχύτητας  τουλάχιστον στην περιοχή 0.05m/sec έως 4m/sec. 

30 Να έχει την δυνατότητα µέτρησης και κατά τις δύο φορές κίνησης νερού. 
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31 Ανάλυση µέτρησης 1mm/sec. 

32 Ακρίβεια µέτρησης 2% επί τις µετρούµενης τιµής. 

33 Αρχή µέτρησης φαινόµενο Doppler.  

34 Περιοχή µέτρησης της στάθµης τουλάχιστον 0 – 2m. 

35 Ακρίβεια µέτρησης της στάθµης τουλάχιστον 0.3%. 

36 Περιοχή µέτρησης της θερµοκρασίας τουλάχιστον –50C έως +400C. 

37 Ανάλυση µέτρησης 0.10C. 

38 Ο ρυθµός µέτρησης να είναι προγραµµατιζόµενος  

39 Να διαθέτει πόρτα SDI12 για σύνδεση µε εξωτερικό data logger και σύστηµα τηλεµετρίας 

40 Να διαθέτει πόρτα RS-232 για την επικοινωνία µε υπολογιστή. 

41 ∆ιαστάσεις ≤ 300mm X 200mm X 25mm. 

  

42 Τηλεµετρία  
43 Όλες οι µετρήσεις θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται ασύρµατα µέσω UHF στο αµαξοστάσιο ∆οξάτου 

44 
Η καταγραφή των παροχών θα γίνεται τουλάχιστον κάθε 5 λεπτά και η µετάδοση τους στο κέντρο, τουλάχιστον κάθε 
10 λεπτά 

45 
Το λογισµικό που θα λειτούργει στο κέντρο θα υπολογίζει συνεχώς το ποσοστό της οικολογικής παροχής έναντι της 
συνολικής κάθε πηγής 

46 
Σε περίπτωση πτώσης του ποσοστού κάτω από το επιτρεπόµενο όριο, θα στέλνει αµέσως email στους επόπτες, θα 
ενεργοποιεί οπτικό και ηχητικό συναγερµό τόσο στο ανάλογο αντλιοστάσιο, όσο και αµαξοστάσιο ∆οξάτου 

47 Οι µετρήσεις θα είναι προσβάσιµες από οποιαδήποτε σηµείο µέσω internet 

48 Το σύστηµα τηλεµετρίας θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα 

49 Ασύρµατες τηλεµετρικές µονάδες 

50 Θα εγκατασταθούν έξι (6) µονάδες για την λήψη, προσωρινή αποθήκευση και µετάδοση των µετρήσεων  

51 Ενσωµατωµένος ποµποδέκτη ισχύος 10mW (±10%) 

52 
Η µονάδα να µπορεί να στείλει τα δεδοµένα µετρήσεων σε  απόσταση έως και 1000 µέτρων, χωρίς  κατευθυντική 
κεραία 

53 
Ο ρυθµός µέτρησης και καταγραφής  των µετρήσεων να  είναι προγραµµατιζόµενος τουλάχιστον στην περιοχή από 
1min έως 2 hours. 

54 Η µονάδα να είναι κατάλληλη για µόνιµη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 

55 ∆ιαστάσεις ≤ 100 Χ 100 Χ 50mm 

56 Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη ή πηγή  220 V 

57 Nα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία   

58 Να διαθέτει τουλάχιστον 5 αναλογικές εισόδους τάσης   

59 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους παλµών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 

60 Να διαθέτει SDI 12 είσοδο 

61 Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 

62 Ισχύς εκποµπής 10 mW, max 

63 Απολαβή λήψης –110dbm 

64 Εσωτερική µνήµη για προσωρινή αποθήκευση τουλάχιστον 10000 µετρήσεων 

  

65 Τηλεµετρικοί διακόπτες έλεγχου αντλιών για τα  Α22, Γ18, Γ19, Γ34 
66 Θα εγκατασταθούν 4 µονάδες στους αντίστοιχους πίνακες των αντλιών  

67 Θα ενεργοποιούν τα αντλιτικά µε εντολές από το κέντρο και ανάλογα µε το επίπεδο της οικολογικής παροχής 

68 Μονάδα τηλεµετρίας 

69 Ολοκληρωµένη συµπαγής  συσκευή η οποία θα επιτρέπει τον αποµακρυσµένο έλεγχο ηλεκτροβανών  

70 Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόµενες µπαταρίες  backup 

71 ∆υνατότητα ελέγχου 4 relay. 

72 Να διαθέτει 4 εισόδους απαριθµητών (πχ για ροόµετρα) 

73 Να διαθέτει µία αναλογική είσοδο (πχ για αισθητήρα στάθµης) 

74 Ασύρµατη επικοινωνία και πλήρη συµβατότητα µε τις άλλες τηλεµετρικές µονάδες 

75 Να συνοδεύεται από ανάλογη κεραία  

76 Μέγιστος χρόνος εξόδου σε κατάσταση ON > 10 ώρες.  

77 Να διαθέτει µνήµη για τουλάχιστον 10000 µετρήσεις 
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78 Ηλεκτροβάνες δύο (2) τεµάχια 

79 
Να διαθέτει διάφραγµα ελλειπτικού σχήµατος χωρίς εσωτερικό ελατήριο. Η λειτουργία «άνοιξε – κλείσε» να γίνεται 
µόνο λόγο του σχήµατος του διαφράγµατος. 

80 
Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστηµα «άνοιξε – κλείσε», το οποίο να είναι τύπου LATCH και θα λειτουργεί µε 12 V που θα 
παρέχονται από την µονάδα τηλεµετρίας 

81 Πλέον του ηλεκτρικού µηχανισµού να διαθέτει χειροκίνητο «άνοιξε – κλείσε». 

82 
Το διάφραγµα να είναι κατασκευασµένο από νάιλον υλικό και να έχει ελλειπτικό σχήµα και εξασφαλίζει την πλήρη 
στεγάνωση χωρίς εξωτερική πίεση. 

83 Να διαθέτει αυτοκαθοριζόµενο φίλτρο το οποίο παρέχει καθαρό νερό στο σύστηµα ελέγχου. 

84 Κατάλληλες για Φ150 

  

85 Κέντρο λήψης  και επεξεργασίας των δεδοµένων 
86 Πύλη εισόδου των µετρήσεων  

87 Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των µετρήσεων σε µνήµη flash και όχι HD 

88 Να διαθέτει δύο πόρτες USB 

89 Να είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω internet για διαδικασίες προγραµµατισµού και αναβαθµίσεων. 

90 Να διαθέτει ενσωµατωµένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας µε τους σταθµούς. 

91 ∆υνατότητα αποστολής εντολών στους σταθµούς 

92 ∆ιαθέτει διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης (Secure Socket Tunnels) 

93 
Ο χειριστής του δικτύου να µπορεί να προγραµµατίσει τον ρυθµό επικοινωνίας της πύλης µε κάθε σταθµό. Ο 
ρυθµός επικοινωνίας είναι  ανεξάρτητος για κάθε σταθµό 

94 Να µπορεί να υποστηρίξει λήψη µετρήσεων µέσω GSM. GPRS ασυρµάτου UHF,και  συνδυασµού των παραπάνω. 

95 Για κάθε σταθµό η πύλη καταγράφει τις παρακάτω πληροφορίες : 

96 - Τάση µπαταρίας και θερµοκρασία κεντρικής µονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία 

97 - Τρέχουσα IP και port του κάθε σταθµού 

98 - Χρόνος πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδοµένων 

99 - Χρόνος τελευταίας και επόµενης κλήσης του σταθµού 

100 - Χρόνος τελευταίου και επόµενου συγχρονισµού του ρολογιού σταθµού µε το ρολόι της πύλης 

101 - Χρόνος τελευταίας αποστολής προγραµµατισµού στον σταθµό 

102 Να µπορεί να χειριστεί έως και 1000 σταθµούς 

103 
Μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι µε internet timer server και µε την σειρά του να συγχρονίζει 
αυτόµατα τα ρολόγια των σταθµών 

104 Να µπορεί να λειτουργήσει ως DHCP server  

105 
Ο χειριστής να µπορεί να ορίσει IP έναρξης του DHCP server και IP λήξης καθώς επίσης µέγιστο και ελάχιστο lease 
time για τις IP διευθύνσεις. 

106 Να µπορεί να συνδεθεί µε εξωτερικά αναλογικά modem. 

107 Να επιτρέπει multi user access µέσω internet 

108 Να υποστηρίζει πολλαπλούς  users που ο κάθε user  να έχει καθορισµένα από τον administrator δικαιώµατα. 

109 Όλη η επικοινωνία µεταξύ της πύλης και του χειριστή  να πραγµατοποιείται µέσω Graphical User Interface   

110 
Να παρακολουθεί και καταγράφει το επίπεδο της µπαταρίας των σταθµών, καθώς επίσης και της θερµοκρασίας των 
κεντρικών µονάδων των σταθµών 

111 
Να διαθέτει σύστηµα backup ενέργειας το οποίο να µπορεί να διατηρεί την λειτουργία του συστήµατος για 24 ώρες 
σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

112 Να κρατά στην µνήµη της ιστορικό κλήσεων της πύλης προς του σταθµούς και των σταθµών προς την πύλη 

113 Η πύλη να υποστηρίζει encrypted πρωτοκόλλα (SSH, HTTPS), για επικοινωνίες µέσω internet  

114 Λογισµικό  

115 Το λογισµικό να υποστηρίζει Αγγλικά και Ελληνικά 

116 Το λογισµικό να διαθέτει ενσωµατωµένο web server     

117 Να διαθέτει WAP interface 

118 Προβολή µε την µορφή οργάνων (πχ θερµόµετρων) των τρεχουσών µετρήσεων. 

119 ∆υνατότητα προβολής διαγραµµάτων και τρεχουσών µετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα  

120 Η πρόσβαση να  γίνεται µέσω internet από οποιαδήποτε σηµείο, η τοπικά στον υπολογιστή που θα εγκατασταθεί.  

121 Η πρόσβαση στο λογισµικό να µπορεί να γίνει από όλους τους γνωστούς  browser  
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122 
Η χειριστής να µπορεί να  δηµιουργήσει πολλαπλούς  clients δίνοντας στον κάθε client προσαρµοσµένη πρόσβαση 
στα πηγαία δεδοµένα, στα γραφήµατα, στους συναγερµούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για οµάδες clients    

123 Αυτόµατη καταγραφή των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων 

124 ∆υνατότητα προγραµµατισµού καταστάσεων συναγερµού µε προγραµµατιζόµενα όρια  

125 Καταγραφή της διαρκείας του συµβάντος συναγερµού  

126 Παρουσίαση σε ευανάγνωστη γραφική και αριθµητική  µορφή όλων των συµβάντων ή ανά σταθµό  

127 Αυτόµατη αποστολή email σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων  

128 Αυτόµατη εξαγωγή των µετρήσεων σε αρχείο ASCII για τροφοδοσία άλλων προγραµµάτων  

129 Παρουσίαση των µετρήσεων ανά σταθµό (όλες οι µετρήσεις του σταθµού)  

130 
Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφηµα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγµα όλων των παροχών,  
όλων των σταθµών 

131 Αυτόµατος υπολογισµός ωριαίων, ηµερήσιων, µηνιαίων, ετήσιων τιµών για όλες τις παραµέτρους  

132 Παρουσίαση των ορίων των παραµέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις 

133 ∆ηµιουργία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης σε πρωτόγεννη και δευτερογενή δεδοµένα. 

134 
Το λογισµικό να επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση ενός χρήστη αλλά  να µπορεί να επεκταθεί για ταυτόχρονη 
πρόσβαση έως και 20 χρηστών. 

135 
Σε περίπτωση επικινδυνότητας  να δίνει ανάλογο alarm σε προκαθορισµένο παράθυρο του λογισµικού και 
παράλληλα να µπορεί να ενηµερώσει αυτόµατα µε email έναν ή περισσότερους παραλήπτες 

 
 

 

Καλαµπάκι, 28-9-2016 Ο Συντάξας 

  
 
 

Αθανάσιος Λατσίνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια : 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ    
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας 

  Προϋπ. : 58.999,20€ 
  KA  ΚΑ 25/6662.06 
  Πηγή : Ίδιοι πόροι 2016 
  Αρ. µελ. : 39/2016 
  cpv : 44162100-4 

 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο προµήθειας  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια «Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής -Σύστηµα τηλεµετρίας»  
Τα υλικά θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στα κεντρικά 
αντλιοστάσια ύδρευσης του ∆ήµου ∆οξάτου και να λειτουργήσουν ικανοποιητικά. Για την 
διαµόρφωση της προσφοράς του, ο κάθε προµηθευτής, ενδεχοµένως, να χρειαστεί να επισκεφθεί 
την θέση εγκατάστασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, στις οποίες θα 
πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, 
έντυπα κ.λ.π. για να µπορέσει η επιτροπή παραλαβής να προβεί σε σωστή παραλαβή της προµήθειας. 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτονται, επί ποινή αποκλεισµού, στο σύνολό τους. Ο 
προµηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συµπληρώσει το έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Χρόνος και τρόπος παράδοσης 
Ο χρόνος υλοποίησης της παραπάνω προµήθειας, αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και 
διαρκεί συνολικά ενενήντα (90) ηµέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα περιλαµβάνεται η προµήθεια, 
εγκατάσταση, ρύθµιση, η εκπαίδευση του προσωπικού. 
Ως ηµέρα παράδοσης (πάντα µέσα στο χρόνο υλοποίησης της προµήθεια) θεωρείται η ηµέρα κατά την 
οποία θα έχουν εγκατασταθεί όλα τα υλικά, θα έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό στην χρήση του 
συστήµατος τηλεµετρίας, θα τεθεί το σύστηµα σε λειτουργία µε επιτυχία και θα ρυθµιστεί κατάλληλα 
ανάλογα µε τις ανάγκες ύδρευσης του ∆ήµου. 
Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µε την ολοκλήρωση της παράδοσης, µε χρηµατικό ένταλµα 
πληρωµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
1. Ο προµηθευτής στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ίση προς 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί του ποσού της σύµβασης της προµήθειας για 
καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός είκοσι (20) ηµερών από της ηµεροµηνίας 
κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

3.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, 
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), 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, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, (150 ηµέρες ) 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  

4. Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για τη συνοµολόγηση και 

υπογραφή της σύµβασης που ενάγεται σε βάρος του, τις νόµιµες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση 

αυτού και την υπέρ του ∆ήµου ∆οξάτου κατάπτωση της, για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, 

κατατεθείσας εγγύησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Άρνηση υπογραφής της σύµβασης και συνέπεια αυτής 

1. Εάν ο προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση της προµήθειας εντός είκοσι (20) 

ηµερών από της γνωστοποίησης σ' αυτόν ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, ο 

∆ήµος ∆οξάτου µετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά  

2. Ο ∆ήµος ∆οξάτου στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται ν' αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

γενοµένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της 

σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ευθύνη πωλητού και εγγύηση λειτουργίας 
 Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των 
πωλουµένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Όλα τα υλικά θα 
µπορούν να προσαρµοσθούν, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του δήµου 
(σωληνώσεις, φρεάτια, στενότητα χώρου κλπ) 
 Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες 
προσφεροµένων ειδών και οι τυχόν επελθούσες φθορές, ζηµίες, κ.λ.π. λόγω πληµµελούς κατασκευής ή 
κακής ποιότητας χρησιµοποιηθέντων υλικών. 
 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια υλικών ορίζεται κατ' ελάχιστον είκοσι 
τέσσερις (24) µήνες µετά την παραλαβή της προµήθειας. 
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 Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται ν' αντικαταστήσει 
µε δικές του δαπάνες κάθε εξάρτηµα ή τµήµα που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό, να επαναρυθµίσει το 
σύστηµα και να επανεκπαιδεύσει το προσωπικό εφόσον απαιτείται. 
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :  

 α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, 
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), 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, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, (27 µήνες ) 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  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 
 Οι τιµές προσφοράς σε καµιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την παράδοση και δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών εξόδων 
και οφέλους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆απάνες προµηθευτού. Ευθύνη µέχρι παράδοσης. 

Στις τιµές περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ρύθµιση, δοκιµαστική 
λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η προµήθεια περιλαµβάνει, εκτός από την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των 
αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό υλικών· και την προµήθεια, µεταφορά, όλων των απαιτούµενων 
υλικών, µικροϋλικών καθώς και την αντίστοιχη εργασία τοποθέτησης και προσαρµογής (κοπή σωλήνων, 
κάθε είδους κολλήσεις, λαιµούς, φλάντζες, καλώδια, διατρήσεις, στερεώσεις, µικροκαθαιρέσεις, βαφές, 
κλπ) ώστε η διάταξη να είναι πλήρως λειτουργική. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος, η λειτουργία 
του, και η εκπαίδευση τριών (3) ατόµων στην παρακολούθηση, λειτουργία και ρύθµιση του συστήµατος. 

Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι της παράδοσης αυτού στο 
∆ήµο ∆οξάτου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή 

1. Η ηµέρα παράδοσης αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Κατά την προσκόµιση όλων των 

περιγραφόµενων υλικών, θα συνταχθεί απλό πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. 

2. Μετά την ηµέρα παράδοσης, και το πολύ εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµέρα της λήξης του 

χρόνου υλοποίησης της προµήθειας, η επιτροπή παραλαβής θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή 

µετά από δοκιµαστική λειτουργία επί ένα µήνα. 

3. Η προσωρινή παραλαβή αποσκοπεί στην διαπίστωση της ύπαρξης όλων όσων στην προσφορά του 

προµηθευτή καθορίζονται και στην επιτυχή λειτουργία του συστήµατος. 

16PROC005454335 2016-11-25



 

 

4. Η οριστική παραλαβή θα γίνει έναν χρόνο µετά από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

5. Η οριστική παραλαβή αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν φθορών, ζηµιών κ.λ.π. που θα ήθελαν 

παρουσιασθεί λόγω κακής ποιότητας υλικών ή πληµµελούς κατασκευής τις οποίες ο προµηθευτής 

υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεµίας αµοιβής, εφ' όσον είναι δεκτικές επανορθώσεων κατά την 

κρίση της Επιτροπής. Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει 

εξαρτήµατα ή τµήµατα αυτού που κατά το διάστηµα µεταξύ προσωρινής και οριστικής παραλαβής θα 

αποδειχθούν ελαττωµατικά. 

 Για την περίπτωση της µη συµµορφώσεως του προµηθευτή προς την υποχρέωση αυτή, ο ∆ήµος 

∆οξάτου δικαιούται να προβεί σε αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή 

παρακρατούµενης της αξίωσης του ποσού από την εγγύηση της καλής εκτέλεσης.  
 
Ο προµηθευτής ευθύνεται µέχρι του χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Μετά την 
παραλαβή η ευθύνη του προµηθευτή περιορίζεται στα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Η 
παραλαβή γίνεται έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Αθέτηση όρων συµφωνίας. 
Η από µέρους του προµηθευτή αθέτηση όρου της παρούσας διακήρυξης και της συνοµολογηθησοµένης 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο ∆ήµο ∆οξάτου το 
δικαίωµα να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Ευθύνη πωλητού 
1. Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται για την ανυπαρξία 

οποιουδήποτε ελαττώµατος. 

2. Ο πωλητής ευθύνεται εάν το προσφερόµενο είδος δεν είναι σύµφωνο µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 

3. Εάν εντός χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία 

δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο ∆ήµος ∆οξάτου δικαιούται κατά την κρίση 

του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τρόπος πληρωµής 
 Η πληρωµή της αξίας από τον ∆ήµο ∆οξάτου προς τον προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε το 
άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τον 
Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Άδειες εξαγωγής και εισαγωγής 
 Η άδεια εισαγωγής του υπό προµήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια 
εξαγωγής από την χώρα προέλευσής του, εκδίδονται µε µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή (οι τιµές 
εισαγοµένων ειδών στην προσφορά εννοούνται άνευ δασµών). 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 
Εφοδιασµός µε ανταλλακτικά 
 Ο προµηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει τον ∆ήµο ∆οξάτου µε όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά 
και εξαρτήµατα. 
 Ειδικώς για τα εξαρτήµατα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να έχει διαρκή παρακαταθήκη, ώστε σε πρώτη ζήτηση να προµηθεύει αυτά στην Υπηρεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Εφοδιασµός µε εγχειρίδια  
 Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση να παραδώσει στο ∆ήµο ∆οξάτου, εγχειρίδια 
των εξαρτηµάτων MANUAL. 
 Ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή εισαχθεί από το Εξωτερικό θα δοθούν στο ∆ήµο 
∆οξάτου: 

1. Όλα τα απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από 
τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία. 

2. Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχό του και θα τονίζονται 
ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση, συντήρηση και 
επισκευή. 

3. Η εγγύηση καθώς και οι όροι της εγγύησης. 
  
 Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να παραδώσει 
στο ∆ήµο ∆οξάτου σύµφωνα και µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 

Καλαµπάκι, 28-9-2016 Ο Συντάξας 

  
 
 

Αθανάσιος Λατσίνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια : 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ    
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας 

  Προϋπ. : 58.999,20€ 
  KA  ΚΑ 25/6662.06 
  Πηγή : Ίδιοι πόροι 2016 
  Αρ. µελ. : 39/2016 
  cpv : 44162100-4 

 

             

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
 

 
 

Για την «Προµήθεια και εγκατάσταση µη µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη απόδοσης 
οικολογικής παροχής – Σύστηµα τηλεµετρίας» 
 
Της επιχείρησης: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
µε έδρα τ…….…………………………………………...   οδός …………………………………………… αριθµός ….……… 

τκ.……..………… Τηλ………………..……………………… 

Fax……………………………email:………………….……………………..… 

 

Προς: ∆ΗΜΟ ∆ Ο Ξ Α Τ Ο Υ  
Αφού έλαβα γνώση όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης, της προµήθειας που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των υπολοίπων στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 

προµήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας µε τις  ακόλουθες τιµές :   
 

Α/Α Είδος Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος ∆απάνη 

1 
Παροχόµετρο φλαντζωτού τύπου 

διαµέτρου Ø200 (8'') 10 atm 
τεµ 9   

2 
Παροχόµετρο φλαντζωτού τύπου 

διαµέτρου Ø200 (8'') 20 atm 
τεµ 1   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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3 
Παροχόµετρο φλαντζωτού τύπου 

διαµέτρου Ø250 (10'') 10 atm 
τεµ 1   

4 Παροχόµετρο υπερήχων τεµ 3   

5 Τηλεµετρική µονάδα τεµ 6   

6 Μονάδα ελέγχου αντλιών τεµ 4   

7 Ηλεκτροβάνες Ø150 τεµ 2   

8 
Κέντρο λήψης και επεξεργασίας 

δεδοµένων 
τεµ 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 

  

 

 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
Σφραγίδα/υπογραφή 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισµού οικονοµικών 
φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ήτοι, 

1) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος εµού, της εταιρείας µου ή µέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου αυτής που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕL300 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 
C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 
(ΕΕ L192 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 C316 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

 
1 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ∆ΗΜΟ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

Ο - Η Όνοµα: 

 

Επώνυµο: 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 

 

Τηλ: 

 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου(Fax): 

 

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Email): 
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L164 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 L309 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
2 ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής ), 

3) δεν έχω αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, του 
Ν.4412/16 

4) η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 

5) η εταιρεία, δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, 

6) δεν εµπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, 

(4) 

Ηµεροµηνία:  20........ 

Ο - Η ∆ηλ. 

(Υπογραφή) 23 3 4 

 
2 Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
3 Αναγράφεται ολογράφως. 
4 Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

16PROC005454335 2016-11-25



 

 

Ας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 5, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1) έλαβα γνώση της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν 
2) τα υλικά που προσφέρω είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, καινούργια και αµεταχείριστα, 

πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την 39/2016 µελέτη του ∆ήµου ∆οξάτου και 
προσαρµόζονται στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, φρεάτια, στενότητα χώρου κλπ) 

3) θα παραδώσω τα υλικά εγκατεστηµένα, το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία και στην προσφερόµενη 
τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4) δεσµεύοµαι να εκτελώ τις απαιτούµενες εργασίες προγραµµατισµένης και απρογραµµάτιστης 
συντήρησης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από τη παράδοσή της προµήθειας καθώς και την 
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών εφόσον µου ζητηθούν 

5) ως προµηθευτής εγγυώµαι, την οµαλή –λειτουργία του συστήµατος, για τα πρώτα δύο (2) χρόνια 
τουλάχιστον, σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Για τον χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, θα καταθέσω στο ∆ήµο τη σχετική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Κατά το 
παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας θα αντικαθιστώ ή θα επισκευάζω 
εξαρτήµατα και ολόκληρο το σύστηµα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλµένο 
χειρισµό του προσωπικού ή αντικανονική συντήρηση. Στο ίδιο διάστηµα θα παρέχεται και 
αποµακρυσµένη υποστήριξη  

6) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, µετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωµαλίας, θα αναφέρω 
εγγράφως στην Υπηρεσία τα αίτια ή τις παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 

7) οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε  είκοσι 
(20) εργάσιµες ηµέρες το αργότερο. 

8) θα χορηγήσω τη Βιβλιογραφία, το Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας, το  Εγχειρίδιο 

 
5 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ∆ΗΜΟ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

Ο - Η Όνοµα: 

 

Επώνυµο: 

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 

 

Τηλ: 

 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου(Fax): 

 

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Email): 
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συντήρησης και επισκευών καθώς και θα παρέχω εκπαίδευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
µελέτη 39/2016 του ∆ήµου ∆οξάτου 

(4) 

Ηµεροµηνία:  20........ 

Ο - Η ∆ηλ. 

(Υπογραφή) 67 3 8 

 
6 Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
7 Αναγράφεται ολογράφως. 
8 Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια : 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ    
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Προµήθεια και εγκατάσταση µη 
µηδενιζόµενων υδροµέτρων και διάταξη 
απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστηµα 
τηλεµετρίας 

  Προϋπ. : 58.999,20€ 
  KA  ΚΑ 25/6662.06 
  Πηγή : Ίδιοι πόροι 2016 
  Αρ. µελ. : 39/2016 
  cpv : 44162100-4 

             

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
(συµπληρώνεται από τον προµηθευτή) 

 
 

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συµπληρωθούν από τους προµηθευτές. 

Το περιεχόµενο κάθε στήλης είναι: 

(α) Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που 
περιγράφονται στην επόµενη στήλη. 

(β) Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία 
θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

(γ) Η µη συµµόρφωση µε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

(δ) Στη στήλη αυτή σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που έχει τη µορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 

(ε) Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθµός, σελίδας και στίχος του τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή 
δηµοσιεύµατος µε το οποίο υποστηρίζονται οι σηµειωθείσες πληροφορίες στις προηγούµενες στήλες. Το 
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραµµισθεί και να αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των 
προδιαγραφών που αναφέρεται. 

Η συµπλήρωση όλων τρων στοιχείων των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που 
ζητούνται είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισµού. 

Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα. Η µη συµµόρφωση µε τον όρο αυτό 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡ
ΕΩΤΙΚ

Η 
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εισαγωγή        

2 
Στους κλειστούς υπό πίεση αγωγούς θα 
τοποθετηθούν ροόµετρα γραµµής 

ΝΑΙ     

3 Στις πηγές θα τοποθετηθούν ροόµετρα υπερήχων ΝΑΙ     

4 
Το σύστηµα αυτόµατα θα υπολογίζει την συνολική 
παροχή της κάθε πηγής 

ΝΑΙ     

5 
Το σύστηµα αυτόµατα θα υπολογίζει την 
οικολογική παροχή και το ποσοστό αυτής επί της 
συνολικής παροχής 

ΝΑΙ     

6 

Η επικοινωνία των συστηµάτων µε το κέντρο 
λήψης, που θα εγκατασταθεί στο αµαξοστάσιο του 
∆οξάτου, θα είναι ασύρµατη, χωρίς χρήση κινητής 
τηλεφωνίας 

ΝΑΙ     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
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7 

Για την µετάδοση των σηµάτων, η λύση που θα 
προσφερθεί δεν θα απαιτεί κατευθυντικές κεραίες, 
ή άλλου διατάξεις που µελλοντικά να απαιτούν 
συντήρηση, συντονισµό, ρύθµιση 

ΝΑΙ     

8 Ροόµετρα γραµµής       

9 Φλατζωτού τύπου ΝΑΙ     

10 Μετρητής ξηρού τύπου ΝΑΙ     

11 
Να διαθέτει µετρητή κυλιόµενων ψηφιών, µη 
µηδενιζόµενου, όπου θα καταγράφεται η συνολική 
παροχή  

ΝΑΙ     

12 Τύπου Woltmann ΝΑΙ     

13 Dry-dial, magnetic drive ΝΑΙ     

14 
Ακρίβεια µέτρησης σύµφωνα µε GB/T778-2007, 
ISO4064-2005 Standard 

ΝΑΙ     

15 Θερµοκρασία µέτρησης 0-40°C ΝΑΙ     

16 Κατάλληλο για πόσιµο νερό ΝΑΙ     

17 
Να διαθέτει έξοδο παλµών για την σύνδεση του 
στο σύστηµα τηλεµετρίας  

ΝΑΙ     

18 ∆ιατοµή Φ 200mm. Παροχή 250.0m3/h. ±10% ΝΑΙ     

19 ∆ιατοµή Φ 250mm. Παροχή 250.0m3/h. ±10% ΝΑΙ     

20 Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 24 µήνες ΝΑΙ     

21 Ροόµετρο υπερήχων       

22 
Μέτρηση της ταχύτητα του νερού, της στάθµη του 
νερού και της θερµοκρασίας του νερού 

ΝΑΙ     

23 Θα υπολογίζει την παροχή ΝΑΙ     

24 
Θα διαθέτει προγραµµατιζόµενη έξοδο για την 
ενεργοποίηση δειγµατοληπτών νερού βάση της 
ταχύτητας ροής του νερού 

ΝΑΙ     

25 
Η συσκευή να τοποθετείτε επάνω στον πυθµένα 
του καναλιού ή του σωλήνα 

ΝΑΙ     

26 
Να διαθέτει ενσωµατωµένο data logger για την 
καταγραφή των µετρήσεων 

ΝΑΙ     

27 

Το σύστηµα να  συνοδεύεται από λογισµικό, µέσω 
του οποίου ο χρήστης να προγραµµατίζει το 
σύστηµα, να µεταφέρει τις µετρήσεις και να  
µπορεί να τις δει σε µορφή πίνακα ή σε µορφή 
διαγράµµατος. 

ΝΑΙ     

28 
Οι µετρήσεις θα µπορούν να εξαχθούν σε ASCII 
µορφή για επεξεργασία από άλλα λογισµικά 

ΝΑΙ     

29 
Το λογισµικό να δίνει την δυνατότητα απεικόνισης 
της ποιότητας των µετρήσεων  σχετικά  µε την 
ταχύτητα του νερού.  

ΝΑΙ     

30 
Περιοχή µέτρησης της ταχύτητας  τουλάχιστον 
στην περιοχή 0.05m/sec έως 4m/sec. 

ΝΑΙ     

16PROC005454335 2016-11-25



 

 

31 
Να έχει την δυνατότητα µέτρησης και κατά τις δύο 
φορές κίνησης νερού. 

ΝΑΙ     

32 Ανάλυση µέτρησης 1mm/sec. ΝΑΙ     

33 Ακρίβεια µέτρησης 2% επί τις µετρούµενης τιµής. ΝΑΙ     

34 Αρχή µέτρησης φαινόµενο Doppler.  ΝΑΙ     

35 
Περιοχή µέτρησης της στάθµης τουλάχιστον 0 – 
2m. 

ΝΑΙ     

36 Ακρίβεια µέτρησης της στάθµης τουλάχιστον 0.3%. ΝΑΙ     

37 
Περιοχή µέτρησης της θερµοκρασίας τουλάχιστον 
–50C έως +400C. 

ΝΑΙ     

38 Ανάλυση µέτρησης 0.10C. ΝΑΙ     

39 Ο ρυθµός µέτρησης να είναι προγραµµατιζόµενος  ΝΑΙ     

40 
Να διαθέτει πόρτα SDI12 για σύνδεση µε 
εξωτερικό data logger και σύστηµα τηλεµετρίας 

ΝΑΙ     

41 
Να διαθέτει πόρτα RS-232 για την επικοινωνία µε 
υπολογιστή. 

ΝΑΙ     

42 ∆ιαστάσεις ≤ 300mm X 200mm X 25mm. ΝΑΙ     

43 Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 24 µήνες ΝΑΙ     

44 Τηλεµετρία        

45 
Όλες οι µετρήσεις θα συλλέγονται και θα 
µεταφέρονται ασύρµατα µέσω UHF στο 
αµαξοστάσιο ∆οξάτου 

ΝΑΙ     

46 
Η καταγραφή των παροχών θα γίνεται τουλάχιστον 
κάθε 5 λεπτά και η µετάδοση τους στο κέντρο, 
τουλάχιστον κάθε 10 λεπτά 

ΝΑΙ     

47 
Το λογισµικό που θα λειτούργει στο κέντρο θα 
υπολογίζει συνεχώς το ποσοστό της οικολογικής 
παροχής έναντι της συνολικής κάθε πηγής 

ΝΑΙ     

48 

Σε περίπτωση πτώσης του ποσοστού κάτω από το 
επιτρεπόµενο όριο, θα στέλνει αµέσως email στους 
επόπτες, θα ενεργοποιεί οπτικό και ηχητικό 
συναγερµό τόσο στο ανάλογο αντλιοστάσιο, όσο 
και αµαξοστάσιο ∆οξάτου 

ΝΑΙ     

49 
Οι µετρήσεις θα είναι προσβάσιµες από 
οποιαδήποτε σηµείο µέσω internet 

ΝΑΙ     

50 
Το σύστηµα τηλεµετρίας θα αποτελείται από τα 
παρακάτω τµήµατα 

ΝΑΙ     

51 Ασύρµατες τηλεµετρικές µονάδες ΝΑΙ     

52 
Θα εγκατασταθούν έξι (6) µονάδες για την λήψη, 
προσωρινή αποθήκευση και µετάδοση των 
µετρήσεων  

ΝΑΙ     

53 
Ενσωµατωµένος ποµποδέκτη ισχύος 10mW 
(±10%) 

ΝΑΙ     

54 
Η µονάδα να µπορεί να στείλει τα δεδοµένα 
µετρήσεων σε  απόσταση έως και 1000 µέτρων, 
χωρίς  κατευθυντική κεραία 

ΝΑΙ     
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55 
Ο ρυθµός µέτρησης και καταγραφής  των 
µετρήσεων να  είναι προγραµµατιζόµενος 
τουλάχιστον στην περιοχή από 1min έως 2 hours. 

ΝΑΙ     

56 
Η µονάδα να είναι κατάλληλη για µόνιµη 
τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 

ΝΑΙ     

57 ∆ιαστάσεις ≤ 100 Χ 100 Χ 50mm ΝΑΙ     

58 
Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη ή πηγή  
220 V 

ΝΑΙ     

59 
Nα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία   

ΝΑΙ     

60 
Να διαθέτει τουλάχιστον 5 αναλογικές εισόδους 
τάσης   

ΝΑΙ     

61 
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους παλµών και 2 
ψηφιακές Ι/Ο 

ΝΑΙ     

62 Να διαθέτει SDI 12 είσοδο ΝΑΙ     

63 
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της τάσης 
διέγερσης των αισθητήρων 

ΝΑΙ     

64 Ισχύς εκποµπής 10 mW, max ΝΑΙ     

65 Απολαβή λήψης –110dbm ΝΑΙ     

66 
Εσωτερική µνήµη για προσωρινή αποθήκευση 
τουλάχιστον 10000 µετρήσεων 

ΝΑΙ     

67 Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 24 µήνες ΝΑΙ     

68 
Τηλεµετρικοί διακόπτες έλεγχου αντλιών για τα  
Α22, Γ18, Γ19, Γ34 

ΝΑΙ     

69 
Θα εγκατασταθούν 4 µονάδες στους αντίστοιχους 
πίνακες των αντλιών  

ΝΑΙ     

70 
Θα ενεργοποιούν τα αντλιτικά µε εντολές από το 
κέντρο και ανάλογα µε το επίπεδο της οικολογικής 
παροχής 

ΝΑΙ     

71 Μονάδα τηλεµετρίας ΝΑΙ     

72 
Ολοκληρωµένη συµπαγής  συσκευή η οποία θα 
επιτρέπει τον αποµακρυσµένο έλεγχο 
ηλεκτροβανών  

ΝΑΙ     

73 
Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες  backup 

ΝΑΙ     

74 ∆υνατότητα ελέγχου 4 relay. ΝΑΙ     

75 
Να διαθέτει 4 εισόδους απαριθµητών (πχ για 
ροόµετρα) 

ΝΑΙ     

76 
Να διαθέτει µία αναλογική είσοδο (πχ για 
αισθητήρα στάθµης) 

ΝΑΙ     

77 
Ασύρµατη επικοινωνία και πλήρη συµβατότητα µε 
τις άλλες τηλεµετρικές µονάδες 

ΝΑΙ     

78 Να συνοδεύεται από ανάλογη κεραία  ΝΑΙ     

79 
Μέγιστος χρόνος εξόδου σε κατάσταση ON > 10 
ώρες.  

ΝΑΙ     

80 
Να διαθέτει µνήµη για τουλάχιστον 10000 
µετρήσεις 

ΝΑΙ     
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81 Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 24 µήνες ΝΑΙ     

82 Ηλεκτροβάνες δύο (2) τεµάχια ΝΑΙ     

83 

Να διαθέτει διάφραγµα ελλειπτικού σχήµατος 
χωρίς εσωτερικό ελατήριο. Η λειτουργία «άνοιξε – 
κλείσε» να γίνεται µόνο λόγο του σχήµατος του 
διαφράγµατος. 

ΝΑΙ     

84 

Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστηµα «άνοιξε – κλείσε», 
το οποίο να είναι τύπου LATCH και θα λειτουργεί 
µε 12 V που θα παρέχονται από την µονάδα 
τηλεµετρίας 

ΝΑΙ     

85 
Πλέον του ηλεκτρικού µηχανισµού να διαθέτει 
χειροκίνητο «άνοιξε – κλείσε». 

ΝΑΙ     

86 

Το διάφραγµα να είναι κατασκευασµένο από 
νάιλον υλικό και να έχει ελλειπτικό σχήµα και 
εξασφαλίζει την πλήρη στεγάνωση χωρίς 
εξωτερική πίεση. 

ΝΑΙ     

87 
Να διαθέτει αυτοκαθοριζόµενο φίλτρο το οποίο 
παρέχει καθαρό νερό στο σύστηµα ελέγχου. 

ΝΑΙ     

88 Κατάλληλες για Φ150 ΝΑΙ     

89 Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 24 µήνες ΝΑΙ     

90 
Κέντρο λήψης  και επεξεργασίας των 
δεδοµένων 

      

91 Πύλη εισόδου των µετρήσεων  ΝΑΙ     

92 
Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των 
µετρήσεων σε µνήµη flash και όχι HD 

ΝΑΙ     

93 Να διαθέτει δύο πόρτες USB ΝΑΙ     

94 
Να είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω internet για 
διαδικασίες προγραµµατισµού και αναβαθµίσεων. 

ΝΑΙ     

95 
Να διαθέτει ενσωµατωµένες διαδικασίες 
διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας µε τους 
σταθµούς. 

ΝΑΙ     

96 ∆υνατότητα αποστολής εντολών στους σταθµούς ΝΑΙ     

97 
∆ιαθέτει διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης (Secure 
Socket Tunnels) 

ΝΑΙ     

98 

Ο χειριστής του δικτύου να µπορεί να 
προγραµµατίσει τον ρυθµό επικοινωνίας της πύλης 
µε κάθε σταθµό. Ο ρυθµός επικοινωνίας είναι  
ανεξάρτητος για κάθε σταθµό 

ΝΑΙ     

99 
Να µπορεί να υποστηρίξει λήψη µετρήσεων µέσω 
GSM. GPRS ασυρµάτου UHF,και  συνδυασµού 
των παραπάνω. 

ΝΑΙ     

100 
Για κάθε σταθµό η πύλη καταγράφει τις παρακάτω 
πληροφορίες : 

ΝΑΙ     

101 
- Τάση µπαταρίας και θερµοκρασία κεντρικής 
µονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία 

ΝΑΙ     

102 - Τρέχουσα IP και port του κάθε σταθµού ΝΑΙ     

103 
- Χρόνος πρώτου και τελευταίων έγκυρων 
δεδοµένων 

ΝΑΙ     

104 
- Χρόνος τελευταίας και επόµενης κλήσης του 
σταθµού 

ΝΑΙ     
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105 
- Χρόνος τελευταίου και επόµενου συγχρονισµού 
του ρολογιού σταθµού µε το ρολόι της πύλης 

ΝΑΙ     

106 
- Χρόνος τελευταίας αποστολής προγραµµατισµού 
στον σταθµό 

ΝΑΙ     

107 Να µπορεί να χειριστεί έως και 1000 σταθµούς ΝΑΙ     

108 
Μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι µε 
internet timer server και µε την σειρά του να 
συγχρονίζει αυτόµατα τα ρολόγια των σταθµών 

ΝΑΙ     

109 Να µπορεί να λειτουργήσει ως DHCP server  ΝΑΙ     

110 
Ο χειριστής να µπορεί να ορίσει IP έναρξης του 
DHCP server και IP λήξης καθώς επίσης µέγιστο 
και ελάχιστο lease time για τις IP διευθύνσεις. 

ΝΑΙ     

111 
Να µπορεί να συνδεθεί µε εξωτερικά αναλογικά 
modem. 

ΝΑΙ     

112 Να επιτρέπει multi user access µέσω internet ΝΑΙ     

113 
Να υποστηρίζει πολλαπλούς  users που ο κάθε 
user  να έχει καθορισµένα από τον administrator 
δικαιώµατα. 

ΝΑΙ     

114 
Όλη η επικοινωνία µεταξύ της πύλης και του 
χειριστή  να πραγµατοποιείται µέσω Graphical 
User Interface   

ΝΑΙ     

115 

Να παρακολουθεί και καταγράφει το επίπεδο της 
µπαταρίας των σταθµών, καθώς επίσης και της 
θερµοκρασίας των κεντρικών µονάδων των 
σταθµών 

ΝΑΙ     

116 

Να διαθέτει σύστηµα backup ενέργειας το οποίο 
να µπορεί να διατηρεί την λειτουργία του 
συστήµατος για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής 
ρεύµατος 

ΝΑΙ     

117 
Να κρατά στην µνήµη της ιστορικό κλήσεων της 
πύλης προς του σταθµούς και των σταθµών προς 
την πύλη 

ΝΑΙ     

118 
Η πύλη να υποστηρίζει encrypted πρωτοκόλλα 
(SSH, HTTPS), για επικοινωνίες µέσω internet  

ΝΑΙ     

119 Λογισµικό  ΝΑΙ     

120 Το λογισµικό να υποστηρίζει Αγγλικά και Ελληνικά ΝΑΙ     

121 
Το λογισµικό να διαθέτει ενσωµατωµένο web 
server     

ΝΑΙ     

122 Να διαθέτει WAP interface ΝΑΙ     

123 
Προβολή µε την µορφή οργάνων (πχ θερµόµετρων) 
των τρεχουσών µετρήσεων. 

ΝΑΙ     

124 
∆υνατότητα προβολής διαγραµµάτων και 
τρεχουσών µετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα  

ΝΑΙ     

125 
Η πρόσβαση να  γίνεται µέσω internet από 
οποιαδήποτε σηµείο, η τοπικά στον υπολογιστή 
που θα εγκατασταθεί.  

ΝΑΙ     

126 
Η πρόσβαση στο λογισµικό να µπορεί να γίνει 
από όλους τους γνωστούς  browser  

ΝΑΙ     

127 

Η χειριστής να µπορεί να  δηµιουργήσει 
πολλαπλούς  clients δίνοντας στον κάθε client 
προσαρµοσµένη πρόσβαση στα πηγαία δεδοµένα, 
στα γραφήµατα, στους συναγερµούς, στα 

ΝΑΙ     
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στατιστικά, για κάθε client ή για οµάδες clients    

128 
Αυτόµατη καταγραφή των µετρήσεων σε βάση 
δεδοµένων 

ΝΑΙ     

129 
∆υνατότητα προγραµµατισµού καταστάσεων 
συναγερµού µε προγραµµατιζόµενα όρια  

ΝΑΙ     

130 
Καταγραφή της διαρκείας του συµβάντος 
συναγερµού  

ΝΑΙ     

131 
Παρουσίαση σε ευανάγνωστη γραφική και 
αριθµητική  µορφή όλων των συµβάντων ή ανά 
σταθµό  

ΝΑΙ     

132 
Αυτόµατη αποστολή email σε περιπτώσεις 
υπέρβασης ορίων  

ΝΑΙ     

133 
Αυτόµατη εξαγωγή των µετρήσεων σε αρχείο ASCII 
για τροφοδοσία άλλων προγραµµάτων  

ΝΑΙ     

134 
Παρουσίαση των µετρήσεων ανά σταθµό (όλες οι 
µετρήσεις του σταθµού)  

ΝΑΙ     

135 
Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο 
γράφηµα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγµα 
όλων των παροχών,  όλων των σταθµών 

ΝΑΙ     

136 
Αυτόµατος υπολογισµός ωριαίων, ηµερήσιων, 
µηνιαίων, ετήσιων τιµών για όλες τις παραµέτρους  

ΝΑΙ     

137 
Παρουσίαση των ορίων των παραµέτρων πάνω 
στις γραφικές παραστάσεις 

ΝΑΙ     

138 
∆ηµιουργία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης σε 
πρωτόγεννη και δευτερογενή δεδοµένα. 

ΝΑΙ     

139 

Το λογισµικό να επιτρέπει την ταυτόχρονη 
πρόσβαση ενός χρήστη αλλά  να µπορεί να 
επεκταθεί για ταυτόχρονη πρόσβαση έως και 20 
χρηστών. 

ΝΑΙ     

140 

Σε περίπτωση επικινδυνότητας  να δίνει ανάλογο 
alarm σε προκαθορισµένο παράθυρο του 
λογισµικού και παράλληλα να µπορεί να 
ενηµερώσει αυτόµατα µε email έναν ή 
περισσότερους παραλήπτες 

ΝΑΙ     

141 Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 24 µήνες ΝΑΙ     
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