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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός NUTS/ LAU
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Ηγουμενίτσας [ΔΕΥΑΗ]
Ελευθερίας 7
Ηγουμενίτσα
46100
Ελλάδα
EL542 Θεσπρωτία
26650 23223
26650 28910
deyahg@otenet.gr
Eλένη Τάτση
www.deyaig.gr

Είδος Αναθέτοντα Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, αποτελεί μη
κεντρική κυβερνητική αρχή, και ακολουθεί τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ, του Ν.4412/2016.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι η παροχή υπηρεσιών στους Τομείς Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
στο σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή
www.deyaig.gr
δ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην
διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», η οποία έχει
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο
«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυµάτων»
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 21397/22-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΜΔ465ΧΘ7-838), του τμήματος Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται μέσω επενδυτικού δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.) και της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η θα γίνεται από το Π.Δ.Ε.
του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά του εγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό που έχει συσταθεί από το
Τ.Π.Δ. με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.42 (15.01.θ) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3

Η πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»
περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής
φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας) και την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο και
αποδοτικότερο, για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η πράξη χαρακτηρίζεται ως ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ που
ενσωματώνει επίσης την αποξήλωση και απομάκρυνση του προς αντικατάσταση εξοπλισμού όπως και την
μεταφορά επί τόπου, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του συνόλου του νέου εξοπλισμού και θα
εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
Οι τεχνικές προδιαγραφές επιλέγονται με βάση:
1. Την εν ισχύ ΑΕΠΟ
2. Την αρμονική ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο έργο
3. Την πολύ σημαντική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την μέχρι τώρα λειτουργία των ΕΕΛ και τα
προβλήματα που κατά καιρούς έχουν ανακύψει
4. Την διεθνή βιβλιογραφία καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής:
-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα
των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, του κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων, της γέφυρας δεξαμενής
εξάμμωσης, των φυσητήρων, της διάταξης διαχωρισμού της άμμου και του λοιπού εξοπλισμού της
δεξαμενής εξάμμωσης

-

Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων προερχόμενα από βυτία και πιο
συγκεκριμένα προμήθεια μονάδας προεπεξεργασίας DAFF για την εξομάλυνση του ρυπαντικού φορτίου
των βοθρολυμάτων με τα αστικά λύματα.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας αερισμού (αναδευτήρες δεξαμενών
αερισμού , φυσητήρες αερισμού, σωληνώσεις και διαχύτες).

-

Αντικατάσταση του εξοπλισμού των δεξαμενών καθίζησης (μειωτήρες περιστροφικών ξέστρων και βάσεις
χοανών συλλογής επιπλεόντων).

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων εντός της ΕΕΛ και πιο συγκεκριμένα των αντλιών και
του υδραυλικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος, μεικτού υγρού, περίσσειας
λάσπης και στραγγιδίων.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης (δοσομετρικές αντλίες
χλωρίωσης, δίδυμο πιεστικό συγκρότημα, υδραυλική εγκατάσταση μονάδας).
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-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των προωθητικών αντλιοστασίων Α0 Α1 και Α2 και πιο
συγκεκριμένα των αντλιών τους, του υδραυλικού τους εξοπλισμού, των ηλεκτρικών πινάκων και
εγκαταστάσεων.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του
προγράμματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών πινάκων και τοπικών χειριστηρίων

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των μετασχηματιστών στη μονάδα
βιολογικού καθαρισμού και στα προωθητικά αντλιοστάσια Α0,Α1 και Α2.

Η προμήθεια δεν θα μεταβάλλει τα δεδομένα βάσει των οποίων εκδόθηκε η τελευταία ΑΕΠΟ, εγγυάται την ομαλή
λειτουργία των ΕΕΛ Ηγουμενίτσας και εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV):
42996000-4, Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων και συμπληρωματικού CPV
51500000-7, Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.317.371,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.481.751,00 € - ΦΠΑ : 835.620,24€).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού, που αναφέρεται στον
Προϋπολογισμό της Μελέτης (Παράρτημα Ι – Μέρος Β – Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ενώ οι
Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισμού παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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)»
 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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 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»
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 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 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 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»
 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»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 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.


του ν. 1069/1980 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα

 του με αρ.πρωτ. 177413/3764 εγγράφου του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Θεσπρωτίας
της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο απαλλάσσεται από έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης η παρούσα
πράξη – προμήθεια.
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 της υπ’ αρίθ. 21397/22-03-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη της πράξης
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των
βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»
 της υπ’ αρίθ. 177/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας για την την έγκριση της
μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
 της υπ’ αρίθ. 238/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας για τη διενέργεια του
διαγωνισμού, του τρόπου και των όρων δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας, για τον ορισμό της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της προμήθειας.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/01/2020 και ώρα 15:00 (μεσημέρι)
Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, την 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (πρωί)

1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/12/2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έλαβε εσωτερικό αριθμό αναφοράς 19-618478-001.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 83339
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
296 του Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες εφημερίδες :


« ΤΙΤΑΝΗ»



« ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ » και



« ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ »

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL) : www.
http://www.deyaig.gr
Γ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3
όπως προστέθηκε με Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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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.
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2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1
Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. 6127/17-12-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19PROC006070115 2019-12-19), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά του
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) 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 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.
Ο Αναθέτων Φορέας 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 ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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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 μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α΄13), 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 Ε.Τ.Α.Α. - 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) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο 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.
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.1.6
Επίσκεψη επί τόπου του έργου
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Διαγωνιζόμενος 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 στην εκτέλεση της σύμβασης.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορέσουν



να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, και
να προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν αναγκαίες
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υποχρεούνται να επισκεφθούν την Ε.Ε.Λ., κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Δ.Ε.Υ.Α.H. Η επίσκεψη θα
πραγματοποιηθεί την 14/01/2020, από 10:00 έως 13:00.
Το σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να υποβληθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.H το αργότερο την 13/01/2020
και ώρα 12:00 μ.μ. και θα υποβληθεί μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr).
Η Δ.Ε.Υ.Α.H. θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
Η σχετική αλληλογραφία θα διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ.

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 του
Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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, ποσού εξήντα εννέα
χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (69.635,02 €).
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, ήτοι μέχρι 27/01/2021 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων
Φορέας 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.
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 στο
άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
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
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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 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 απόφασηςπλαίσιο 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
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β) όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 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 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) ο Αναθέτων Φορέας 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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 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. Ο Αναθέτων
Φορέας 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,
(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 του Αναθέτοντος 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,
14
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(θ) εάν ο Αναθέτων Φορέας 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 (θ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, 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).
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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
2.2.3.6. Όικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,
2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 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 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.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. 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
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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2.2.5
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια :


Πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα
(χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,



Αθροιστικά, ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017
και 2018) τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

2.2.6
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (από 1/1/2016 έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού), να
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε υφιστάμενη και
λειτουργούσα Ε.Ε.Λ. ή και σε αντλιοστάσια λυμάτων, με προϋπολογισμό τουλάχιστο το 20% του προϋπολογισμού
της παρούσας προμήθειας (προ Φ.Π.Α.).
Υποχρεωτικά, οι παραπάνω συμβάσεις θα περιλαμβάνουν την προμήθεια ή αντικατάσταση ή αποκατάσταση επισκευή σταθμού προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, φρεατίου άφιξης, αντλιοστασίου ανύψωσης, εξοπλισμού
αντιδραστήρων ενεργού ιλύος και σταθεροποίησης πρωτοβάθμιας ιλύος, αντλιοστασίου πρωτοβάθμιας καθίζησης,
δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης, εγκαταστάσεων απολύμανσης, πινάκων ισχύος,
ρυθμιστών στροφών (inverters), συστήματος βιομηχανικού αυτοματισμού(PLC-SCADA),
Μετασχηματιστών
διανομής ισχύος
Στην απόδειξη της τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις που θα
βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων αρχών του εργοδότη και συγκεκριμένα τα υπογεγραμμένα
Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και τα συνοδευόμενα σε αυτά τεχνικά
έγγραφα ανάλυσης.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να έχουν υπογραφεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ή άλλος φορέας είχε εκτελέσει τα ανωτέρω ως μέλος κοινοπραξίας, θα πρέπει
το ποσοστό συμμετοχής του στην κοινοπραξία να ήταν μεγαλύτερο ή ίσο από 50%.
β) να διαθέτουν το ακόλουθο προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:


Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ως υπεύθυνο επίβλεψης της εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με εμπειρία σε εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ε.Ε.Λ..



Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ως υπεύθυνο επίβλεψης της εγκατάστασης του μηχανολογικού
εξοπλισμού, με εμπειρία σε εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων.



Μηχανικό Αυτοματισμού ΠΕ ή ΤΕ, ως υπεύθυνο της εγκατάστασης του εξοπλισμού αυτοματισμού, με
εμπειρία σε εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματισμών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

2.2.7
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:


το Ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικό με το αντικείμενο του
διαγωνισμού και συγκεκριμένα «Κατασκευή ή/και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ή/και
προμήθεια κι εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.», που βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και πιστοποιείται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την
πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016,
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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 και συγκεκριμένα «Κατασκευή ή/και λειτουργία Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων ή/και προμήθεια κι εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.»



Aναφορικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρότυπα Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του
διαγωνισμού, δηλαδή την «Κατασκευή ή/και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ή/και
προμήθεια κι εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.», που βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και πιστοποιείται από διαπιστευμένους οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων για την πιστοποίηση. Ως τεκμηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό
πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.



Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO39001:2012 – Σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας με πεδίο αναφοράς με
πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δηλαδή την «Κατασκευή ή/και λειτουργία
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ή/και προμήθεια κι εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.», που
βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από διαπιστευμένους οργανισμούς
που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Ως τεκμηρίωση των παραπάνω θα
πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

2.2.8
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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 ΙΙΙ, 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
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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.
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 παραγράφου 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 2.2.5- 2.2.6).
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 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας 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 ο Αναθέτων Φορέας 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 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ 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
18

19PROC006085940 2019-12-23
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να
αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
ε) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός Ανάδοχος
είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του, καθώς 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 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός Ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 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 ή 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.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου,
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται
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τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Ο Αναθέτων Φορέας δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, 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» και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 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
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 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) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, των ετών 2016+2017+2018, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου του αθροίσματος του γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τις
οικονομικές χρήσεις (2016+2017+2018) συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει της
ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Το άθροισμα του γενικού κύκλου εργασιών των τριών δηλούμενων οικονομικών χρήσεων (2016+2017+2018) πρέπει
να είναι 100% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
γ) Τραπεζικές βεβαιώσεις για τη χρηματοοικονομική ικανότητα και φερεγγυότητα τους. Επαρκεί ως απόδειξη
πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται
τουλάχιστον στο 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή σε 1.740.875,50€ και πιστοποιείται
με έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτηση του για
χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Από το έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο
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ποσό δύναται να διατεθεί στον οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να κριθεί αν
καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:


Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων
συμβάσεων προμήθειας & εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε υφιστάμενες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων ή και αντλιοστασίων λυμάτων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.2.6.

Στη δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που
εκτελέσθηκαν, το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων που αφορούν αυτές οι συμβάσεις, η χρονική διάρκεια
και ο Εργοδότης, ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο κατάλογος θα πρέπει να
υποβληθεί ενδεικτικά με την παρακάτω μορφή :

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ –
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.
2.
3.

Η τεχνική – επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται με την υποβολή υπογεγραμμένων Πρωτοκόλλων Οριστικής
Παραλαβής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ως άνω κατάλογος πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου.


Για το προσωπικό
o

Βιογραφικό σημείωμα

o

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

o

Πίνακα έργων που έχει απασχοληθεί προκειμένου να αποδεικνύεται η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία

o

Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεσμεύεται να συνεργαστεί με τον οικονομικό φορέα

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:
Κατάλληλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα ζητούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι
σε ισχύ και να παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.
Β.6. 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 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. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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 καταλληλόλητας 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.
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 254 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 πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

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, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ1
Κ2
Κ3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Μεθοδολογία εκτέλεσης της σύμβασης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
70%
15%
15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%
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Κριτήριο Κ1: Τεχνικά στοιχεία προσφοράς (Συντελεστής βαρύτητας: 70%)
Βαθμολογείται η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές (ποσοτικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά προσφερόμενου
εξοπλισμού, πληρότητα φακέλου τεχνικής προσφοράς). Το κριτήριο Κ1, διαιρείται σε υποκριτήρια, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(%)

1

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

5,60

2

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΥΤΙΑ

7,00

3

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

9,10

4

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

0,35

5

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

17,50

6

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

0,35

7

ΟΡΓΑΝΑ

2,80

8

ΠΙΝΑΚΕΣ PLC

2,45

9

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0,70

10

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ

0,70

11

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

2,10

12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

9,80

13

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

5,60

14

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2,10

15

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0,35

16

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

70,0

Τα υποκριτήρια 1 έως 15 περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό τον επιμέρους μονάδων της ΕΕΛ, έτσι ακριβώς όπως
παρουσιάζεται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό της προμήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Μέρος Β). Επιπλέον αξιολογείται η
πληρότητα του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς και η συμφωνία του με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5 του Μέρους
Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας Διακήρυξης
Η βαθμολόγηση κάθε υποκριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου υποκριτηρίου.
Κάθε υποκριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς
Υποκριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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Κριτήριο Κ2: Εγγύηση καλής λειτουργίας (Συντελεστής βαρύτητας: 15%)
Βαθμολογείται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μετά την Οριστική Παραλαβή της
προμήθειας, η επάρκεια των υπηρεσιών εγγύησης - συντήρησης, καθώς και η διαδικασία αποκατάστασης των
βλαβών κατά την περίοδο αυτή.
Κριτήριο Κ3: Μεθοδολογία εκτέλεσης της σύμβασης (Συντελεστής βαρύτητας: 15%)
Βαθμολογείται


η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης της σύμβασης σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα και τις
προτεινόμενες επεμβάσεις στη λειτουργία της Ε.Ε.Λ.



η τεκμηρίωση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ κατά την περίοδο υλοποίησης των εργασιών

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 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Ειδικά για το κριτήριο Κ1, η βαθμολογία του κάθε υποκριτηρίου πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητας και το συνολικό άθροισμα όλων των γινομένων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του Κ1
(70%), προκειμένου να υπολογιστεί η αντίστοιχη σταθμισμένη βαθμολογία.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σi)
70%

Κ1

Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Κ2

Εγγύηση καλής λειτουργίας

15%

Κ3

Μεθοδολογία εκτέλεσης της σύμβασης

15%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ki)
(σi x Ki)

100%

U=

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +σ3xΚ3
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολογίζει τις
ανηγμένες τιμές σύγκρισης των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τις καταχωρεί σε
συγκριτικό πίνακα. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται με βάση την τιμή :

Τi = 0,7 x [Ui /UMAX] + 0,3 x [ΠMIN/Πi]
όπου,
Ui:

η συνολική βαθμολογία του Διαγωνιζόμενου i

Πi:

η οικονομική προσφορά του Διαγωνιζόμενου i

UMAX:

η υψηλότερη βαθμολογία που έχει υπολογιστεί
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ΠΜΙΝ:

η χαμηλότερη οικονομική προσφορά που έχει κατατεθεί

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη τιμή Τ της κατάταξης.
Μεταξύ ισοτίμων, μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα τεχνικά στοιχεία
προσφοράς. 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 των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και V της παρούσας Διακήρυξης, για το
σύνολο (είδος – ποσότητα) του ζητούμενου εξοπλισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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.
2.4.2
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr 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 άρθρα 259
και 260 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 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, ο Αναθέτων Φορέας θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/16 .
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 μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
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2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
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 και
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.
γ) τα στοιχεία ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας με τα αποδεικτικά μέσα που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης.
δ) τη βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. από την οποία θα προκύπτει η επίσκεψη του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των ιδιαίτερων τοπικών
συνθηκών για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου του διαγωνισμού.
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 εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1
561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrlstate%3Dcoa43tonq_61μ
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου pdf,
ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16.
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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα στο κεφάλαιο 4 «Αναλυτική τεχνική περιγραφή φυσικού αντικειμένου» του Παραρτήματος Ι της
διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα V «Τεχνικές Προδιαγραφές», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.
Η σύνταξη του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5 του ΜΕΡΟΥΣ
Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.
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.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
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δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, δηλαδή βάσει
τη τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης.
2.4.4

Η οικονομική 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 τύπου pdf.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά». Στον ίδιο (υπο) φάκελο ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά, επιπλέον του ανωτέρω αρχείου,
ψηφιακά υπογεγραμμένο και σε μορφή pdf, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Α. Τιμές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII
της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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..
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, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα στο κεφάλαιο 6 του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έντεκα (11) μηνών
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, δηλαδή έως την 27/12/2020.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, 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.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας 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, ο Αναθέτων
Φορέας 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 Αναθέτων Φορέας 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 τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 310 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 2.2.3.3 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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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα
(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
03/02/2020 και ώρα 10:00 (πρωί).



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και
βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της
παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στον
Αναθέτοντα Φορέα προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς .
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ο Αναθέτων Φορέας 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. Τα αποτελέσματα
της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού Αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας 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.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, ο Αναθέτων Φορέας
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα 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, είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα για μεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του
Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 10% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 10% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό Ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Αναθέτων Φορέας δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
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προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα 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.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξης του Αναθέτοντος Φορέα 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
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7
της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή
σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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 προσφυγής, σύμφωνα με
το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Οι Αναθέτοντες Φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντος Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση
συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν
την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της
συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο
Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 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 του αρμόδιου οργάνου, 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.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής 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 302 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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 τα οριζόμενα στο άρθρο 302 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 του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης προσκομίζεται από τον Ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας
(τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας του
εγκατεστημένου εξοπλισμού, ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), έτσι ώστε να προχωρήσει η
αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος της εγγύησης είναι αυτός που προσφέρει ο Ανάδοχος στην
Τεχνική Προσφορά του ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος από 24 μήνες.
Με την συμπλήρωση του μισού χρόνου καλής λειτουργίας θα συνταχθεί το 1 ο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής
καλής λειτουργίας (ημίσεος χρόνου) και θα επιστραφεί το 50% της εγγύησης, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου του φορέα. Το εναπομείναν 50% θα επιστραφεί μετά τη λήξη του υπολειπόμενου χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας, με την σύνταξη του Πρωτόκολλου Παραλαβής της καλής λειτουργίας και τη λύσης της
σύμβασης με τον Ανάδοχο.

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,
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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 τον
Αναθέτοντα Φορέα 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. 4412/2016και 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 5 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 253 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 στον Αναθέτοντα Φορέα το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα 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 στον Αναθέτοντα Φορέα, 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 στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που
ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3. της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει.
4.4.3. Ο Αναθέτων Φορέας 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 253 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 336 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 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

36

19PROC006085940 2019-12-23
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας 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 337 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
Η προβλεπόμενη προκαταβολή θα είναι έντοκη και μπορεί να ανέλθει έως το 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
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.
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.
5.1.2. Τον 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 τον Αναθέτοντα Φορέα
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 του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και στις παραγράφους 6.1 και 6.4 της παρούσας και των παραρτημάτων ΙΙ , IV (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ&
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ).
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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 κήρυξης 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.
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 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
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
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός εικοσιτριών (23) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης. Επιτρέπονται επίσης οι τμηματικές παραδόσεις. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί
(εφάπαξ ή τμηματικά) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
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 υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής 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 (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 μέσα στους
καθοριζόμενους στη σύμβαση χρόνους.
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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
αποφαινομένου 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
αποφαινομένου 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.
6.2.3. Εφόσον η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται τμηματικά, θα γίνεται αντίστοιχα και η συγκεκριμένη παραλαβή,
η οποία προϋποθέτει ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κι έχει λειτουργήσει επιτυχώς και απροβλημάτιστα,
κατ’ ελάχιστον για 15 συνεχόμενες ημέρες. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει :

6.3

-

Την υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη θέση του
σε λειτουργία

-

Την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών
από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι αυτός λειτούργησε συνεχώς και
απροβλημάτιστα για το παραπάνω χρονικό διάστημα

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου
στο εξωτερικό

Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει προσκομισθεί
ορίζεται ο Ανάδοχος.
Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες ή χώρους της Υπηρεσίας μετά από αίτημα του Αναδόχου,
την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο Ανάδοχος. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει
να ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική
εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των
αντίστοιχων πληρωμών
Πριν από τη φόρτωσή του εξοπλισμού που περιλαμβάνει η σύμβαση στο εργοστάσιο του οίκου κατασκευής ή κατά
το στάδιο κατασκευής τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους ή
την επιτροπή παραλαβής, για τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων
συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην
Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες
διατάξεις. Έναντι της επιτροπής ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, μετατόπιση,
στοίβασμα 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 ενημερώνει την επιτροπή, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον
απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό,
βαρύνει τον οικονομικό φορέα.
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Η επιτροπή υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4

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.

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

6.5

Δεν έχει εφαρμογή

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

6.6

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονικό διάστημα
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών ή μεγαλύτερο. Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας προσμετράται από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής. Για την περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, ο χρόνος αυτός προσμετράται από την
ημερομηνία της τελευταίας οριστικής παραλαβής.
Κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:


Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και αποδοτική λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού



Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την επί τόπου επιθεώρηση και συντήρηση / επισκευή του
προσφερόμενου εξοπλισμού, προχωρώντας στην άμεση αντικατάσταση κάθε τμήματος ή ανταλλακτικού
που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και την
επισκευή κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Στις υποχρεώσεις του ακόμα περιλαμβάνεται
και ο προληπτικός έλεγχος συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών ώστε τα υπό
προμήθεια είδη να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας.



Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των προσφερόμενων ειδών που θα προέρχεται από την
συνήθη και ορθή χρήση τους, δηλαδή βλάβες που οφείλονται σε κακή ποιότητα του εγκατεστημένου
εξοπλισμού και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα
αποκατάστασης της βλάβης.



Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο εγγυημένης λειτουργίας, αυτή θα καλύπτεται
με αποκλειστικά έξοδα του Αναδόχου και με τους ίδιους όρους αυτού του άρθρου.



Σε περίπτωση βλάβης του προσφερόμενου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός μιας (1) εργάσιμης
ημέρας από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης, να έχει στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στο σημείο
εγκατάστασης του αντιστοίχου συστήματος, για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό, ή
διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και την μεταφορά του συστήματος στις εγκαταστάσεις
εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου
να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει η Δ.Ε.Υ.Α.Η. σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου
ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.



Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, μέσα στο χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, δεν δεχθεί την αντικατάσταση
ή επισκευή οποιουδήποτε εξαρτήματος που θα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα στην λειτουργία ή θα
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οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή δεν ολοκληρώσει την παραπάνω αντικατάσταση ή επισκευή, σε 1
μήνα από την γνωστοποίηση, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Η. μπορεί να εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας και να
ζητήσει κάθε αποζημίωση του για πώληση ελαττωματικού πράγματος.


Η τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού, θα γίνεται είτε στην Ε.Ε.Λ. από εξειδικευμένο
προσωπικό του Αναδόχου, ή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου
του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, κατά το προτεινόμενο χρονικό διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας
όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευών είτε εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Η., είτε στις
εγκαταστάσεις της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου θα παρακολουθούνται
από εξειδικευμένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (2 άτομα τουλάχιστον) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη
εμπειρία στην επισκευή και αποκατάστασή τους.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν στην Τεχνική τους Προσφορά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, κεφ. 5.1) την
προσφερόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης
καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στο διάστημα αυτό.
Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας
μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας
μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών ή χρονικό διάστημα μετάβασης στην Ε.Ε.Λ. μεγαλύτερο της μιας (1)
εργάσιμης ημέρας από την επομένη της έγγραφης ειδοποίησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προτεινόμενη χρονική διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης
απαιτούμενης, ή προτεινόμενος χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης μικρότερος του μέγιστου
απαιτούμενου ή υπηρεσίες που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα, θα αξιολογηθούν προς
όφελος του υποψηφίου Αναδόχου.
Με την συμπλήρωση του μισού προσφερόμενου χρόνου καλής λειτουργίας θα συνταχθεί το 1 ο πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής καλής λειτουργίας (Ημίσεος Χρόνου) και θα επιστραφεί το 50% της εγγύησης καλής
λειτουργίας μετά από απόφαση του Αποφασίζοντος Οργάνου (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η). Το εναπομείναν 50% θα επιστραφεί
μετά τη λήξη του υπολειπόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτόκολλου
Παραλαβής της καλής λειτουργίας και λύσης της σύμβασης με τον Ανάδοχο.
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 της παρούσας. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 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, ο Αναθέτων Φορέας δύναται,
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
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6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας 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).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS MITSIS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:20:54 EET
Τόπος:

ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Περιβάλλον της σύμβασης

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.
Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας είναι ΝΠΙΔ με αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση του δήμου Ηγουμενίτσαςυρωστίνης.
Διαθέτει Οικονομική - Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα, για την παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές.
Οργανωτική δομή του Α.Φ.
Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Γενικό Διευθυντή και τα τμήματα Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας και Τεχνικής Υπηρεσίας. Η κάθε Υπηρεσία είναι διαιρεμένη σε Τμήματα και κάθε Τμήμα στα
αντίστοιχα Γραφεία για την παρακολούθηση των εργασιών.
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για χρονικό διάστημα πλέον των 20 ετών.

2. Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) λόγω παλαιότητας και φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 20
χρόνια συνεχούς λειτουργίας) και την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο και αποδοτικότερο, για την
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η πράξη χαρακτηρίζεται ως ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ που ενσωματώνει επίσης την
αποξήλωση και απομάκρυνση του προς αντικατάσταση εξοπλισμού όπως και την μεταφορά επί τόπου, την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του συνόλου του νέου εξοπλισμού και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν.4412/16.
Οι τεχνικές προδιαγραφές επιλέγονται με βάση:
1. Την εν ισχύ ΑΕΠΟ
2

Την αρμονική ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο έργο

3

Την πολύ σημαντική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την μέχρι τώρα λειτουργία των ΕΕΛ και τα
προβλήματα που κατά καιρούς έχουν ανακύψει

4

Την διεθνή βιβλιογραφία καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής:
-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα
των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, του κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων, της γέφυρας δεξαμενής
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εξάμμωσης, των φυσητήρων, της διάταξης διαχωρισμού της άμμου και του λοιπού εξοπλισμού της
δεξαμενής εξάμμωσης
-

Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων προερχόμενα από βυτία και πιο
συγκεκριμένα προμήθεια μονάδας προεπεξεργασίας DAFF για την εξομάλυνση του ρυπαντικού φορτίου
των βοθρολυμάτων με τα αστικά λύματα.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας αερισμού (αναδευτήρες δεξαμενών
αερισμού , φυσητήρες αερισμού, σωληνώσεις και διαχύτες).

-

Αντικατάσταση του εξοπλισμού των δεξαμενών καθίζησης (μειωτήρες περιστροφικών ξέστρων και βάσεις
χοανών συλλογής επιπλεόντων).

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων εντός της ΕΕΛ και πιο συγκεκριμένα των αντλιών και
του υδραυλικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος, μεικτού υγρού, περίσσειας
λάσπης και στραγγιδίων.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης (δοσομετρικές αντλίες
χλωρίωσης, δίδυμο πιεστικό συγκρότημα, υδραυλική εγκατάσταση μονάδας).

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των προωθητικών αντλιοστασίων Α0 Α1 και Α2 και πιο
συγκεκριμένα των αντλιών τους, του υδραυλικού τους εξοπλισμού, των ηλεκτρικών πινάκων και
εγκαταστάσεων.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του
προγράμματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ.

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών πινάκων και τοπικών χειριστηρίων

-

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των μετασχηματιστών στη μονάδα
βιολογικού καθαρισμού και στα προωθητικά αντλιοστάσια Α0,Α1 και Α2

Επίσης η προμήθεια περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή άλλη προμήθεια οι οποίες είναι αναγκαίες για την
αποδοτική λειτουργία του ζητούμενου εξοπλισμού, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Η προμήθεια δεν θα μεταβάλλει τα δεδομένα βάσει των οποίων εκδόθηκε η τελευταία ΑΕΠΟ, εγγυάται την ομαλή
λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Ηγουμενίτσας και εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
Σκοπός της προτεινόμενης προμήθειας είναι επίτευξη των παρακάτω στόχων:
-

Η προστασία και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας

-

Η εξασφάλιση της τήρησης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου

-

Η προστασία του υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων

-

Η επέκταση του χρόνου ζωής της Ε.Ε.Λ., η θέση της σε απόλυτα λειτουργική κατάσταση και ο πλήρης
έλεγχός της οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
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3. Συνοπτική περιγραφή Ε.Ε.Λ. – Προωθητικών αντλιοστασίων
Στις εγκαταστάσεις υποδοχής - προεπεξεργασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μονάδες:
α) Μονάδα υποδοχής λυμάτων από βυτία. Η εκκένωση των βυτιοφόρων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη ράμπα
με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 2 βυτιοφόρων.
β) Αντλιοστάσιο Εισόδου
Τα λύματα οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με καταθλιπτικό αγωγό Φ400, μέσω του
Κεντρικού Αντλιοστασίου. Ο καταθλιπτικός αγωγός εισέρχεται στο αντλιοστάσιο εισόδου, στο οποίο είναι
εγκατεστημένες δύο (2) υποβρύχιες αντλίες (η μία εφεδρική) για την άντληση των λυμάτων στη μονάδα
προεπεξεργασίας. Στο αντλιοστάσιο εισόδου καταλήγουν και τα βοθρολύματα, μετά την προεπεξεργασία τους.
γ) Μονάδα εσχάρωσης. Τα λύματα αναμιγνύονται με τα βοθρολύματα στο φρεάτιο άφιξης και αφού περάσουν
από μια χονδροεσχάρα εισέρχονται σε μία ορθογωνική διώρυγα, πλάτους 0,60 m και βάθους 1,00 m, όπου
βρίσκεται μία μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη περιστρεφόμενη εσχάρα με πλάτος διακένων 10 mm.
δ) Μονάδα εξάμμωσης-απολίπανσης αστικών λυμάτων. Ο υπάρχον εξαμμωτής είναι δίδυμος ορθογωνικός,
αεριζόμενος με διαστάσεις 12 x 3 x 4 m.. Τα τοιχώματα της δεξαμενής είναι κεκλιμένα έτσι ώστε η άμμος να
συγκεντρώνεται σε κεντρικό αυλάκι στον πυθμένα του εξαμμωτή. Η απομάκρυνση των επιπλεόντων από την
ζώνη ηρεμίας γίνεται με κινούμενη γέφυρα εφοδιασμένη με επιφανειακό ξέστρο για την απομάκρυνσή τους. Η
άμμος η οποία συγκεντρώνεται σε κώνο, απομακρύνεται περιοδικά με τη βοήθεια αεραντλίας και οδηγείται σε
συσκευή έκπλυσης - εξάμμωσης.
γ) Διώρυγα μέτρησης παροχής. Η μέτρηση της παροχής γίνεται σε ειδική διώρυγα με στένωση και μέτρηση
στάθμης με υπερήχους. Κατάντη του μετρητή παροχής υπάρχει φρεάτιο εκτροπής προς το φρεάτιο εξόδου της
εγκατάστασης, για την περίπτωση που χρειασθεί να γίνει παράκαμψη της βιολογικής επεξεργασίας.
Στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μονάδες:
α) Βιολογικοί Αντιδραστήρες. Η βιολογική επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την μέθοδο της ενεργού
ιλύος με ταυτόχρονη νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Μετά την πρωτοβάθμια καθίζηση τα λύματα
διοχετεύονται στους δύο (2) βιολογικούς αντιδραστήρες (+1 εφεδρικός). Στις δεξαμενές αυτές τα λύματα
οξυγονώνονται και αναδεύονται (με τη βοήθεια δύο αναδευτήρων, ένα για κάθε δεξαμενή). Από τις δεξαμενές
αυτές τα λύματα υπερχειλίζουν στη δεξαμενή ανάμεικτου υγρού. Εκεί βρίσκονται 4 υποβρύχιες αντλίες (που
λειτουργούν εναλλάξ και συνεχόμενα) οι οποίες με αγωγούς Φ400 και μέσω ενός καναλιού από σκυρόδεμα
πλάτους 1m και μήκους 76m οδηγούν τμήμα του υγρού πίσω στην είσοδο των δεξαμενών αερισμού. Εν
συνεχεία τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο διανομής από όπου και μοιράζονται στις δύο κυκλικές δεξαμενές
τελικής καθίζησης.
β) Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης. Από τις δεξαμενές αερισμού μέσω υπερχειλιστών το ανάμικτο υγρό οδηγείται
στις Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης (ΔΤΚ). Οι δύο ΔΤΚ είναι κυκλικές με διάμετρο 23,5 m και πλευρικό βάθος
υγρού 2,4 m. Το ανάμικτο υγρό εισέρχεται στις δεξαμενές δια μέσω κεντρικού τυμπάνου από σκυρόδεμα. Οι
δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με αργόστροφα περιστρεφόμενα ξέστρα για την συγκέντρωση της ιλύος στην
χοάνη συλλογής. Η ιλύς προς ανακυκλοφορία οδηγείται στο φρεάτιο διανομής ενώ η περίσσεια ιλύς οδηγείται
προς τον παχυντή. Το διαυγασμένο υγρό υπερχειλίζει από τον περιμετρικό υπερχειλιστή και στην συνέχεια
οδηγείται προς απολύμανση.
Η απολύμανση των λυμάτων γίνεται σε δεξαμενή χλωριώσεως όπου υφίστανται απολύμανση με τη βοήθεια
διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου. Η δεξαμενή έχει ορθογωνική κάτοψη με ωφέλιμες διαστάσεις 13 x 8 m και
διαμήκη μαιανδρική διάταξη με τρεις διαδρόμους ροής πλάτους 2,0 m. Το ωφέλιμο βάθος του υγρού είναι 2,4 m
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ενώ το συνολικό βάθος είναι 2,8 m. Η λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας υποχλωριώδους νατρίου ελέγχεται
από το μετρητή υπολειματικού χλωρίου που βρίσκεται στην έξοδο της δεξαμενής.
Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μονάδες:
α) Μονάδα πάχυνσης ιλύος. Ο υφιστάμενος μηχανικός παχυντής είναι μήκους 1,2m και πλάτους 2,4m. Εντός
αυτού κυλίονται δύο ταινίες πάχυνσης που κινούνται από αργόστροφο ηλεκτρομειωτήρα εντός κυλίνδρων.
β) Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Το κτίριο μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος έχει διαστάσεις 10,0 x 7,0 m. Η
αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με ταινιοφιλτρόπρεσσα και την προσθήκη πολυηλεκτρολύτη. Η αφυδατωμένη ιλύς
στην συνέχεια οδηγείται για διάθεση σε κατάλληλες μονάδες διαχείρισης.

Η ΕΕΛ τροφοδοτείται με αστικά λύματα μέσω τριών προωθητικών αντλιοστασίων λυμάτων τα οποία συνδέονται
σε σειρά μεταξύ τους. Τα αντλιοστάσια αυτά είναι τα Α0, Α1 και Α2. Τα αντλιοστάσια αυτά βρίσκονται σε μικρή
απόσταση από την ΕΕΛ, αποτελούν ενιαίο σύστημα με αυτή και η σωστή τους λειτουργία είναι άρτια
συνδεδεμένη με την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ καθώς οποιαδήποτε αστοχία των
αντλιοστασίων επιβαρύνει άμεσα με ανεπεξέργαστα λύματα τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της
Ηγουμενίτσας που αποτελεί και το φυσικό αποδέκτη της μονάδας της ΕΕΛ. Σημειώνεται ότι σε απόσταση
αναπνοής από το παραπάνω σύστημα βρίσκονται παραλίες με γαλάζιες σημαίες καθώς και μονάδες
ιχθυοκαλλιεργειών.
Αντλιοστάσιο Α0.
Περιλαμβάνει τον κάτωθι βασικό Η/Μ εξοπλισμό:


Πέντε (5) αντλίες λυμάτων



Ένα (1) εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος



Ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης για την λειτουργία και αυτοματισμό των αντλιών



Υδραυλικό εξοπλισμό (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σωληνώσεις κτλ)

Αντλιοστάσιο Α1.
Περιλαμβάνει τον κάτωθι βασικό Η/Μ εξοπλισμό:


Επτά (7) αντλίες λυμάτων , 5 εντός του αντλιοστασίου και άλλες 2 εκτός (θέση ποτάμι)



Ένα (1) εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος



Ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης για τη λειτουργία και αυτοματισμό των αντλιών



Ηλεκτρικό πίνακα μέσης τάσης (υποσταθμό)



Μετασχηματιστή διανομής ελαίου



Υδραυλικό εξοπλισμό (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σωληνώσεις κτλ)
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Αντλιοστάσιο Α2.
Περιλαμβάνει των κάτωθι βασικό Η/Μ εξοπλισμό:


Τρείς (3) αντλίες λυμάτων



Ένα (1) εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος



Ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης για την λειτουργία και αυτοματισμό των αντλιών



Υδραυλικό εξοπλισμό (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σωληνώσεις κτλ)
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4. Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου
4.1 Μονάδα Προεπεξεργασίας λυμάτων από βυτία
Γενικά
Η ΕΕΛ Ηγουμενίτσας, έχει κατασκευαστεί για να δέχεται και τα βοθρολύματα της ευρύτερης περιοχής.
βοθρολύματα εισέρχονται εντός της ΕΕΛ Ηγουμενίτσας μέσω ξεχωριστών έργων εισόδου.

Τα

Η εισροή βοθρολυμάτων είναι το σύνηθες 70m3 / day και εποχιακά, την περίοδο του Αυγούστου δύναται να
φθάσει τα 150m3 / day με ωριαία μέγιστη ροή 15m3/h.
Τα εισερχόμενα βοθρολύματα μετά από την εσχάρωση και απομάκρυνση της άμμου, αναμιγνύονται με τα αστικά
λύματα και εισέρχονται στην βιολογική επεξεργασία

Προβλήματα προερχόμενα από τα βοθρολύματα
Τα βοθρολύματα είναι ανομοιογενή και έχουν τις ακόλουθες διαφορές εν σχέση με τα αστικά λύματα
1. Τα βοθρολύματα, εν σχέση με τα αστικά λύματα, προς τις παραμέτρους BOD5 COD, βάση της βιβλιογραφίας,
είναι 5 φορές ισχυρότερα και πάντα σε σηπτική μορφή, γεγονός που δημιουργεί έντονη δυσοσμία
2. Η προέλευση των βοθρολυμάτων είναι άγνωστη με αποτέλεσμα, λόγο των ελαιωδών αποβλήτων, των
πετρελαιοειδών (PAH’s) και των διαλυτών, να δημιουργούνται προβλήματα στην ανάπτυξη της βιομάζας των
βιολογικών καθαρισμών, με αποτέλεσμα την μακροήμερη αστοχία στην λειτουργία τους.
3. Η ανάπτυξη διαφορετικών ισχυρών αποικιών μικροβίων εντός των βοθρολυμάτων, τα οποία συμπεριφέρονται
ανταγωνιστικά ως προς τα μικρόβια της ενεργούς ιλύος διαταράσσουν την ισορροπία της βιολόγησης των λυμάτων
με αποτέλεσμα την αστοχία της βιολογικής επεξεργασίας .

Επιλεγμένη λύση
Για την επίλυση των ανωτέρω πραγματικών προβλημάτων επιλέγεται η λύση για την προεπεξεργασία αυτών με
ηλεκτρολυτική τεχνολογία.
Ηλεκτρολυτική επεξεργασία
Έλεγχος οσμών και καταστροφή αποικιών μικροβίων
Για των έλεγχο των οσμών και την καταστροφή ξενικών αποικιών μικροβίων απαιτείται να γίνεται έγχυση
ηλεκτρολυτικά παραγόμενων οξειδωτικών με ηλεκτρόδιο το οποίο θα παράγει από την ηλεκτρόλυση θάλασσας τα
κάτωθι οξειδωτικά:


Χλώριο εν τω γεννάσθαι, Cl2.



Διοξείδιο του Χλωρίου, ClΟ2.



Όζον, O3,



Υπεροξείδιο του Υδρογόνου, H2O2



Ατομικό Οξυγόνο, O·



Ατομικό Υδρογόνο, H·



Ρίζες υδροξειλίου, OΗ·



Ατομικό Χλώριο Cl.
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Τα ανωτέρω οξειδωτικά που ελευθερώνονται ταυτόχρονα κατά την ηλεκτρόλυση και δρουν συνεργατικά, είναι
πολύ ισχυρά και άκρως αποτελεσματικά για την οξείδωση των βοθρολυμάτων γενικώς, καθώς και για τον πλήρη
έλεγχο των οσμών.
Η έγχυση των οξειδωτικών εντός της δεξαμενής εξισορρόπησης των βοθρολυμάτων γίνεται για την απόσμηση
αυτών και την εν μέρει απολύμανση με παράλληλη πτώση του BOD5 των βοθρολυμάτων.
Η έγχυση θα γίνεται με εντολή από το PLC, το οποίο θα λαμβάνει ένδειξη από διακόπτη ροής κάθε φορά που
αδειάζει το βυτιοφόρο και θα διαρκεί όσο χρονικό διάστημα γίνεται η εκφόρτωση και επιπλέον δυο (2) λεπτά της
ώρας.
Η έγχυση θα γίνεται μέσω αντλίας επιφανείας μαγνητικής κεφαλής, ροής ≥ 3,5m3 / ώρα σε 2μ Σ.Υ. Η αντλία θα
αναρροφά τα οξειδωτικά από κολεκτέρ συνδεδεμένο με την δεξαμενή παρασκευής Οξειδωτικών.
Τα ηλεκτρολυτικά οξειδωτικά λόγω του ότι είναι άκρως επιθετικά θα αλληλοεξουδετερώνονται με τα οργανικά και
δεν θα μεταφέρονται στην βιολόγηση των λυμάτων.
Πτώση των οργανικών φορτίων μέσω ειδικού σχεδιασμού e-DAF
Από την δεξαμενή εξισορρόπησης των βοθρολυμάτων, τα βοθρολύματα θα προωθούνται, στην e-DAF μέσω
υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, ροής ≥15m3 /ώρα Σ.Υ.9μ, που θα ενεργοποιείται από το PLC βάση ενδείξεων που θα
λαμβάνει από τα φλοτέρ.
Η μονάδα διαύγασης απολίπανσης e-DAF θα είναι ειδικού σχεδιασμού για τις ανάγκες της ηλεκτρολυτικής
επεξεργασίας.
Στο πρώτο τμήμα της e-D.A.F, το οποίο αποτελείται από δυο ανοξείδωτες SS 304 ή SS316 δεξαμενές θα
προστίθενται εντός της ροής των λυμάτων: α) στην πρώτη δεξαμενή P.A.C. ,μέσω ανοξείδωτου (304SS ή 316SS)
αναδευτήρα (κατάλληλων πτερυγίων για ανάδευση λυμάτων) και ηλεκτρομειωτήρα για ταχεία ανάδευση 120rpm
και β) στην δεύτερη δεξαμενή, ανιονικοί πολυηλεκτρολύτες μέσω ανοξείδωτου (304SS ή 316SS) αναδευτήρα
(κατάλληλων πτερυγίων για ανάδευση λυμάτων) και ηλεκτρομειωτήρα για αργή ανάδευση 40 rpm. Επίσης, στην
δεύτερη δεξαμενή θα διορθώνεται το ph στο 7 βάση ενδείξεων που θα λαμβάνει από μετρητή ph το PLC.
Στο δεύτερο τμήμα της e-D.A.F, που θα είναι ανοξείδωτο SS 304 ή SS316, θα εισέρχονται νανοφυσαλλίδες αέρα,
προερχόμενες από ειδική αντλία μίξης νερού με αέρα. Επίσης, από εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο, θα δημιουργούνται
ηλεκτρολυτικά παραγόμενες νανοφυσαλλίδες όπως: Υδρογόνου (H2), Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (H2O2),
Ατομικού Οξυγόνου (Ο-), Όζοντος (O3), διοξειδίου του Χλωρίου (ClO2) και ελεύθερου Χλωρίου (Cl2).
Οι προερχόμενες νανοφυσαλλίδες αέρα από την αντλία παραγωγής αυτών, παροχής
ελευθερώνονται εντός της ροής των λυμάτων μέσω ακροφυσίων σε πίεση 4bar.

7m3/h στα

4 bar, θα

Οι ηλεκτρολυτικά παραγόμενες νανοφυσαλλίδες θα δημιουργούνται στην είσοδο των βοθρολυμάτων στην κυρίως
e-DAF, από εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο με άνοδο από κράμα Πλατίνας Ιριδίου.
Μέσω των ολικών νανοφυσαλίδων, θα γίνεται η ανύψωση των οργανικών συσσωματώσεων που απομακρύνονται
με ξέστρο επιφανείας, ώστε να επιτυγχάνεται η διαύγαση - απολίπανση και η μερική οξείδωση των ρύπων
προτεραιότητας και οργανικού φορτίου των βοθρολυμάτων.
Οι συσσωματώσεις οργανικών και λίπους, όπως και οι καθιζήσεις της e-D.A.F, θα απομακρύνονται με κατάλληλη
ανοξείδωτη SS 304 αντλία τύπου MONOPUMP ροής
1m3/h σε Σ.Υ.30μ και θα προωθούνται για περαιτέρω
επεξεργασία μαζί με την ίλη της βιολογικής επεξεργασίας
Με την διέλευση από την e-DAF απαιτείται να πραγματοποιείται μείωση του BOD5 κατά ελάχιστον 50%, μείωση
του COD κατ’ ελάχιστον 50%, μείωση του Φωσφόρου (P) κατ’ ελάχιστον 80%, μείωση του TSS κατ’ ελάχιστον
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50%, μείωση του TN-NH4 κατ’ ελάχιστον 30%, μείωση λιπών και ελαιωδών κατ’ ελάχιστον 85% και μείωση των
φαρμακευτικών ρύπων προτεραιότητας κατ’ ελάχιστον 50%.
Κατόπιν της διέλευσης των βοθρολυμάτων από την e-DAF θα γίνεται έγχυση οξειδωτικών στην ροή αυτών μέσω
αντλίας χημικών ροής 500lit/h που θα αναρροφά από την δεξαμενή παραγωγής οξειδωτικών για την περαιτέρω
καταστροφή αποικιών μικροβίων και πτώση BOD5, COD.
Παραγωγή οξειδωτικών
Τα αναγκαία οξειδωτικά θα παράγονται από την ηλεκτρόλυση θάλασσας από ηλεκτρόδιο με άνοδο από κράμα
Πλατίνας Ιριδίου.
Προσκόμιση - αποθήκευση θάλασσας
Η θάλασσα θα προσκομίζεται μέσω αντλίας ροής ≥ 5m3/h σε Σ.Υ 20μ ΡΕ κατάλληλης για διακίνηση θαλασσίου
νερού. Η θάλασσα αποθηκεύεται σε δεξαμενή από HDPE 20m3.
Αναγκαία ημερήσια παραγωγή οξειδωτικών από θαλάσσιο νερό
Με την παραδοχή ότι για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων γίνεται συνολική έγχυση 200mg/lit οξειδωτικών
[OX], η αναγκαία παραγωγή οξειδωτικών για 150 m3/d βοθρολύματα υπολογίζεται ως κατώτερο :
150.000lit X 200mg/lit = 30.000.000mg OX
30.000.000mg: 3.000mg/lit συγκέντρωση ΟΧ = 10.000lit OX
Η αναγκαία ποσότητα ΟΧ σε είναι 10.000lit, ή 10m3/day
Ηλεκτρολυτική παραγωγή οξειδωτικών
Από τη δεξαμενή αποθήκευσης θάλασσας, μέσω αντλίας με μαγνητική κεφαλή ροής ≥ 3,5m3/ ώρα Σ.Υ 2m., θα
προωθείται θαλασσινό νερό στην κωνική δεξαμενή παραγωγής Οξειδωτικών από HDPE ενεργού όγκου ≥ 5m3.
Η προώθηση της θάλασσας θα γίνεται βάσει εντολών από μικροεπεξεργαστή ο όποιος λαμβάνει σήματα από
φλοτέρ εντός της δεξαμενής παραγωγής Οξειδωτικών, κάτω, μέσης και άνω στάθμης.
Ο μικροεπεξεργαστής, κατόπιν του πρώτου γεμίσματος θα κρατεί πάντα τις δεξαμενές παραγωγής οξειδωτικών
μεταξύ μέσης 4m3 και άνω στάθμης 5m3 μεταφέροντας θάλασσα από την δεξαμενή αποθήκευσης αυτής
ενεργοποιώντας την αντλία προώθησης θάλασσας ροής 3,5m3 / ώρα Σ.Υ 2m.
Η δεξαμενή παραγωγής οξειδωτικών θα είναι συνδεδεμένη με ένα (1) ηλεκτρόδιο με επιφάνεια ανόδου συμπαγούς
κράματος Πλατίνας Ιριδίου. Το ηλεκτρόδιο, υποστηρίζεται από έναν ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο ανορθωτή AC/DC
15Volt – 800 Amperes, για την υποστήριξη των συγκεκριμένων ηλεκτροδίων
Με την επανακυκλοφορία της άλμης δια μέσω του ηλεκτροδίου από δυο (2) μαγνητικές αντλίες χημικών, ροής
15m3 / ώρα σε Σ.Υ 5,00m έκαστη λειτουργούν εναλλαξ, πραγματοποιείται η διεργασία της ηλεκτρόλυσης της
θάλασσας που έχει συγκέντρωση σε NaCl 3,1% w/w με ελάχιστη ένταση συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος [DC] άνω
των 1,5 Amperes/cm2 επιφανείας ανόδου, παράγοντας Οξειδωτικά σε ικανή ποσότητα όπως:
 Ελεύθερο Χλώριο, Cl2.
 Διοξείδιο του Χλωρίου, ClΟ2.
 Όζον, O3,
 Υπεροξείδιο του Υδρογόνου, H2O2
 Ατομικό Οξυγόνο, O·
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 Ατομικό Υδρογόνο, H·
 Ρίζες Υδροξειλίου, OΗ·
 Χλώριο εν τω γεννάσθαι Cl.

Από την δεξαμενή παραγωγής οξειδωτικών μέσω κολεκτέρ και κατάλληλης αντλίας χημικών, που περιγράφεται
στην έγχυση οξειδωτικών, τα οξειδωτικά θα εγχέονται κατά το δοκούν βάση εντολών του μικροεπεξεργαστή.
Επίσης, υπάρχει δεξαμενή αποθήκευσης ΟΧ από HDPE ≥10m3, η οποία είναι πάντα γεμάτη με οξειδωτικά και
χρησιμοποιείται σε περίπτωση μεγάλης εισροής βοθρολυμάτων. Τα οξειδωτικά εντός της δεξαμενής αποθήκευσης
αυτών αναγεννιούνται με την ηλεκτρόλυση αυτών που επιτυγχάνεται κατά τις νυκτερινές ώρες που δεν υπάρχει
εισροή βοθρολυμάτων. Η όλη διεργασία γίνεται βάση εντολών από το PLC .

Μονάδα Προεπεξεργασίας Αστικών Λυμάτων ΕΕΛ

4.2

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Λόγω της βεβαρυμμένης ατμόσφαιρας που επικρατεί στα έργα προεπεξεργασίας από τα ανεπεξέργαστα λύματα, ο
υφιστάμενος ΗΜ εξοπλισμός, εκτός από τις φθορές που έχει υποστεί λόγω παλαιότητας, έχει υποστεί και
σημαντικές διαβρώσεις που τον καθιστούν είτε μη λειτουργικό είτε μη αποδοτικό. Συγκεκριμένα:
-

Η αυτόματη εσχάρα και ο κοχλίας μεταφοράς των εσχαρισμάτων είναι περιοδικά εκτός λειτουργίας.

-

Η γέφυρα εξάμμωσης που έχει υποστεί σημαντικές φθορές είναι εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα και οι
δύο γραμμές εξάμμωσης να έχουν μπαζωθεί από άμμο και χαλίκια και ο εσωτερικός εξοπλισμός τους να
έχει καταστραφεί
Οι φυσητήρες αερισμού και η διάταξη αφυδάτωσης της άμμου είναι περιοδικά εκτός λειτουργίας λόγω
βλαβών
Τα θυροφράγματα χρήζουν επισκευής και απαιτείται αντικατάστασή τους.
4.1.2.2. Αντικείμενο της προμήθειας

-

Στη μονάδα προεπεξεργασίας θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o Αποξήλωση και απομάκρυνση του παρακάτω εξοπλισμού:
o
o
o

Της αυτόματης εσχάρας.
Των δύο φυσητήρων αερισμού της δεξαμενής εξάμμωσης.
Των σωληνώσεων που βρίσκονται εντός της δεξαμενής εξάμμωσης καθώς και του επιφανειακού
ξέστρου. Προκειμένου να είναι δυνατή η εργασία αυτή θα πρέπει να προηγηθεί ο καθαρισμός της
δεξαμενής από τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευθεί σε αυτή.

o
o

Της γέφυρας της δεξαμενής εξάμμωσης.
Της διάταξης αφυδάτωσης της άμμου.

o

Των τεσσάρων(4) θυροφραγμάτων στα κανάλια της μονάδας προεπεξεργασίας.

o Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o

Δύο (2) Αυτοκαθαριζόμενες αυτόματες κεκλιμένες εσχάρες τύπου BAR SCREEN (η μία εφεδρική) με
διάκενα εσχαρισμού 10 mm.

o

Ενός (1) μεταφορικού κοχλία εσχαρισμάτων με συμπίεση δυναμικότητας έως και 2m3/h
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o

Μιας (1) γέφυρας εξάμμωσης/απολίπανσης αποτελούμενη από:
-παλινδρομική γέφυρα, μήκους περίπου 4,5 m και πλάτους πεζοδιαδρόμου >=0,8m,
-πλήρη διάταξη αναρρόφησης και κατάθλιψης του μίγματος άμμου/νερού όπως αντλία με όλες τις
απαιτούμενες σωληνώσεις και υλικά σύνδεσης/συναρμολόγησης

o

Δύο (2) φυσητήρων αερισμού με δυναμικότητα 300 Nm3/h στα 300 mbar ο καθένας, με
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 5,5KW, 2900rpm

o

Δύο (2) φυσητήρων αερισμού με δυναμικότητα 350 Nm3/h στα 400 mbar ο καθένας, με
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 7,5KW, 2900rpm
Μιας (1) πλήρους διάταξης τροφοδοσίας αέρα στη μονάδα εξάμμωσης/απολίπανσης αποτελούμενη
από:
-σωληνώσεις και βάνες παροχής αέρος με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα
σύνδεσης/συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας κατ’ ελάχιστον από AISI 304 από το
σημείο σύνδεσης με τους με τους υφιστάμενους αεροσυμπιεστές έως τους διαχύτες-5 ζεύγη διαχύτες
χοντρής φυσαλίδας

o

o
o

Μιας (1) διάταξης διαχωρισμού άμμου δυναμικότητας 30 m3/h
Τεσσάρων (4) ανοξείδωτων θυροφραγμάτων στα κανάλια της μονάδας προεπεξεργασίας

o
o
o

Ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα για το σύνολο ΗΜ εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας
Δύο (2) φορητών ανυψωτικών μηχανισμών
Των απαραίτητων τοπικών χειριστηρίων για το σύνολο του παραπάνω ΗΜ εξοπλισμού

4.3.

Δεξαμενές αερισμού

4.3.1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Οι δύο δεξαμενές αερισμού λειτουργούν αποδοτικά και εξασφαλίζουν την τήρηση των ορίων εκροής των ΕΕΛ.
Ωστόσο κατά καιρούς, λόγο της παλαιότητας και της παρατεταμένης λειτουργίας, έχουν συμβεί βλάβες στους
αναδευτήρες, στους διαχύτες, στις σωληνώσεις και στους φυσητήρες αερισμού των δεξαμενών με αποτέλεσμα τη
διακοπή του αερισμού των δεξαμενών για σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την επισκευή τους και σοβαρές
συνέπειες στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας.

4.3.2. Αντικείμενο της προμήθειας
Στις δεξαμενές αερισμού θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:





Αποξήλωση και απομάκρυνση των στο σύνολό του το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων, εξαρτημάτων και
διαχυτών.
Την απομάκρυνση τεσσάρων εκ των πέντε υφιστάμενων φυσητήρων και την προετοιμασία του χώρου για
την τοποθέτηση και εγκατάσταση 3 νέων φυσητήρων
Προμήθεια κι εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o Τριών (3) υποβρύχιων αναδευτήρων – προωθητήρων ροής (ο ένας εφεδρικός), χαμηλών στροφών,
με διάμετρο πτερωτής 515 mm, ισχύος στον άξονα 4,0 kW (οι δύο με μηχανισμό ανύψωσης)
o Δύο (2) υποβρύχιων αναδευτήρων – προωθητήρων ροής (ο ένας εφεδρικός), χαμηλών στροφών,
με διάμετρο πτερωτής 535mm, ισχύος στον άξονα 5,5 kW (ο ένας με μηχανισμό ανύψωσης)
o Τριών (3) τοπικών χειριστηρίων για τους υποβρύχιους αναδευτήρες
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o
o
o

o

Τριών (3) Φυσητήρων αερισμού με δυναμικότητα 1950 Nm3/h στα 500 mbar, με ηλεκτροκινητήρα
ισχύος 45KW, 2900rpm ο καθένας
Ένας (1) ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας και αυτοματισμού πέντε(5) φυσητήρων
Ενός (1) πλήρους δικτύου σωληνώσεων και βανών παροχής αέρος με όλα τα απαιτούμενα υλικά
και εξαρτήματα σύνδεσης/συναρμολόγησης και στερέωση από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
ξεκινώντας από το σημείο σύνδεσης με τους αεροσυμπιεστές και τελειώνοντας στους διαχύτες
Την προμήθεια 1300 τεμαχίων διαχυτών αέρος λεπτής φυσαλίδας και την εγκατάσταση 1280
τεμαχίων (οι υπόλοιποι για αποθήκευση) οι οποίοι θα είναι τύπου σωληνοειδούς καθαρού μήκους
μεμβράνης 750mm με διάτρητη ελαστική μεμβράνη από EPDM.

4.4. Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης

4.4.1.Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Στην επιφάνεια των δεξαμενών συχνά συσσωρεύεται αφρολάσπη η οποία απομακρύνεται με πολύ αργό ρυθμό από
το επιφανειακό ξέστρο επιπλεόντων λόγω μη σωστής θέσης της χοάνης συλλογής.

4.4.2.Αντικείμενο της προμήθειας
Σε κάθε δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o
o

Αποξήλωση και απομάκρυνση της βάσης έδρασης της χοάνης συλλογής επιπλεόντων.
Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o Δύο (2) βάσεις έδρασης χοάνης
o Δύο (2) ηλεκτρομειωτήρων για τα περιστροφικά ξέστρα, ονομαστικής ισχύος 1,5 kW

4.5. Κτίριο Υποσταθμού

Το κτίριο του υποσταθμού βρίσκεται εντός του χώρου της ΕΕΛ και περιλαμβάνει τον υποσταθμό της εγκατάστασης
που αποτελείται από Μ/Σ και κυψέλη ΜΤ, τον γενικό πίνακα διανομής ΧΤ και το εφεδρικό Η-Ζ.
Στο συγκεκριμένο κτίριο θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o

Αποξήλωση και απομάκρυνση των ακόλουθων:
o Του ενός (1) Μετασχηματιστή διανομής
o Του ενός (1) ηλεκτρικού πίνακα διανομής Μέσης τάσης (Υ/Σ)
o Του ενός(1) εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
o Του ενός(1) γενικού πίνακα διανομής ΧΤ

o

Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o Ένα (1) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ισχύος 600KVA (εφεδρικής 660KVA), 400V, 50Hz, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών προδιαγραφών.
o Ένα (1) Μετασχηματιστή ελαίου διανομής 630KVA, 20/0,4KV, Dyn11 (χαμηλών απωλειών
EU548/2014 - ECO DESIGN), όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών
προδιαγραφών.
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o Ένα (1) πίνακα διανομής Μέσης Τάσης (Υ/Σ) αποτελούμενο από μία κυψέλη εισόδου με
αλεξικέραυνα γραμμής, χωρητικούς καταμεριστές και περιστροφικό διακόπτη φορτίου και μια
κυψέλη αναχώρησης και προστασίας του Μ/Σ με ασφαλειοαποζεύκτη και γειωτή, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών προδιαγραφών.
o Ένα (1) γενικό πίνακα διανομής ΧΤ αποτελούμενο από δύο(2) αυτόματους θερμομαγνητικούς
τριπολικούς διακόπτες ισχύος 1000A (ο ένας για τη ΔΕΗ, ο άλλος για ΗΖ) που αποτελούν και την
αυτόματη μεταγωγή, μια μονάδα σταθερής αντιστάθμισης και έξι (6) επιπλέον αυτόματους
διακόπτες ισχύος (2τεμ. 3Χ400Α, 1 τεμ. 3Χ250Α, 3 τεμ. 3Χ160Α) για τις αναχωρήσεις στα
αντλιοστάσια της ΕΕΛ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών
προδιαγραφών.

4.6.

Κτίριο Διοίκησης

Το κτίριο της διοίκησης βρίσκεται εντός του χώρου της ΕΕΛ και περιλαμβάνει τον πίνακα διανομής και λειτουργίας
των αντλιοστασίων της ΕΕΛ καθώς και τη μονάδα αυτοματισμού-κεντρικού συστήματος ελέγχου της εγκατάστασης.

Στο συγκεκριμένο κτίριο θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
 Αποξήλωση και απομάκρυνση των ακόλουθων:
o Του υφιστάμενου πίνακα διανομής-ελέγχου
 Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o Ένα (1) πίνακα διανομής που περιλαμβάνει ένα(1) γενικό αυτόματο τριπολικό διακόπτη 3Χ400Α,
αναχωρήσεις και κύκλωμα λειτουργίας αντλιών με inverter για τα αντλιοστάσια της ΕΕΛ και της
δεξαμενής αερισμού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών
προδιαγραφών.
o Σύστημα αυτοματισμού-κεντρικού σταθμού ελέγχου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο
παράρτημα V των τεχνικών προδιαγραφών.

4.7. Αντλιοστάσια

4.7.1.
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Όλες οι αντλίες της εγκατάστασης έχουν επισκευαστεί κατ’ επανάληψη, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές
και παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση.

4.7.2.

Αντικείμενο της προμήθειας

Α.1) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΕΕΛ
Στα αντλιοστάσια θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o Αποξήλωση και απομάκρυνση των ακόλουθων αντλιών:
o Των τριών(3) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος που βρίσκονται στον υγρό
θάλαμο του αντίστοιχου Α/Σ
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o
o
o
o

Των τεσσάρων(4) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών ανακυκλοφορίας μεικτού υγρού που
βρίσκονται στον υγρό θάλαμο του αντίστοιχου Α/Σ
Των δύο(2) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών περίσσειας λάσπης που βρίσκονται στον υγρό
θάλαμο του αντίστοιχου Α/Σ
Των δύο(2) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών στραγγιδίων που βρίσκονται στον υγρό θάλαμο
του αντίστοιχου Α/Σ
Των υδραυλικών υλικών (αντεπίστροφων βαλβίδων, δικλείδων ασφαλείας, σωληνώσεων και
συλλεκτών από τις αντλίες μέχρι την έξοδο από το εκάστοτε φρεάτιο).

o Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o Τριών (3) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών για την ανακυκλοφορία της ιλύος, με δυναμικότητα
318 m3/h στα 5,8 m με ηλεκτροκινητήρα ≤750 rpm.
o Τεσσάρων (4) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών μεικτού υγρού, με δυναμικότητα 573 m3/h στα
9 m με ηλεκτροκινητήρα ≤1.000 rpm.
o Δύο (2) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών περίσσειας λάσπης, με δυναμικότητα 56 m3/h στα
7,0 m με ηλεκτροκινητήρα ≤1.500 rpm.
o Δύο (2) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών στραγγιδίων, με δυναμικότητα 86 m3/h στα 8,0 m με
ηλεκτροκινητήρα ≤1.500 rpm.
o Όλες οι αντλίες θα εγκατασταθούν στις θέσεις των παλαιών έτσι ώστε να είναι πλήρως εναλλάξιμες
με τις υφιστάμενες και επίσης θα πρέπει να αντικατασταθούν όλα τα παρελκόμενα υδραυλικά
εξαρτήματα ήτοι βαλβίδες αντεπιστροφής λυμάτων τύπου μπάλας, δικλείδες σύρτου ελαστικής
έμφραξης, σωληνώσεις AISI304, καμπύλες οξυγόνου AISI304, συστολικά AISI304, φλάντζες τόρνου
AISI304, παρεμβύσματα, βίδες και λοιπά μικρουλικά (διαστάσεις υδραυλικών και σωληνώσεων
σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης και την επιτόπου αυτοψία επιμέτρηση κάθε
υποψηφίου Αναδόχου).
o Για το χρονικό διάστημα όπου θα διαρκέσουν οι εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων
υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης των νέων θα πρέπει να προβλεφθεί και να
εφαρμοστεί σύστημα παράκαμψης του κάθε αντλιοστασίου με μέσα του αναδόχου ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία της ροής των λυμάτων. (παράλληλες δεξαμενές
κατάλληλου όγκου, αντλίες, σωληνώσεις, κλπ)
o Πέντε (5) τοπικών χειριστηρίων, ένα για κάθε κατηγορία των ως άνω αντλιών. Εναλλακτικά για τις
αντλίες ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος δύναται να προσφερθεί ένα κοινό τοπικό
χειριστήριο.
o Ενός (1) φορητού ανυψωτικού μηχανισμού με δυναμικότητα 750 kg

Α.2) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Στα προωθητικά αντλιοστάσια Α0, Α1 και Α2 θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o Αποξήλωση και απομάκρυνση των ακόλουθων αντλιών:
o Των πέντε (5) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών λυμάτων που βρίσκονται στο Α/Σ Α0
o Των επτά (7) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών λυμάτων που βρίσκονται στο Α/Σ Α1 (πέντε εντός
του Α/Σ και δύο εκτός αυτού στη θέση ποτάμι),
o Των τριών (3) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών λυμάτων που βρίσκονται στο Α/Σ Α2
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o
o
o
o

Του ενός (1) Μετασχηματιστή ισχύος και του ηλεκτρικού πίνακα διανομής Μέσης τάσης (Υ/Σ) που
βρίσκεται στο Α/Σ/1
Των τριών (3) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που βρίσκονται στα συγκεκριμένα
αντλιοστάσια
Των τριών(3) ηλεκτρικών πινάκων λειτουργίας και αυτοματισμού των αντλιών των ανωτέρω
αντλιοστασίων
Των υδραυλικών υλικών (αντεπίστροφων βαλβίδων, δικλείδων ασφαλείας, σωληνώσεων και
συλλεκτών από τις αντλίες μέχρι την έξοδο από το κτιριακό χώρο του κάθε αντλιοστασίου

o Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
o Πέντε (5) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών για το αντλιοστάσιο Α0, με δυναμικότητα 675 m3/h
στα 22,8 m με ηλεκτροκινητήρα ≤1500 rpm
o Πέντε (5) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών για το αντλιοστάσιο Α1, με δυναμικότητα 675 m3/h
στα 22,8 m με ηλεκτροκινητήρα ≤1500 rpm.
o Δύο (2) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών για το αντλιοστάσιο Α1(θέση ποτάμι), με
δυναμικότητα 175m3/h στα 7,7 m με ηλεκτροκινητήρα ≤1000 rpm.
o Τρία (3) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών για το αντλιοστάσιο Α2, με δυναμικότητα 274 m3/h
στα 21 m με ηλεκτροκινητήρα ≤1500 rpm
o Όλες οι αντλίες θα εγκατασταθούν στις θέσεις των παλαιών έτσι ώστε να είναι πλήρως εναλλάξιμες
με τις υφιστάμενες και επίσης θα πρέπει να αντικατασταθούν όλα τα παρελκόμενα υδραυλικά
εξαρτήματα ήτοι βαλβίδες αντεπιστροφής λυμάτων τύπου μπάλας, δικλείδες σύρτου ελαστικής
έμφραξης, σωληνώσεις AISI304, συλλέκτες AISI 304, βαλβίδες αντιπληγματικής προστασίας,
καμπύλες οξυγόνου AISI304, συστολικά AISI304, φλάντζες τόρνου AISI304, παρεμβίσματα, βίδες και
λοιπά μικρουλικά από τις αντλίες μέχρι την έξοδο από το κτιριακό χώρο του κάθε αντλιοστασίου
(διαστάσεις υδραυλικών και σωληνώσεων σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης και την
επιτόπου αυτοψία επιμέτρηση κάθε υποψηφίου Αναδόχου).
o Για το χρονικό διάστημα όπου θα διαρκέσουν οι εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων
υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης των νέων θα πρέπει να προβλεφθεί και να
εφαρμοστεί σύστημα παράκαμψης του κάθε αντλιοστασίου με μέσα του αναδόχου ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία της ροής των λυμάτων. (παράλληλες δεξαμενές
κατάλληλου όγκου, αντλίες, σωληνώσεις, κλπ)
o Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για τα αντλιοστάσια Α0 και Α1 ισχύος ονομαστικής ισχύος
300KVA (εφεδρικής 330KVA), 400V, 50Hz, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των
τεχνικών προδιαγραφών.
o Ένα (1) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για το αντλιοστάσιο Α2, ισχύος 100KVA (εφεδρικής 110KVA),
400V, 50Hz, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών προδιαγραφών.
o Ένα (1) Μετασχηματιστή διανομής ελαίου ισχύος 400KVA, 20/0,4KV, χαμηλών απωλειών κατά
EU548/2014 - ECO DESIGN, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών
προδιαγραφών, για το αντλιοστάσιο Α1.
o Ένα (1) πίνακα διανομής Μέσης Τάσης (Υ/Σ) για το αντλιοστάσιο Α1 αποτελούμενο από μία
κυψέλη εισόδου με αλεξικέραυνα γραμμής, χωρητικούς καταμεριστές και περιστροφικό διακόπτη
φορτίου και μια κυψέλη αναχώρησης και προστασίας του Μ/Σ με ασφαλειοαποζεύκτη και γειωτή,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα V των τεχνικών προδιαγραφών.
o Τρεις ηλεκτρικοί πίνακες λειτουργίας και αυτοματισμού των αντλιών των ανωτέρω αντλιοστασίων
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.
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4.8. Μονάδα απολύμανσης

4.8.1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Η μονάδα απολύμανσης δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Η μία εκ των δύο δοσομετρικών αντλιών είναι εκτός
λειτουργίας και στη δεύτερη ο παλμός εκροής του υποχλωριώδους νατρίου δεν ρυθμίζεται.
Επίσης η υδραυλική εγκατάσταση σύνδεσης των δοσομετρικών αντλιών με τη δεξαμενή αποθήκευσης
υποχλωριώδους νατρίου έχει καταστραφεί.

4.8.2. Αντικείμενο της προμήθειας
Στη μονάδα απολύμανσης θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o

Αποξήλωση και απομάκρυνση από τον αντίστοιχο οικίσκο των υφιστάμενων δοσομετρικών
αντλιών
Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:
Δύο (2) δοσομετρικών αντλιών υποχλωριώδους νατρίου με δυναμικότητα 12 L/h στα 3 bar η
καθεμία
Ενός (1) τοπικού χειριστηρίου των δοσομετρικών αντλιών
Ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα που θα τοποθετηθεί στον οικίσκο χλωρίωσης για το δίδυμο
πιεστικό συγκρότημα

o
o
o
o
o

Υδραυλική εγκατάσταση, σωληνώσεις και εξαρτήματα για την σύνδεση των δοσομετρικών αντλιών
με την δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου.
Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα με παροχή κάθε αντλίας Q=16m³/h σε συνολικό μανομετρικό ύψος
H=140m, 2900rpm, 11KW.

o

Όργανα

4.9.

4.9.1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Η υφιστάμενη εγκατάσταση διαθέτει δύο μετρητές διαλυμένου οξυγόνου και δύο μετρητές παροχής καναλιού
εκτός λειτουργίας.

4.9.2. Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει:




Την απεγκατάσταση
o Των δύο μετρητών διαλυμένου οξυγόνου των δεξαμενών αερισμού
o Των δύο μετρητών παροχής τύπου υπερήχων
Την προμήθεια κι εγκατάσταση των ακόλουθων on-line οργάνων μέτρησης
o
o

Ενός (1) μετρητή παροχής τύπου υπερήχων, στο κανάλι εξόδου των δεξαμενών εξάμμωσης.
Ενός (1) μετρητή παροχής τύπου υπερήχων, στο κανάλι τροφοδοσίας της δεξαμενής
χλωρίωσης.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Τριών (3) μετρητών στάθμης τύπου υδροστατικής πίεσης, στο φρεάτιο εισόδου της
εξάμμωσης και σε κάθε δεξαμενή αερισμού
Ενός (1) μετρητή pH στο φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών εξάμμωσης, ανάντη του μεριστή
βιολογικής επεξεργασίας Α
Δύο (2) μετρητών διαλυμένου οξυγόνου (DO), ένας σε κάθε δεξαμενή αερισμού, στην αρχή
της δεύτερης ζώνης απονιτροποίησης
Δύο (2) μετρητών δυναμικού οξειδοαναγωγής (ORP), ένας σε κάθε δεξαμενή αερισμού, στην
αρχή της δεύτερης ζώνης απονιτροποίησης
Δύο (2) μετρητών αιωρούμενων στερεών ανάμικτου υγρού (MLSS), ένας σε κάθε δεξαμενή
αερισμού
Ενός (1) μετρητή αιωρούμενων στερεών (SS), πλησίον του σημείου εξόδου της δεξαμενής
χλωρίωσης
Δύο (2) μετρητών αμμωνιακών - νιτρικών (NH4-NO3), ένας σε κάθε δεξαμενή αερισμού
Ενός (1) μετρητή χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD), πλησίον του σημείου εξόδου της
δεξαμενής χλωρίωσης
Ενός (1) αυτόματου δειγματολήπτη εισόδου, στο φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών
εξάμμωσης
Ενός (1) αυτόματου δειγματολήπτη εξόδου, πλησίον του σημείου εξόδου της δεξαμενής
χλωρίωσης
Δύο (2) μετρητών στάθμης ιλύος, ένας σε κάθε δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης
Δύο (2) συστήματα βελτιστοποίησης βιολογικής διεργασίας
Ενός (1) ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου ανακυκλοφορίας ιλύος DN200, στον κοινό
αγωγό ανακυκλοφορίας ιλύος.
Το παροχόμετρο θα τοποθετηθεί σε ευθύγραμμο τμήμα του αγωγού, κατάλληλου μήκους
σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης
του κατασκευαστή. Ο ενισχυτής του οργάνου δεν θα είναι ενσωματωμένος στο μετρητή
(remote type) και θα τοποθετηθεί, εντός προστατευτικού πίνακα, στο τοιχίο της δεξαμενή
αερισμού Νο1.
Εάν για την εγκατάσταση του παροχομέτρου απαιτηθούν ειδικά τεμάχια προκειμένου να
τηρηθούν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σωστή λειτουργία του οργάνου
(συστολή, ευθύγραμμο τμήμα ανάντη του οργάνου), αυτά θα περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο του αναδόχου και θα δύναται να τοποθετηθούν και κάτω από το έδαφος.

o

Ενός (1) ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου περίσσειας ιλύος DN80 στον αγωγό
απομάκρυνσης ιλύος
Το παροχόμετρο θα τοποθετηθεί σε ευθύγραμμο τμήμα του αγωγού, κατάλληλου μήκους
σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης
του κατασκευαστή. Ο ενισχυτής του οργάνου δεν θα είναι ενσωματωμένος στο μετρητή
(remote type) και θα τοποθετηθεί, εντός προστατευτικού πίνακα, στο τοιχίο της δεξαμενή
αερισμού Νο1.
Εάν για την εγκατάσταση του παροχομέτρου απαιτηθούν ειδικά τεμάχια προκειμένου να
τηρηθούν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σωστή λειτουργία του οργάνου
(συστολή, ευθύγραμμο τμήμα ανάντη του οργάνου), αυτά θα περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο του αναδόχου και θα δύναται να τοποθετηθούν και κάτω από το έδαφος.
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4.10

Σύστημα αυτοματισμού-Κεντρικός σταθμός ελέγχου

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο η μονάδα αυτοματισμού-κεντρικού συστήματος ελέγχου της
εγκατάστασης βρίσκεται ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας.

Αντικείμενο της προμήθειας
Θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
o Αποξήλωση και απομάκρυνση του παρακάτω εξοπλισμού:
o Της υφιστάμενης μονάδας αυτοματισμού- κεντρικού συστήματος ελέγχου.
o

Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού ο οποίος θα συγκροτήσει το νέο σύστημα
Αυτοματισμού–Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ και των προωθητικών της
αντλιοστασίων.
o Δύο (2) κεντρικούς υπολογιστές (scada servers).
o Δύο (2) σταθμούς ελέγχου και προγραμματισμού με υπολογιστή (PC)
o Ένα (1) Rack 19’’ 42U με τον παρελκόμενο εξοπλισμό
o Ένα (1) KVM console
o Δύο (2) Router ADSL/VPN
o Έναν (1) εκτυπωτή laser
o Ένα (1) UPS 3kVA
o Τρεις (3) οθόνες ΗΜΙ
o Έντεκα (11) PLC
o Έντεκα (11) λογισμικά εφαρμογής PLC
o Έξι (6) εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
o Τέσσερις (4) εξοπλισμός επικοινωνίας GPRS
o Ένα (1) λογισμικό Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού
o Ένα (1) λογισμικό εφαρμογής Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και επικοινωνιών
o Οκτώ (8) αναλυτές ενέργειας

Περιγραφή συστήματος αυτοματισμού – κεντρικού σταθμού ελέγχου
Πίνακες αυτοματισμού
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοματισμού να είναι εύκολα
προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να μεταβάλλεται η
κατάσταση των γειτονικών οργάνων.
Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με εύκαμπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό με θερμοπλαστική
μόνωση, που θα τοποθετούνται μέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια.
Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συρμάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο
εργοστάσιο κατασκευής.
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Η εγκατάσταση των μικροελεγκτών (μαζί με τα περιφερειακά τους και τις συνεργαζόμενες συσκευές) θα
γίνεται μέσα στους ηλεκτρικούς πίνακες της εγκατάστασης η άλλους ειδικούς για τον σκοπό αυτό και θα
στερεώνονται σ’ αυτούς πάνω σε τυποποιημένες ράγες. Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων μέσα στους πίνακες
θα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργικότητα του συστήματος, καθώς και η
καλαίσθητη εμφάνιση του πίνακα.
Οι αγωγοί που υλοποιούν την εσωτερική διασύνδεση των περιφερειακών του μικροελεγκτή θα είναι τύπου
H05V-K (πρώην NYAF) και θα οδεύουν μέσα στον πίνακα μέσα σε πλαστικά, διάτρητα κανάλια, διαστάσεων
ικανοποιητικών για κάθε περίπτωση με πληρότητα το πολύ μέχρι 75% της συνολικής των καναλιών αυτών.
Ανάλογα με το δυναμικό τους θα έχουν διαφορετικό χρώμα. Τα αναλογικά σήματα (εισόδων και εξόδων) θα
μεταφέρονται από τις αντίστοιχες κάρτες του μικροελεγκτή μέχρι τις κλέμμες διασύνδεσης με τα εξωτερικά
καλώδια, με καλώδιο τύπου LiYCY(TP) (θωρακισμένο καλώδιο 1 ζεύγους).
Όλες οι εξωτερικές προς τον πίνακα τοποθέτησης του μικροελεγκτή καλωδιώσεις θα ξεκινούν από ειδικές
κλεμμοσειρές του πίνακα αυτού και θα οδεύουν προς τα εξωτερικά όργανα, μηχανήματα, ή πίνακες. Οι
κλεμμοσειρές θα χωρίζονται μεταξύ τους ανάλογα με τον τύπο του σήματος ή την τιμή της τάσης στην οποία
βρίσκονται. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις θα εισέρχονται στον πίνακα του μικροελεγκτή και μέσω ειδικών
διάτρητων καναλιών διέλευσης θα φτάνουν μέχρι την κλεμμοσειρά σύνδεσης τους. Οι αγωγοί των καλωδίων
αυτών θα φέρουν σήμανση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή των ηλεκτρικών πινάκων, ίδια
με την αρίθμηση του σημείου από το οποίο ξεκινούν (σήμανση κλέμμας). Όλα τα καλώδια αυτά θα φέρουν
ανεξίτηλη σήμανση πάνω τους, όμοια μ’ αυτή που φαίνεται στα σχέδια ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός
τους σε περίπτωση βλάβης.
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών πινάκων και των ηλεκτρολογικών
υλικών.
Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS)
Στον πίνακα xαμηλής τάσης προβλέπεται να τοποθετηθεί ένα σύστημα μη διακοπτόμενης ηλεκτρικής
τροφοδότησης που θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος και το οποίο θα καλύπτει
όλο τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στον ΚΣΕ.
Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου
Όλες οι μετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους ΤΣΕ του αντλιοστασίου και της ΕΕΛ, που
είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού, θα πρέπει να επεξεργάζονται,
αποθηκεύονται και διαχειρίζονται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων που θα υπάρχει στον
Κεντρικό Η/Υ (Server), σε θέση που θα επιλέξει η υπηρεσία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος ακόμα και σε δύσκολες
συνθήκες, κρίνεται απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου server που θα μπορούν να
λειτουργούν συνεχώς 24 χωρίς να δημιουργήσουν πρόβλημα.
Το λειτουργικό σύστημα (τύπου Windows Server) και το αναγκαίο λογισμικό ανάπτυξης και υλοποίησης της
λύσης θα είναι προεγκατεστημένο
Ακόμη, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Επεξεργαστής Core i5 2,2 GHz
 Κύρια μνήμη 4GB
 2 Σκληροί δίσκοι 500 GB HDD SATA-RAID1(mirror) hot swap removable
 DVD+/-RW
Ο υπολογιστής θα διαθέτει λειτουργίες εποπτείας και διάγνωσης για την εκτέλεση του προγράμματος, τη
θερμοκρασία λειτουργίας και την ταχύτητα των ανεμιστήρων, ενώ LED στην εμπρόσθια όψη του θα δείχνουν
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την κατάσταση λειτουργίας, όσον αφορά την τροφοδοσία του μηχανήματος, την πρόσβαση στο σκληρό
δίσκο, τη λειτουργία των ανεμιστήρων και τη θερμοκρασία.

Όλος ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου της ΕΕΛ, θα υποστηρίζεται από σύστημα
αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος

On-Line διπλής μετατροπής

Ισχύς

≥ 3 ΚVA

Τάση εισόδου

175 – 280 VAC / 40-70Hz

Τάση εξόδου

220 / 230 / 240 VAC

Κυματομορφή εξόδου

Πραγματικό ημίτονο

Συντελεστής απόδοσης

0,9

Αρμονική παραμόρφωση

< 3% για γραμμικό φορτίο
105 % σε συνεχή λειτουργία

Δυνατότητα υπερφόρτισης

Έως 125% για 1 λεπτό
Έως 150% για 30 sec

Χρόνος αυτονομίας σε πλήρες φορτίο

τουλάχιστον 4 λεπτά

Χρόνος μεταγωγής

μηδενικός

Θερμοκρασία λειτουργίας

0-40C

Υγρασία

0 – 95 %(non condensing)

Τύπος συσσωρευτών
φόρτισης

και

σύστημα

Κλειστού τύπου μολύβδου, χωρίς συντήρηση,
φορτιζόμενες από φορτιστή ελεγχόμενο από
μικροεπεξεργαστή

Γαλβανική απομόνωση του φορτίου από
Απαραίτητη
τη ΔΕΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οθόνη ενδείξεων

Τύπου LCD με ενδείξεις εισόδου και εξόδου,
κατάστασης μπαταρίας, φορτίου και μετρήσεων

Σήματα ελέγχου

Τουλάχιστον 3 προγραμματιζόμενες ψηφιακές
έξοδοι

Επιπλέον θα υπάρχει και ένας εκτυπωτής στον οποίο θα εκτυπώνονται οι αναφορές οι γραφικές παραστάσεις
αναλογικών μεγεθών για στατιστική μελέτη.
Εφόσον το σύστημα πρόκειται να δεχθεί το αντλιοστάσιο λυμάτων της περιοχής, ο Ανάδοχος του έργου,
οφείλει να λάβει υπόψη του κάθε στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα όλων εγκαταστάσεων για τη εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του έργου.
Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC

63

19PROC006085940 2019-12-23
Σε κάθε διακριτό τμήμα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, θα εγκατασταθεί τοπικός
προγραμματιζόμενος ελεγκτής δομικής μορφής, στις εισόδους του οποίου θα καταλήγουν τα σήματα των
αντίστοιχων σημάτων ελέγχου (όπως είναι οι μετρήσεις από τα όργανα ελέγχου ή τα σήματα επιβεβαίωσης
και ανάδρασης του Η/Μ εξοπλισμού) και από τις εξόδους του θα ενεργοποιούνται οι διάφοροι
ενεργοποιητές (αντλίες, ηλεκτροβάνες, συναγερμοί κ.λ.π.).
Προτείνεται η χρήση ανεξάρτητων προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) ανά υποσύστημα ως εξής:
1. PLC Γ.Π.Χ.Τ. – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1)
2. PLC μονάδας προεπεξεργασίας – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1)
3. PLC μονάδας δεξαμενών αερισμού – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1)
4. PLC μονάδας δευτεροβάθμιας επεξεργασιας – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Master
(τεμάχια 2 σε διάταξη εφεδρείας)
5. PLC αντλιοστασίου διάθεσης – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1)
6. PLC Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Master για την σύνδεση
με το σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού SCADA (τεμάχια 2 σε διάταξη εφεδρείας)
7. PLC αντλιοστασίου Α0 – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1) και οθόνη
αφής τοπικού χειρισμού (τεμάχιο 1)
8. PLC αντλιοστασίου Α1 – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1) και οθόνη
αφής τοπικού χειρισμού (τεμάχιο 1)
9. PLC αντλιοστασίου Α2 – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής τύπου Remote (τεμάχιο 1) και οθόνη
αφής τοπικού χειρισμού (τεμάχιο 1)
Συνολικά θα εγκατασταθούν 11 συστήματα PLC εκ των οποίων τα 4 θα είναι εγκατεστημένα ανά ζεύγη σε
διάταξη εφαδρείας.
Ανά Η/Μ εγκατάσταση θα ανταλλάσσονται τα παρακάτω δεδομένα:


Σύστημα Ελέγχου Αντλιών / κινητήρων
o Ένδειξη λειτουργίας και ένδειξη για την κατάσταση του θερμικού, για κάθε έναν από τους κινητήρες.
o Ενεργοποίηση των αντλιών εκροής – εξισορρόπησης – περίσσειας
o Σε περίπτωση που θα ανιχνευτεί πρόβλημα στη μία από τις δύο αντλίες του εκάστοτε ζεύγους,
ταυτόχρονα με την ενημέρωση, ο λογικός ελεγκτής (PLC) εκτελεί διαφορετικό πρόγραμμα και
ενεργοποιεί μόνο την εφεδρική αντλία καλύπτοντας όμως πλήρως τις απαιτήσεις του συστήματος για
όσο χρόνο χρειαστεί η διόρθωση του συγκεκριμένου προβλήματος. Το κανονικό πρόγραμμα
επανέρχεται αυτόματα με τη διόρθωση του προβλήματος.
o Θέτει σε λειτουργία και τις δύο αντλίες ταυτόχρονα (στα συστήματα με ένα ζεύγος αντλιών) όταν η
στάθμη στις δεξαμενές ανέβει επικίνδυνα και υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης. Σε αντίστοιχη περίπτωση,
στα συστήματα που χρησιμοποιούν παραπάνω από δύο αντλίες, ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η
εφεδρική της αντλίας που είναι σε λειτουργία εκείνη τη στιγμή (ή που πρόκειται να λειτουργήσει).
o Ενεργοποίηση συναγερμού (οπτικού ή ηχητικού) σε περίπτωση βλάβης μιας ή περισσότερων αντλιών ή
του ανεμιστήρα απόσμησης, όπως επίσης στην πιθανότητα υπερχείλισης των δεξαμενών MBBR και
εξισορρόπησης ή στον κίνδυνο να λειτουργήσουν οι αντλίες στεγνές (πολύ χαμηλή στάθμη στις
δεξαμενές).



Έλεγχος λειτουργίας ή όχι του ανεμιστήρα της απόσμησης
-

Έλεγχος ύπαρξης ή όχι ΔΕΗ
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Έλεγχος αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας

-

Σύστημα τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού
Το σύστημα τηλεμετρίας συνεργάζεται με τoυς πίνακες αυτοματισμού επιτρέποντας την επικοινωνία με
απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου. Χρησιμοποιεί ασύρματο δίκτυο στη συχνότητα UHF (440-450 MHz). Για την
περίπτωση απώλειας της ασύρματης επικοινωνίας, θα χρησιμοποιείται εναλλακτικά το δίκτυο της κινητής
τηλεφωνίας 3G/4G, χρησιμοποιώντας κάρτα SIM όπως όλα τα κινητά τηλέφωνα με χρήση ιδεατού δικτύου VPN. Ο
προγραμματισμός των συσκευών μπορεί να γίνει μέσω Η/Υ.

Λογισμικό Εφαρμογών του Κεντρικού Σταθμών Ελέγχου
Το λογισμικό εφαρμογής θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει και να χειρίζεται από απόσταση τον
εξοπλισμό των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών, καθώς και να οργανώνει και να διαχειρίζεται επαρκώς επίσης
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 χρησιμοποιούν σαφή ελληνική
γλώσσα για την επικοινωνία με τον χρήστη και θα είναι απλά στην χρήση επίσης , ώστε να μπορεί να τα χειρίζεται
προσωπικό μη ειδικευμένο στην πληροφορική. Γι’ αυτό το λόγο επίσης οι εφαρμογές για 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 επίσης παράθυρα, χρήση του ποντικιού κλπ.
Ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται μέσω σαφών πινάκων επιλογών (menus και sub-menus) επίσης επί μέρους
λειτουργίες του συστήματος, χωρίς να απαιτείται η από μέρους του απομνημόνευση κωδικών προγραμμάτων ή
εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η δόμηση επίσης 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 επίσης απαιτήσεις επίσης εφαρμογής και την αποκτώμενη
εμπειρία.
Οι γραφικές οθόνες του συστήματος πρέπει να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο
με τις υφιστάμενες εφαρμογές, να ακολουθούν την ίδια δομή και σχεδιασμό και να παρέχουν την απαιτούμενη
πληροφορία για το κάθε φορά ελεγχόμενο στοιχείο ή επιστασία και να δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη και
γρήγορη πλοήγηση σε επίσης οθόνες του συστήματος. Στο πάνω μέρος επίσης οθόνης θα υπάρχουν μπουτόν για
βασικούς χειρισμούς ή επιλογή άλλου σταθμού και πεδία ενδείξεων επίσης τελευταίας βλάβης του συστήματος,
ενώ οι σημαντικότεροι συναγερμοί του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα να αναδυθούν με τη χρήση pop up
windows.
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 PLC
Επίσης ψηφιακές ή/και αναλογικές τιμές οργάνων μέτρησης
Την ύπαρξη επικοινωνίας ή όχι με τον τοπικό σταθμό
Το status λειτουργίας του διασυνδεδεμένου εξοπλισμού (π.χ. βάνες)
Επίσης βλάβες χαμηλής ή υψηλής προτεραιότητας
Όρια κρίσιμων μεγεθών του σταθμού
Λοιπές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σταθμό
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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 από την υπηρεσία με εύκολο και
κατανοητό τρόπο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή χρωμάτων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την υπηρεσία
ώστε να χρησιμοποιηθούν οι χρωματισμοί στοιχείων που κρίνονται πιο λειτουργικοί. Ακολούθως αναφέρεται
επίσης προτεινόμενος χρωματικός κώδικας, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη επίσης
πληρέστερου χρωματικού κώδικα:
Γκρι: Η περιοχή είναι διαθέσιμη στο σύστημα για να χρησιμοποιηθεί
Πράσινο: Ο σταθμός ή το στοιχείο λειτουργεί ομαλά και δεν έχει κανένα συναγερμό.
Κόκκινο: Υπάρχει συναγερμός υψηλής προτεραιότητας στο σταθμό που εμφανίζεται στην περιοχή, ή τιμή εκτός
ορίων
Κίτρινο : Υπάρχει συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας στον τοπικό σταθμό
Μοβ ανοιχτό: Διακοπή επικοινωνίας
Μπλε: Ο σταθμός ή το στοιχείο είναι σε κατάσταση τηλεχειρισμού και δεν έχει κανένα συναγερμό.
Άσπρο: Ο συναγερμός δεν έχει αναγνωρισθεί
Μαύρο: Ο συναγερμός έχει αναγνωρισθεί από τον χρήστη
Θα δημιουργηθεί μία νέα κύρια εισαγωγική οθόνη, στην οποία θα απεικονίζονται πάνω στο χάρτη της ευρύτερης
περιοχής οι θέσεις και ονομασίες των τοπικών σταθμών. Η οθόνη αυτή θα είναι χωρισμένη σε ζώνες ελέγχου
ύδρευσης, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία.
Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει από την εισαγωγική οθόνη την κατάσταση λειτουργίας των τοπικών PLC, ανάλογα
με το χρωματισμό του εκάστοτε PLC. Σε ομαλή λειτουργία όλων των τοπικών σταθμών, αυτοί θα είναι
χρωματισμένοι με π.χ. πράσινο χρώμα – αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση επίσης κανονικής λειτουργίας. Σε
περίπτωση που παρουσιαστεί μια δυσλειτουργία υψηλής προτεραιότητας σε ένα στοιχείο κάποιου τοπικού
σταθμού π.χ. βλάβη κάποιας αντλίας, διακοπή ΔΕΗ κ.λ.π., ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός θα εμφανίζεται στο
παράθυρο των συναγερμών με π.χ. κόκκινο χρώμα-αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση των συναγερμών υψηλής
προτεραιότητας- ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην
εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του συστήματος. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια δυσλειτουργία
χαμηλής προτεραιότητας σε ένα στοιχείο κάποιου τοπικού σταθμού π.χ. είσοδος στο χώρο, ο αντίστοιχος τοπικός
σταθμός θα εμφανίζεται στο παράθυρο των συναγερμών με π.χ. κίτρινο χρώμα-αν αυτό έχει επιλεγεί για τη
σήμανση των συναγερμών χαμηλής προτεραιότητας- ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με κίτρινο χρώμα ο
αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του συστήματος. Σε περίπτωση που
παρουσιαστεί βλάβη επικοινωνίας κάποιου τοπικού σταθμού με τον ΚΣΕ, ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός θα
εμφανίζεται στο παράθυρο των συναγερμών με π.χ. μοβ χρώμα-αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση των
συναγερμών βλάβης επικοινωνίας- ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με μοβ χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός
στην εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του συστήματος. Ο χρήστης με απλή χρήση του mouse, τοποθετώντας
το στον αντίστοιχο τοπικό σταθμό, θα μπορεί να «μπει» στον τοπικό σταθμό οπότε θα ανοίξει αυτόματα το
παράθυρο ψηφιακών και αναλογικών τιμών και –αν επιθυμεί- το γενικό σχέδιο του σταθμού ώστε να εντοπίσει που
ακριβώς εμφανίστηκε πρόβλημα.
Στην οθόνη κάθε τοπικού PLC θα φαίνεται επίσης ο εγκατεστημένος και διασυνδεδεμένος με το PLC εξοπλισμός, η
κατάσταση λειτουργίας, τα μετρούμενα μεγέθη (ροές, πιέσεις, ποιοτικά μεγέθη) και θα δίνεται η δυνατότητα για
χειρισμούς με χρήση κατάλληλων μπουτόν, επίσης για παράδειγμα άνοιγμα ηλεκτροβάνας. Τα επί μέρους μεγέθη
κάθε εξοπλισμού και τα μενού χειρισμού του θα μπορούν να αναδύονται επί της οθόνης με τη χρήση pop up
windows, ώστε η οθόνη να είναι λειτουργική και εύχρηστη. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα κάνοντας κλικ σε
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αντίστοιχα μπουτόν να επιλέξει την αναπαράσταση των μετρούμενων μεγεθών σε γραφήματα, επιλέγοντας επίσης
και το χρονικό διάστημα απεικόνισης, οπότε θα γίνει χρήση των ιστορικών στοιχείων. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε
παραμέτρους θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, που θα κάνει χρήση κωδικών πρόσβασης και
ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης θα του επιτρέπεται ή όχι η επέμβαση στα αντίστοιχα πεδία.

4.11

Λοιπές απαιτήσεις

Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, οι οχλήσεις στη λειτουργία της ΕΕΛ θα είναι οι ελάχιστες δυνατές. Οι
επεμβάσεις στις μονάδες που περιλαμβάνουν δίδυμες γραμμές (μηχανική εσχάρωση, δεξαμενή εξάμμωσης,
βιολογικοί αντιδραστήρες, δεξαμενές καθίζησης), θα γίνονται εναλλάξ, ώστε πάντα μία γραμμή να είναι σε
λειτουργία.
Οι εκκενώσεις των δεξαμενών και οι απαιτούμενοι καθαρισμοί θα γίνονται με μηχανικά μέσα του Αναδόχου. Τα
προϊόντα καθαρισμών ή άλλων πιθανών εργασιών θα γίνονται επίσης με ευθύνη του Αναδόχου.
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5. Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς
5.1.
Δομή φακέλου τεχνικής προσφοράς
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται υποχρεωτικά, (επί ποινής
αποκλεισμού) ηλεκτρονικός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πίνακας με τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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:
-

τεχνικά φυλλάδια (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα). Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι πλήρη, με σαφή τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος και όχι διαφημιστικά ή γενικά έντυπα.
Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα στην οποία θα αναφέρει ότι όλα τα
προσκομιζόμμενα τεχνικά φυλλάδια είναι αυθεντικά.
δήλωση χώρας κατασκευής του μηχανήματος
πιστοποιητικά ποιότητας (βλ. κεφ. 5.2 που ακολουθεί – παρ. 2)
οποιαδήποτε άλλο απαραίτητο τεχνικό στοιχείο, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων (στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα)

απ’ όπου θα προκύπτει η συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους.
3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.
Θα παρουσιαστεί αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και οι απαιτούμενες
επεμβάσεις στην λειτουργία της Ε.Ε.Λ. κατά την εκτέλεση αυτής. Η περιγραφή των παρεμβάσεων θα πρέπει να
είναι αναλυτική, χωρίς ασάφειες και θα επισημανθεί από τους Διαγωνιζόμενους η τυχόν απαίτηση για παύση
λειτουργίας συγκεκριμένων μονάδων κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού ή των εργασιών
συντήρησης.
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
-

Υπεύθυνη δήλωση για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
Όροι της εγγύησης – συντήρησης του εξοπλισμού
Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης
Σχέδιο αντιμετώπισης βλαβών (θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο χρόνος μετάβασης εξειδικευμένου
προσωπικού ή συνεργάτη του Αναδόχου στην Ε.Ε.Λ., καθώς και το προτεινόμενο διάστημα
αποκατάστασης βλάβης μετά από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας)

5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Έγγραφη δήλωση του Διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα στην οποία θα αναφέρει ότι θα είναι σε θέση να
παρέχει στη Δ.Ε.Υ.Α.Η., τα απαιτούμενα ανταλλακτικά του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε αντίθεση περίπτωση η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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-

Στοιχεία, που κατά την κρίση των Διαγωνιζομένων είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της Τεχνικής τους
Προσφοράς

5.2.
Λοιπές υποχρεωτικές απαιτήσεις
Επιπλέον των ανωτέρω, οι ακόλουθες απαιτήσεις αποτελούν απαράβατους όρους για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό.
1.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει στον τεχνικό του φάκελο μελέτη διαστασιολόγησης για
να τεκμηριώσει το δίκτυο τροφοδοσίας αέρα στις δεξαμενές αερισμού στο σύνολό του..

2.

Πιστοποιητικά ISO 9001
Για τον ακόλουθο εξοπλισμό θα υποβληθούν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας,
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 (του κατασκευαστή)
- Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα
- Κοχλίας Μεταφοράς εσχαρισμάτων
-

Γέφυρα δεξαμενής εξάμμωσης

-

Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης

-

Θυροφράγματα

-

Διάταξη διαχωρισμού άμμου

-

Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού

-

Φυσητήρες αερισμού

-

Αντλίες

-

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

-

Μετασχηματιστές

-

Το σύνολο των ζητούμενων οργάνων

-

Συστήματα PLC

-

Λογισμικό SCADA

-

Επικοινωνιακός εξοπλισμός

-

Ρυθμιστές στροφών

3.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των Η/Ζ για τον
χρόνο εγγύησης των Η/Ζ καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των πετρελαιοκινητήρων για τον
χρόνο εγγύησης του πετρελαιοκινητήρων.

4.

Συνεργασία με τους οίκους κατασκευής του εξοπλισμού.
Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα,
συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχέση του με τον κατασκευαστικό οίκο,
στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η προμήθεια των υλικών και συστημάτων θα γίνει από τον παραγωγό
του παραπάνω συστήματος αυτοματισμού. Επίσης θα αναφέρεται:
i) ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού σε περίπτωση
κατακύρωσης στον υποψήφιο προμηθευτή.
ii) οι όροι εγγύησης του προσφερόμενου εξοπλισμού (χρονική διάρκεια και εύρος κάλυψης).
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iii) ότι σε περίπτωση αδυναμίας του συμμετέχοντα να καλύψει τον εξοπλισμό στα πλαίσια της εγγύησης,
αυτή θα παρέχεται απ’ ευθείας από τον επίσημο αντιπρόσωπο ή διανομέα στην Ελλάδα.
iv) ότι για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, θα υπάρχουν τα βασικά
ανταλλακτικά ή συμβατά προς αυτά προϊόντα, για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών στα προσφερόμενα
υποσυστήματα
v) επωνυμία και διεύθυνση πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου στο οποίο μπορεί να απευθύνεται ο
κύριος του έργου για θέματα εγγυήσεων, επισκευών και ανταλλακτικών για το προσφερόμενο προϊόν.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας του κατασκευαστικού οίκου στην
Ελλάδα, η παραπάνω δήλωση θα παρέχεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή, υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του (προσκομίζοντας τα κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα), συνοδευόμενη από
αντίστοιχη βεβαίωση μη ύπαρξης αντιπροσώπου ή διανομέα στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που συμμετέχει στον διαγωνισμό ο κατασκευαστικός οίκος ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή
διανομέας του στην Ελλάδα, αρκεί η δήλωση του συμμετέχοντα, εφ’ όσον συνοδεύεται από τα κατάλληλα
αποδεικτικά έγγραφα της σχέσης με τον κατασκευαστικό οίκο.
Οι παραπάνω δηλώσεις-βεβαιώσεις αφορούν στα παρακάτω συστήματα:


Επικοινωνιακός Εξοπλισμός



Συστήματα PLC



Λογισμικό SCADA



Ρυθμιστές στροφών

Ειδικά για τα αντλητικά συγκροτήματα και τα Η/Ζ, ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση των κατασκευαστικού οίκων των αντλιών και ΗΖ ότι έχουν κάνει την
προσφορά για τη παρούσα προμήθεια, ότι τα τεχνικά φύλλα δεδομένων (datasheets) της προσφοράς είναι
αυθεντικά και ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία καθώς και ότι σε περίπτωση
κατακύρωσης θα προμηθεύσει τις προτεινόμενες αντλίες / ΗΖ καθώς και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10
έτη στον οικονομικό φορέα.

5.

Συνεργασία με οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών.
Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάπτυξη
του λογισμικού, η μελέτη και η θέση σε λειτουργία, θα γίνει από τον παραγωγό ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης,
εκτός από την υπεύθυνη δήλωση θα προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού στην οποία θα
βεβαιώνεται η χρήση των κρίσιμων δομικών στοιχείων της προσφερόμενης λύσης (λογισμικό P.L.C., λογισμικό
Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων) σε αντίστοιχα συστήματα σε οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία
του παραγωγού και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ο παραγωγός Ανάπτυξης Λογισμικού θα διαθέτει :
Το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικό με ανάπτυξη λογισμικού, που
βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση.
Το ευρωπαϊκό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 σχετικό με ανάπτυξη λογισμικού,
που βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από οργανισμούς που εφαρμόζουν
τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση.
Σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία τύπου QHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο,
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πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό σχετικό με ανάπτυξη λογισμικού, που βασίζεται στην σχετική σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων
για την πιστοποίηση.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣOTΗΤΑ.

6.

Τιμή

Μερικό

Γενικό

Μονάδος

Σύνολο

Σύνολο

[€]

[€]
[€]

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες
Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων
Γέφυρα δεξαμενής εξάμμωσης
Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (5,5KW)
Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (7,5KW)
Διάταξη διαχωρισμού άμμου
Σωληνώσεις δεξαμενής εξάμμωσης
Ηλεκτρολογικός πίνακας προεπεξεργασίας
Υλικά θυροφραγμάτων προεπεξεργασίας
Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
2
2
1
1
1
3
2

29.250,00 €
12.705,00 €
53.300,00 €
8.415,00 €
8.590,00 €
9.165,00 €
17.890,00 €
25.360,00 €
2.837,00 €
4.715,00 €

58.500,00 €
12.705,00 €
53.300,00 €
16.830,00 €
17.180,00 €
9.165,00 €
17.890,00 €
25.360,00 €
8.511,00 €
9.430,00 €

1.11

Εκκένωση δεξαμενών

τεμ.

2

8.500,00 €

17.000,00 €
245.871,00

2
2.1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΌ ΒΥΤΙΑ
Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με μονάδα
DAFF

τεμ.

185.000,00 €

1

185.000,00 €
185.000,00

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 4,0KW
Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 5,0KW
Τοπικά χειριστήρια αναδευτήρων
Φυσητήρες αερισμού(45KW)
Διαχύτες

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3
2
3
3
1

3.6

Κεντρικό δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων
παροχής αέρα τριών (3) γραμμών αερισμού

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.

1

3,7
3.8

Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής
αέρα 1ης & 2ης δεξαμενής αερισμού
Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής
αέρα 3ης δεξαμενής αερισμού

12.430,00 €
18.140,00 €
885,00 €
20.334,00 €
72.250,00 €

37.290,00 €
36.280,00 €
2.655,00 €
61.002,00 €
72.250,00 €

95.000,00 €

95.000,00 €

90.000,00 €

90.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €
469.477,00

4
4.1
4.2

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
Μειωτήρας περιστροφικού ξέστρου
Βάση χοάνης συλλογής επιπλεόντων

τεμ.
τεμ.

2

2.431,00 €

4.862,00 €

2

1.500,00 €

3.000,00 €
7.862,00

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ανακυκλοφορίας
ιλύος με κινητήρα 9,3kW
Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
ανακυκλοφορίας ιλύος και συστήματος bypass

τεμ.

3

τεμ.

5.3

Υποβρύχια αντλία λυμάτων μεικτού υγρού με
κινητήρα 25,0kW

5.4
5.5

5
5.1
5.2

25.400,00 €

76.200,00 €

1

23.362,00 €

23.362,00 €

τεμ.

4

34.840,00 €

139.360,00 €

Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου μεικτού
υγρού και συστήματος bypass

τεμ.

1

35.732,00 €

35.732,00 €

Υποβρύχια αντλία λυμάτων περίσσειας λάσπης

τεμ.

2

5.400,00 €

10.800,00 €
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με κινητήρα 2,8 kW
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
περίσσειας λάσπης και συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων στραγγιδίων με
κινητήρα 3,9 kW
Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
στραγγιδίων και συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 65,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α0
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 65,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 27,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου A2
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
(ποτάμι) με κινητήρα 8,0 kW

Α0
και
Α1
και
Α2
και
Α1

τεμ.

1

11.095,00 €

11.095,00 €

τεμ.

2

7.720,00 €

15.440,00 €

τεμ.

1

11.546,00 €

11.546,00 €

τεμ.

5

66.080,00 €

330.400,00 €

τεμ.

1

117.237,00 €

117.237,00 €

τεμ.

5

66.080,00 €

330.400,00 €

τεμ.

1

110.577,00 €

110.577,00 €

τεμ.

3

22.600,00 €

67.800,00 €

τεμ.

1

85.459,00 €

85.459,00 €

τεμ.

2

15.200,00 €

30.400,00 €

12.877,00 €

12.877,00 €

5.16

Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
Α1(ποτάμι) και συστήματος bypass

τεμ.

1

5.17

Τοπικά χειριστήρια αντλιών

τεμ.

5

885,00 €

4.425,00 €

1

4.715,00 €

4.715,00 €

5.18

Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

τεμ.

1.417.825,00
6
6.1
6.2
6.3
6.4

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης
Ηλεκτρολογικός πίνακας
Τοπικό χειριστήριο δοσομετρικών αντλιών
Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα (2x11kW)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
1

1.700,00 €
1.615,00 €
1.206,00 €
6.460,00 €

3.400,00 €
1.615,00 €
1.206,00 €
6.460,00 €

6.5

Υδραυλική εγκατάσταση μονάδας

τεμ.

1

1.500,00 €

1.500,00 €
14.181,00

7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

ΟΡΓΑΝΑ
Προμήθεια
μετρητή
παροχής
ανοικτού
καναλιού τύπου υπερήχων
Προμήθεια μετρητή στάθμης υδροστατικής
πίεσης 0-6m
Μετρητής pH με controller
Μετρητής DO με controller
Μετρητής ORP με controller
Μετρητής MLSS με controller
Μετρητής SS με controller
Μετρητής NH4, NO3 με controller
Μετρητής COD με controller
Αυτόματος δειγματολήπτης
Μετρητής Στάθμης Ιλύος
Σύστημα
βελτιστοποίησης
βιολογικής
επεξεργασίας
Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 80
(Φλατζωτός)
Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 200
(Φλατζωτός)

τεμ.

2

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3
1
2
2
2
1
2
1
2
2

τεμ.

2

τεμ.

1

τεμ.

1

4.425,00 €

8.850,00 €

945,00 €

2.835,00 €

4.110,00 €
4.923,00 €
4.408,00 €
7.375,00 €
7.375,00 €
11.019,00 €
24.382,00 €
8.460,00 €
8.992,00 €

4.110,00 €
9.846,00 €
8.816,00 €
14.750,00 €
7.375,00 €
22.038,00 €
24.382,00 €
16.920,00 €
17.984,00 €

14.900,00 €

29.800,00 €

2.380,00 €

2.380,00 €

3.109,00 €

3.109,00 €
173.195,00

8
8.1
8.2

ΠΙΝΑΚΕΣ PLC
Οθόνη HMI
PLC

τεμ.
τεμ.

3
11

3.449,00 €
6.716,00 €

10.347,00 €
73.876,00 €

8.3

Λογισμικό εφαρμογής PLC

τεμ.

11

3.500,00 €

38.500,00 €
122.723,00

9
9.1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

τεμ.

3.500,00 €

6
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9.2

Εξοπλισμός επικοινωνίας GPRS

τεμ.

1.750,00 €

4

7.000,00 €
28.000,00

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ
Κεντρικοί Υπολογιστές (SCADA servers)
Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού με
υπολογιστή (PC)
Rack 19", 42U με παρελκόμενο εξοπλισμό
KVM Console
Router ADSL/VPN
Εκτυπωτής Laser

10.7

UPS 3kVA

10
10.1

τεμ.

2

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
2
1

τεμ.

1

7.500,00 €

15.000,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

1.160,00 €
1.373,00 €
570,00 €
383,00 €

1.160,00 €
1.373,00 €
1.140,00 €
383,00 €

1.029,00 €

1.029,00 €
28.085,00

11
11.1
11.2

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού
(Αδειες S/W)
Λογισμικό
Εφαρμογής
Τηλε-ελέγχου
/
Τηλεχειρισμού και Επικοινωνιών

τεμ.

1

τεμ.

1

33.289,00 €

33.289,00 €

50.200,00 €

50.200,00 €
83.489,00

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Γενικός πίνακας διανομής Μέσης Τάσης της
Ε.Ε.Λ.(630KVA)
Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, κτιρίου
υποσταθμού.
Πίνακας διανομής και ελέγχου, κτιρίου
διοίκησης
Πίνακας φυσητήρων δεξαμενών αερισμού
Πίνακας μονάδας προεπεξεργασίας
Πίνακας διδύμου πιεστικού συγκροτήματος
κτιρίου χλωρίωσης
Πίνακας αντλιοστασίου Α0
Πίνακας αντλιοστασίου Α1(μέση και χαμηλή
τάση)
Πίνακας αντλιοστασίου Α2

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1

τεμ.
τεμ.

1
1

τεμ.

1

τεμ.

1

20.140,00 €

20.140,00 €

31.225,00 €

31.225,00 €

87.856,00 €

87.856,00 €

44.085,00 €
25.360,00 €

44.085,00 €
25.360,00 €

10.006,00 €

10.006,00 €

69.630,00 €

69.630,00 €

96.886,00 €

96.886,00 €

32.735,00 €

32.735,00 €
417.923,00

13
13.1
13.2

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 660 kVA
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 330 kVA

τεμ.
τεμ.

1
2

92.000,00 €
54.000,00 €

92.000,00 €
108.000,00 €

13.3

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 110 kVA

τεμ.

1

26.000,00 €

26.000,00 €
226.000,00

14
14.1

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV
Μ.Σ. Διανομής 630 kVA

14.2

Μ.Σ. Διανομής 400 kVA

τεμ.
τεμ.

1

30.100,00 €

30.100,00 €

1

25.500,00 €

25.500,00 €
55.600,00

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντλιοστάσιο Α0
Αντλιοστάσιο Α1
Αντλιοστάσιο Α2
Γ.Π.Χ.Τ. ΕΕΛ
Προεπεξεργασία
Δεξαμενές Αερισμού
Δευτεροβάθμια Επεξεργασία
Αντλιοστάσιο Διάθεσης

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1
1
1
1
1

815,00 €

815,00 €

815,00 €
815,00 €
815,00 €
815,00 €
815,00 €
815,00 €

815,00 €
815,00 €
815,00 €
815,00 €
815,00 €
815,00 €

τεμ.

1

815,00 €

815,00 €
6.520,00

ΣΥΝΟΛΟ
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835.620,24 €

ΦΠΑ 24%

4.317.371,24€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γενικό Σύνολο : Τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα
ΕΥΡΩ και εικοσιτέσσερα λεπτά

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται μέσω επενδυτικού δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.) και της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η θα γίνεται από το Π.Δ.Ε.
του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά του εγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό που έχει συσταθεί από το
Τ.Π.Δ. με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANTELIS
CHARAKLIAS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GEORGOPOULOS
Γεωργόπουλος
Ιωάννης13:17:09 EET
Ημερομηνία:
2019.12.20
Τόπος:
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Χαρακλιάς Παντελής
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS MITSIS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:21:53 EET
Τόπος:

ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» είναι η αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. Ηγουμενίτσας, η
δοκιμαστική του λειτουργία για δύο(2) μήνες και η εγγυημένη λειτουργία του σύμφωνα με την προσφορά του
Αναδόχου [κατ’ ελάχιστον δώδεκα (24) μήνες].
Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Άρθρο 2
Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης
Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Αναδόχου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή
προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως. Οι κάθε είδους
προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις
επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 3
Επεξηγήσεις
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να έχουν διαβάσει και κατανοήσει
τα Συμβατικά Τεύχη.
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Δ.Ε.Υ.Α.Η., ούτε η Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλός της
έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των
όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι 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 Δ.Ε.Υ.Α.Η. ή θα επηρεάσει
την κρίση του Αρμόδιου Επιβλέποντα της Δ.Ε.Υ.Α.Η ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την
σύμβαση.
Άρθρο 4
Εγγυήσεις (Καλής εκτέλεσης, Καλής λειτουργίας)
1.

2.
3.

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 4.1 και είναι πέντε επί τοις εκατό (5%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
λειτουργίας έτσι ώστε να προχωρήσει η αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού της σύμβασης, θα αντιστοιχεί σε ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ
(100.000 €) και θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρο 4.1.2 και 6.6 της
διακήρυξης.
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Άρθρο 5
Χρόνος παράδοσης – Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
1.
2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός δέκα (23) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4412/16
Άρθρο 6
Υποβολή χρονοδιαγράμματος

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην
Δ.Ε.Υ.Α.Η. χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης της προμήθειας. Παράλληλα, θα
υποβάλλει υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων
από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η., καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η Δ.Ε.Υ.Α.Η. προς διάφορες κατευθύνσεις, για
την ομαλή εκτέλεση της προμήθειας
Άρθρο 7
Παραλαβή εξοπλισμού – Πληρωμές

1.
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εφόσον η
παράδοση του εξοπλισμού γίνει τμηματικά, η παραλαβή του θα γίνει επίσης τμηματικά, με την υπογραφή του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου.
Αντίστοιχα, μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, μπορούν να αποδεσμεύονται
τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
2.
Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση πληρωμή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την
υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί
προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της προμήθειας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί
να καθυστερήσει για διάστημα πέραν των 15 ημερών από την ημέρα της επίσημης υποβολής του λογαριασμού του
προμηθευτή, εκτός κι αν η υπηρεσία τον ενημερώσει για ελλιπή παράδοση των συστημάτων ή/και του εξοπλισμού.
Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι :
1ο Στάδιο
Για το Στάδιο 1 ο Ανάδοχος δύναται να ζητήσει προκαταβολή ύψους έως 20% του συνολικού τιμήματος της
προμήθειας με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Τα Στάδια 2ο και 3ο πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 23 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με την εκπνοή
της οποίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε θέση να λειτουργήσει ο ζητούμενος Η/Μ εξοπλισμός.
2ο Στάδιο
Με την παράδοση κάθε επιμέρους υποσυστήματος / εξοπλισμού σε οποιοδήποτε 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 70% του παραδοθέντος υλικού.
Με την εγκατάσταση ή/και προγραμματισμό/παραμετροποίηση κάθε επιμέρους υποσυστήματος ή λοιπού
εξοπλισμού, τη σύνδεσή του στο σύστημα, την διασύνδεση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, την ολοκλήρωση όλων
των εργασιών που προβλέπονται στην υπ’ όψη θέση την αναγνώρισή του από τους ΚΣΕ/ΠΣΕ και τη διαπίστωση
αποστολής πληροφοριών και λήψης και εκτέλεσης εντολών (εφ’όσον προβλέπεται από τη διακήρυξη) θα γίνεται η
καταρχήν παραλαβή κάθε υποσυστήματος, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται λογαριασμός
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μέχρι το 100% της αξίας του κατ’ αρχήν παραληφθέντος εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού και μέχρι το
50% της αξίας του αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογής.

3ο Στάδιο
Μετά την κατ’ αρχήν παραλαβή του συνόλου των υποσυστημάτων / εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα διαθέσει το
απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τη δοκιμαστική λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού το χρονικό διάστημα αυτό θα
επισκευάζεται/συντηρείται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής και επιτυχής λειτουργίας αυτής και την υπογραφή του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού συντάσσεται λογαριασμός για το υπόλοιπο της δαπάνης
προμήθειας μέχρι του ύψους του 100%.
Οι λογαριασμοί που συντάσσονται ως ανωτέρω θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο και
αποδεικτικά φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.
Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες
πληρωμές.
4ο Στάδιο
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού θα ξεκινήσει η
περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονικής διάρκειας όπως προσφέρθηκε από τον προμηθευτή (ελάχιστη
διάρκειας περιόδου εγγύησης ορίζονται τα δύο έτη).
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης όπως προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, θα γίνεται προοδευτική
απομείωση του ποσού της εγγύησης καλής λειτουργίας ως εξής:
Με την συμπλήρωση του 50% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, απομείωση του ύψους της εγγυητικής
επιστολής στο 50% της αρχικώς κατατεθειμένης
Η παραλαβή του συστήματος ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που θα
γίνει μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και που συνιστά την επιστροφή στον προμηθευτή όλων των εγγυήσεων
που αφορούν την εγκατάσταση του συστήματος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό με το σύστημα προκειμένου να
διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του.
Άρθρο 8
Εκπαίδευση
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του
προσωπικού της Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπου του εξοπλισμού που θα
εγκατασταθεί. 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 εξοπλισμού, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 9
Εγχειρίδια λειτουργίας
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Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του
εξοπλισμού της προμήθειας. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε ένα (1) πλήρες τυπωμένο αντίγραφο, στην Ελληνική
γλώσσα, καθώς επίσης και σε ψηφιακή μορφή (κατά προτίμηση pdf αρχεία).
Άρθρο 10
Εγγύηση - Συντήρηση - Υποστήριξη του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση / συντήρηση διάρκειας ίσης με την αναφερόμενη στην Τεχνική του
Προσφορά, για το σύνολο του προς εγκατάσταση εξοπλισμού.
Άρθρο 11
Αναπροσαρμογή τιμών
Η Δ.Ε.Υ.Α.Η με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών για την προμήθεια
και εγκατάσταση του εξοπλισμού, μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν
στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές.
Άρθρο 12
Δοκιμές εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος θα προνοήσει για δοκιμή του εξοπλισμού, όπως περιγράφεται. Όλες οι διαδικασίες δοκιμών θα
συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η, ώστε να πληρούν τις
προδιαγραφές της προμήθειας.
Άρθρο 13
Υλοποίηση Προμήθειας
1. Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας 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
την Δ.Ε.Υ.Α.Η. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 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 Δ.Ε.Υ.Α.Η. κατά την διάρκεια υλοποίησης της
προμήθειας και θα συμμετέχει σ’ όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου.
2. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και έλεγχο της προμήθειας,
ειδικευμένη και ανειδίκευτη.
3. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς την Δ.Ε.Υ.Α.Η. όταν ολοκληρώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν
ολοκληρωθεί όλη η προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της
Δ.Ε.Υ.Α.Η. και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της προμήθειας, καθώς και για όλη την προμήθεια και ο
Ανάδοχος θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις.
4. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη έκτακτη ή προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προμήθεια.
5. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της
προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια.
Άρθρο 14
Εκτέλεση εργασιών
Επειδή η Ε.Ε.Λ. Ηγουμενίτσας είναι σε συνεχή λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες
του, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας να είναι οι μικρότερες δυνατές. Δεν επιτρέπεται η
ολοκληρωτκή παύση λειτουργίας μονάδων που διαθέτουν δύο γραμμές επεξεργασίας (π.χ. ταυτόχρονη παύση
λειτουργίας των δύο γραμμών βιολογικής επεξεργασίας).
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Άρθρο 15
Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης
Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει προσκομισθεί
ορίζεται ο Ανάδοχος. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Η. μετά από αίτημα του
Αναδόχου, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο Ανάδοχος. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις της
προμήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε
αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος της
Δ.Ε.Υ.Α.Η. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. και αποτελεί προϋπόθεση για την
προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.
Άρθρο 16
Μεταβολή νομικού προσώπου
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο του
διαγωνιζομένου και η μεταβολή αυτή έγινε μετά από:
Α. Συγχώνευση ή διάσπαση της διαγωνιζόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 ή και άλλης
ισχύουσας νομοθεσίας και υποκατάστασή της από άλλη εταιρεία, η οποία υπεισήλθε στη θέση της κατά το μέρος
που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό (καθολική διαδοχή) ή
Β. Την συνεισφορά του συνόλου του ενεργητικού της διαγωνιζομένης σε άλλη εταιρία / εταιρικό σχήμα, με
οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του μετασχηματισμού,
η διάδοχος εταιρεία / εταιρικό σχήμα μπορεί να συμμετάσχει νομίμως στην περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισμού και στη θέση της προκατόχου της, που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, εφόσον προηγουμένως και στις
δύο περιπτώσεις:
α. Έχει γνωστοποιηθεί αμελλητί στη ΔΕΥΑ η μεταβολή στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, με την κατάθεση
όλων των νομίμων εγγράφων που αποδεικνύουν την κατά ως άνω επελθούσα μεταβολή
β. Έχουν προσκομιστεί μετά από την έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑ όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, που
αποδεικνύουν ότι η διάδοχος εταιρεία / εταιρικό σχήμα πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού
γ. Έχει διαπιστωθεί και ελεγχθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,
η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού της
διαδόχους εταιρείας / εταιρικού σχήματος.

Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANTELIS CHARAKLIAS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:14:25 EET
Τόπος:
Χαρακλιάς Παντελής

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GEORGOPOULOS
Γεωργόπουλος
Ιωάννης13:17:56 EET
Ημερομηνία:
2019.12.20
Τόπος:
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS MITSIS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:27:16 EET
Τόπος:

Μήτσης Σωτήριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από τον Αναθέτοντα Φορέα)
Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 1
Εκτέλεση εργασιών
1. Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας και θα έχει έναν ικανό επιβλέποντα που
θα είναι συνεχώς στους χώρους που υλοποιείται η προμήθεια, θα έχει εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες και
θα είναι εγκεκριμένος από την Τ.Υ. (Τεχνική Υπηρεσία) της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον
συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Αναδόχου, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους, όπως θα
συμφωνηθεί με την Δ.Ε.Υ.Α.Η. κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και θα συμμετέχει σε όλες τις
συναντήσεις στο χώρο υλοποίησης της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ειδικευμένο και
ανειδίκευτο.
3. O Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς την Δ.Ε.Υ.Α.Η. όταν τελειώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει
όλη η προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και προς ικανοποίηση της, για
κάθε μέρος της προμήθειας καθώς και για ολόκληρη την προμήθεια.
4. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη έκτακτη ή προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προμήθεια.
5. O Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της
προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει η προμήθεια.
Άρθρο 2
Δημόσια Υγεία
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να μην θέτουν σε κίνδυνο την
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 Δ.Ε.Υ.Α.Η. θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να παρέχει όλους τους κατάλληλους χώρους υγιεινής για το προσωπικό και θα
πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή άχρηστων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να
εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει στην Δ.Ε.Υ.Α.Η. ή των
παρακειμένων ιδιοκτησιών.
Άρθρο 3
Πίνακες Ανακοινώσεων
Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους της προμήθειας ή μέρος των εγκαταστάσεων για
τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Άρθρο 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.

Άρθρο 5
Χρήση φορητών εργαλείων
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλόλητα των χρησιμοποιούμενων εργαλείων
συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων.
Άρθρο 6
Ποιότητα Εργασιών - Σκαλωσιές
Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής και να εκτελούνται από καλά
εκπαιδευμένους τεχνικούς. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με αυτά που περιγράφονται στο κείμενο
αυτό, ή τα αντίστοιχα σχέδια. Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές
Προδιαγραφές εκτός αν περιγράφεται αλλιώς στο κείμενο αυτό ή τα αντίστοιχα σχέδια. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για την προμήθεια. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή
κατάσταση και να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
Άρθρο 7
Καταστροφές υλικών
1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την έναρξη της προμήθειας ως την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.Η. δεν είναι υπεύθυνη για όποια καταστροφή συμβεί στα υλικά που
αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από σκουριά, διάβρωση, σκόνη, κ.λ.π.
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.
3. Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύμματα μέχρι την χρήση
τους.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, στεγνά και σε καλή
κατάσταση.
5. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν αντικατάσταση των
υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων υλικού για απορρόφηση υγρασίας (silica gel).
6. Ότι υλικό παραδίδεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζημιά σε αυτό να αναφέρεται αμέσως
γραπτά και να δείχνεται στον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Υλικό που περισσεύει θα πρέπει να παραδίδεται
στον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Άρθρο 8
Δείγματα
Κατά την φάση της υλοποίησης ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Μηχανικό με δείγματα για κάθε υλικό εξοπλισμό
που θα απαιτήσει ο Αρμόδιος Μηχανικός της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Άρθρο 9
Έγκριση προδιαγραφών εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Η. όλα τα σχέδια και προδιαγραφές για έγκριση πριν την αγορά,
κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισμού. Όταν τα υποβληθέντα στοιχεία από τον Ανάδοχο δεν εγκρίνονται τότε αυτός
θα πρέπει να υποβάλει καινούργια μέσα σε δύο εβδομάδες. Αν είναι αναγκαίο τα στοιχεία αυτά θα διορθώνονται
σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου Μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για την έγκριση των υποβληθέντων στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως έκφραση γνώμης από
αυτού ως προς την καταλληλόλητα της σχεδίασης, αντοχής κ.λ.π. του εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση.
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Άρθρο 10
Προστασία και πακετάρισμα αποστολών
Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκε, προς τον τόπο του έργου, το υλικό πρέπει
να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες φθορές. Ο Ανάδοχος 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. 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 μία γενική λίστα πακέτων.
Άρθρο 11
Παράδοση υλικών
Ο Ανάδοχος δεν θα παραδώσει υλικά πολύ πριν την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα υλοποίησης της
προμήθειας. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από την στιγμή που ορίζει το πρόγραμμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί
με την Δ.Ε.Υ.Α.Η., θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός των χώρων του 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
Δ.Ε.Υ.Α.Η. την πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα και
ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του Αναδόχου.
Άρθρο 12
Εργασία στους χώρους του έργου
Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες, εκτός αν γίνει διαφορετική συμφωνία
με την Δ.Ε.Υ.Α.Η. Όλα τα υλικά εξαρτήματα κ.λ.π. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα
τρόπο. Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο Ανάδοχος πρέπει να
απομακρύνει τα απορρίμματα και τα εργαλεία του.
Άρθρο 13
Κωδικοποίηση εξοπλισμού
Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του ενδεικτικό σήμα του εργοστασίου κατασκευής.
Άρθρο 14
Τελειώματα
 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.
 Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια των κατασκευαστών και θα
έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα έχουν περαστεί με αντισκωριακό υγρό και θα έχουν ψεκαστεί με
άλλες δύο στρώσεις χρώματος, σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με το Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Όλα τα
χρώματα στα δωμάτια ελέγχου και άλλους παρόμοιους χώρους πρέπει να έχουν μικρό δείκτη ανάκλασης. Αν
κάποιο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, μεταξύ της ημέρας ελέγχου και της ημέρας παραλαβής,
χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. να μην μπορεί να επισκευασθεί
ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί και θα επισκευασθεί στο εργοστάσιο ή θα αλλαχθεί με καινούριο.
Μικρές χαραγματιές στην βαμμένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί τόπου με την συμφωνία του
Αρμοδίου Μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που υπέστησαν ζημιά στη διάρκεια
της προμήθειας και με δική του δαπάνη.
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Άρθρο 15
Δοκιμές - Έλεγχοι και Αποδοχή
1. Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για
συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τα τεστ και θα
πρέπει να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α.Η. τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημέρα που θα γίνουν τα εργοστασιακά ή
επιτόπια τεστ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των
υλικών και των τεχνικών που θα χρειαστούν για τα τεστ. 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 Δ.Ε.Υ.Α.Η. Όποιο
αντικείμενο δεν περάσει τα τεστ, 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. Αν ο
μηχανικός δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο σε συνθήκες που θα είναι ίδιες με αυτές
που θα υπήρχαν αν παρίστατο. Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον προμηθευτή ή τον Αρμόδιο Μηχανικό της
Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή.
2. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν ο Αρμόδιος Μηχανικός της Δ.Ε.Υ.Α.Η. θέλει να παρευρεθεί στους
ελέγχους, θα συμφωνηθεί να γίνουν σε μία ημερομηνία που βολεύει τον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και
του Αναδόχου. Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν όσο το δυνατόν με τις
τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου. Ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του
υλικού είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές. Επίσης, θα αποδείξει στον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
την αξιοπιστία των υλικών. Ο Ανάδοχος θα αποδείξει στον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. την ακρίβεια των
οργάνων μετρήσεως και θα πρέπει να έχει αποτελέσματα πρόσφατης βαθμονόμησης ή να οργανώσει
βαθμονόμηση τους από ανεξάρτητο εργαστήριο με έξοδα του. Αν όταν γίνονται τα τεστ υπάρξει κάποια
αμφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων θα ξαναβαθμονομηθούν από τον Προμηθευτή ή θα πρέπει να
υπολογιστεί το εύρος σφάλματος του κατασκευαστή στις μετρήσεις.
3. Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα ελεγχθούν στο εργοστάσιο του
κατασκευαστή. Αν χρειασθεί ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει στον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανάλογα
πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν την λεπτομερή διαδικασία ελέγχου και
πιστοποίησης του εξοπλισμού.
4. Στο χώρο του έργου θα γίνουν τεστ από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με
τον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Όλα τα υλικά εργαλεία και τεχνικοί που χρειάζονται θα παρασχεθούν από
τον Προμηθευτή. Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν την
αρχή της περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία του Αρμόδιου Μηχανικού της
Δ.Ε.Υ.Α.Η. για να αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο του έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραμμα των τεστ για να το εγκρίνει ο Αρμόδιος Μηχανικός της
Δ.Ε.Υ.Α.Η. Το πρόγραμμα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τα τεστ. Τα τεστ δεν θα
προχωρήσουν πριν εγκριθούν από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Θα κρατηθούν αρχεία για όλα τα τεστ.
Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και
διόρθωσής της. Όταν ολοκληρώνεται κάθε τεστ με την συμφωνία του Αρμόδιου Μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η., θα
υπογράφεται από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή το αντίστοιχο
πιστοποιητικό του τεστ. Σε τεστ που δεν παρευρίσκεται ο Μηχανικός θα τα υπογράφει ο υπεύθυνος μηχανικός
δοκιμών μαζί με υπεύθυνο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.

Άρθρο 16
Παραλαβή
Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά του κάθε επιτάχυνση εργασίας ή εργασία κατά τα
Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι το όλο σύστημα είναι τελείως έτοιμο προς λειτουργία την
συμβατική ημερομηνία. Ο αρμόδιος μηχανικός της Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής για κάθε
ένα από τα τμήματα που θα τεθούν σε λειτουργία και ελεγχθούν.
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Άρθρο 17
Απαιτήσεις Εγκατάστασης
Οι παρακάτω όροι για τους Προμηθευτές είναι πρόσθετοι στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης των οποίων θα
αποτελούν μέρος:
1. Υπεργολάβος
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός 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.
2. Τοπικές Αρχές
Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, ηλεκτρικού και αερίου
πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες αμοιβές θα πρέπει να
πληρωθούν από τον Προμηθευτή.
3. Διασύνδεση με Υπάρχουσες Υπηρεσίες
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συμφωνήσει με τον υπεύθυνο
Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η το χρονοδιάγραμμα χρήσης. Εφ’ όσον ο υπεύθυνος μηχανικός συμφωνήσει οι εργασίες
σύνδεσης θα γίνουν από της Δ.Ε.Υ.Α.Η., 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 νερού, ηλεκτρικού, συμπιεσμένου αέρα κ.λ.π. για χρήση από τον Ανάδοχο θα
υποδειχθούν από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
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 λογικό 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 ρυθμίσεις και
κώδικες λειτουργίας που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο που ανήκει στους
υπεργολάβους του και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που
θα του υποδείξει ο Αρμόδιος Μηχανικός της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Κατά την εργασία του στους χώρους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. ο
Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας που θα είναι αναρτημένοι στην περιοχή.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα πληροφορήσει τον υποψήφιο του Προμηθευτή για οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ασφάλειας
οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και ο υποψήφιος του Προμηθευτή θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του
προσωπικού του Προμηθευτή για τις παραπάνω διαδικασίες. Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
ενήμερη για οποιεσδήποτε εργασίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού
της Δ.Ε.Υ.Α.Η ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. Το προσωπικό του Προμηθευτή πρέπει να
συμμορφώνεται με όλους του κανόνες ασφαλείας οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Η. έτσι ώστε να είναι
προστατευμένο από κινδύνους που είναι πιθανοί στους χώρους οι οποίοι ανήκουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Η.
5. Εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό ασφαλείας δηλαδή
δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κ.λ.π., με σκοπό την είσοδο σε περιορισμένους
χώρους, εργαλεία και άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για την εκτέλεση της προμήθειας 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 σε
οποιαδήποτε στιγμή από την Δ.Ε.Υ.Α.Η. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. οπότε ο Ανάδοχος πρέπει να
εξετάσει τον εξοπλισμό πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την ασφαλή
του χρήση και το προσωπικό του Προμηθευτή πρέπει να εκπαιδευτεί για την χρησιμοποίησή του.
6. Τραυματισμοί
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Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α.Η. για όλους του τραυματισμούς που συνέβησαν κατά την
παραμονή στους χώρους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και για όλες τις απουσίες από την δουλειά που αυτοί είχαν σαν
αποτέλεσμα.
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
στην Δ.Ε.Υ.Α.Η.
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 την
Δ.Ε.Υ.Α.Η.
9. Εμπόδια στην Πρόσβαση
Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια χωρίς την γραπτή
άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Η.
10. Κύλινδροι Αερίου
Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια χωρίς άδεια της
Δ.Ε.Υ.Α.Η. Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι
οπότε αυτό είναι δυνατό.
11. Πρόσβαση από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους εργασίας και πρέπει να πηγαίνουν
στους χώρους αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Η.
12. Είσοδος σε διάφορους χώρους
Το προσωπικό του Αναδόχου δεν θα μπαίνει σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, containers, κ.λ.π., χωρίς
την γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
13. Φωτιές
Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Η., η
οποία 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.
14. Ρύπανση
Ο Ανάδοχος θα πρέπει πάντα να υπακούει τους κανονισμούς που αφορούν την διάθεση ρυπάνσεων 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.

15. Καθαριότητα Χώρου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 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 την Δ.Ε.Υ.Α.Η. Όταν η
προμήθεια ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο. Αν αυτό δεν γίνει,
συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με επιβάρυνση του Προμηθευτή.
16. Υπερχείλιση Υγρών
Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων πρέπει να αποτρέπεται και αν αυτό γίνει θα πρέπει να
αναφέρεται αμέσως στην Δ.Ε.Υ.Α.Η.
17. Λάσπες στους Δρόμους
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Ο Ανάδοχος δεν 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.

Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANTELIS CHARAKLIAS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:15:20 EET
Τόπος:

Χαρακλιάς Παντελής

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
Γεωργόπουλος Ιωάννης
GEORGOPOULOS
Ημερομηνία:
2019.12.20
EET
Πολιτικός
Μηχανικός13:18:42
Π.Ε.
Τόπος:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS MITSIS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:25:51 EET
Τόπος:

ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Τεχνικές Προδιαγραφές

1.

Μονάδα Προεπεξεργασίας λυμάτων από βυτία

Προκειμένου να μειωθεί η συγκέντρωση των ρύπων στα λύματα προερχόμενα από βυτία ως προς το
οργανικό τους φορτίο (πριν από το στάδιο της ανάμιξής τους με τα αστικά λύματα), έτσι ώστε η
διαφορά του BOD5 μεταξύ τους να είναι το δυνατόν μικρότερη, θα εγκατασταθεί σύστημα
προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων το οποίο θα πρέπει εκτός των άλλων να συμπεριλαμβάνει μονάδα
DAF μέγιστης δυνατότητας ροής λυμάτων 15m3/h. Η μονάδα αυτή θα αντλεί λύματα από την
υφιστάμενη δεξαμενή υποδοχής – εξισορρόπησης και θα καταθλίβει στο φρεάτιο εισόδου των αστικών
λυμάτων επεμβαίνοντας βελτιωτικά τόσο στην εξομάλυνση του ρυπαντικού φορτίου των
βοθρολυμάτων με τα αστικά όσο και σε λοιπές παραμέτρους που αναφέρονται ακολούθως. Ο
Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του τη χωροταξική διευθέτηση της νέας μονάδας στο διαθέσιμο γήπεδο
επιλέγοντας κατάλληλες διαστάσεις εξοπλισμού ώστε να μη δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία της
εγκατάστασης.
Όλος ο Η/Μ εξοπλισμός της μονάδας θα είναι καινούργιος και όταν παραδοθεί στο χώρο εγκατάστασης
της προμήθειας, θα φέρει σήμανση CE.
Η αυτόνομη μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων βυτίων για την ΕΕΛ Ηγουμενίτσας μεγίστης ημερήσιας
ροής 150m3 και ωριαίας μεγίστης ροής, 15m3/h θα έχει τις κάτωθι προδιαγραφές:

o Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:

1. Δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με κοπτήρες με σύστημα καθέλκυσης (pedestral/coupling
foot), κατάλληλο για την παραπάνω αντλία, που αποτελείται από την καμπύλη σύνδεσης, την
φλάντζα σύνδεσης και την βάση στήριξης, με τεχνικά χαρακτηριστικά ως ακολούθως:

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονάδα
Προεπεξεργασίας
λυμάτων
από
βυτία

ΠΑΡΟΧΗ (m3/Η)

≥15

ΜΑΝ. ΥΨΟΣ(m)

9

ΤΥΠΟΣ
ΠΤΕΡΩΤΗΣ

Με
κοπτήρες(Grinder)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

31
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ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)

26

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΙΕ3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

IP68

ΚΛΑΣΗ
ΜΟΝΩΣΗΣ

Η

ΙΣΧΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ(KW)

1,6

ΣΤΡΟΦΕΣ(RPM)

≤3000

ΤΕΜ.

2

2. Μία λειτουργική ηλεκτρολυτική DAF (e–DAF), ανοξείδωτη SS 304 ή SS316 δυνατότητας επεξεργασίας
βοθρολυμάτων ≥15m3/h με πτώση του BOD5 τουλάχιστον κατά 50%. Η DAF πρέπει να είναι εντός
εμπορευματοκιβώτιου (container), και να διαθέτει:
α) Αντλία ανοξείδωτη SS 304 ή SS316, παροχής ≥7m3/h στα 4 bar, παραγωγής νανοφυσαλίδων,
διαμέτρου 2 έως 20μm
β) Ηλεκτρόδιο ηλεκτροχημικής οξείδωσης και παραγωγής νανοφυσαλίδων εν τω γεννάσθαι, του οποίου
η άνοδος αποτελείται από Τιτάνιο (Ti) επικαλυμμένο με μέθοδο ηλεκτροσυγκολλήσεως από κράμα
Πλατίνας / Ιριδίου [Pt/Ir] επιφάνειας ανόδου ≥ 200cm2 και καθόδου από Tιτανιούχο ανοξείδωτο [SS
316Ti] μη θυσιαζόμενης ανόδου και το οποίο να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον
δύο ετών
γ) Ανορθωτή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος AC / DC 40Volt – 400Ampere Thyristor , ή ηλεκτρονικός ή
με μονάδα IGBT, για την υποστήριξη του ηλεκτροδίου
δ) Ημιαυτόματο σύστημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη
ε) Αντλία ανοξείδωτη τύπου monopump απαγωγής οργανικών με υγρασία > 85% ροής ≥1m3/h σε Σ.Υ
30m

Διάταξη παραγωγής οξειδωτικών μέσω ηλεκτρόλυσης και έγχυσης αυτών.
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o Προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου Η/Μ εξοπλισμού:

1. Ένα ηλεκτρόδιο με δυνατότητα παραγωγής 12m3/ημέρα οξειδωτικών συγκέντρωσης σε
ελεύθερο χλώριο (Cl2) 3.000mg/lt, μη θυσιαζόμενης ανόδου, που αποτελείται από Τιτάνιο [Ti],
επικαλυμμένο με μέθοδο ηλεκτροσυγκολλήσεως από κράμα Πλατίνας / Ιριδίου [Pt/Ir],
επιφάνειας ανόδου ≥ 400cm2 και καθόδου TUBO Tιτανιούχου ανοξείδωτου [SS 316Ti], το οποίο
να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να
συνοδεύεται με πιστοποίηση καλής λειτουργίας σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
τουλάχιστον δύο ετών αδιάλειπτης λειτουργίας.
2. Έναν ανορθωτή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος AC / DC 20Volt – 800Ampere Thyristor, ή
ηλεκτρονικός ή με μονάδα IGBT, για την υποστήριξη του ηλεκτροδίου
3. Κωνική δεξαμενή από HDPE ή PE παραγωγής οξειδωτικών ενεργού όγκου ≥ 5m3
4. Δεξαμενή από HDPE ή PE αποθήκευσης θάλασσας ≥ 20m3
5. Αντλία (κατάλληλη για διακίνηση θαλασσινού νερού) προσκόμισης θάλασσας ροής ≥ 5m3/h σε
Σ.Υ 20μ
6. Αντλία (κατάλληλη για διακίνηση θαλασσινού νερού) μεταφοράς θάλασσας ροής ≥ 3.5 m3/h σε
Σ.Υ 2μ
7. Δύο αντλίες χημικών μαγνητικής κεφαλής PVDF, παραγωγής οξειδωτικών ροής ≥15m3/h σε Σ.Υ
5μ
8. Αντλία χημικών μαγνητικής κεφαλής, έγχυσης οξειδωτικών ροής ≥ 3,5m3/h σε Σ.Υ 2μ - τεμάχια 2
9. Αντλία χημικών μαγνητικής κεφαλής, έγχυσης οξειδωτικών ροής ≥ 500lit/h σε Σ.Υ 2μ - τεμάχια 2
10. Αντλία χημικών μαγνητικής κεφαλής, καθαρισμού ηλεκτροδίου ροής ≥ 3,5m3/h σε Σ.Υ 2μ
11. Δεξαμενή από HDPE ή PE ≥500lit για αποθήκευση Κιτρικού οξέως
12. Μετρητές στάθμης δεξαμενών με υπέρηχους - τεμάχια 3
13. Αναγκαία παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την ομαλή λειτουργία σε περίπτωση αβαρίας
14. Πίνακας αυτοματισμών
15. Δεξαμενή από HDPE ή PE αποθήκευσης οξειδωτικών ≥ 10m3
16. Κατασκευή στεγάστρου επιφάνειας 70m2.
17. Συνδέσεις (ηλεκτρολογικές και υδραυλικές)
18. Αναγκαία μικρό υλικά για την σύνδεση και λειτουργία του προσφερόμενου Η/Μ εξοπλισμού.

Παράλληλα η μονάδα θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προδιαγραφές:
1. Μείωση των παραμέτρων

Παράμετρος

Ποσοστιαία επί
τοις % μείωση

BOD5

≥50

91

19PROC006085940 2019-12-23
COD

≥50

TSS

≥50

TP

≥80

ΤΝ-ΝΗ4

≥30

Λίπη και έλαια

≥85

Φαρμακευτικοί
προτεραιότητας

Ρύποι ≥ 50

Η συγκέντρωση των ρύπων στα λύματα των βυτίων ως προς το οργανικό φορτίο, είναι τουλάχιστον
πέντε φορές μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των ρύπων στα κοινά αστικά λύματα.
Βάσει της βιβλιογραφίας οι συνήθεις τιμές φορτίου είναι:
Πίνακας BOD5

Είδος ρύπου

Τιμή
BOD5

Λύματα

300ppm

Βοθρολύματα

1.500ppm

Βάσει της ροής των εισερχομένων λυμάτων της ΕΕΛ Ηγουμενίτσας που είναι ~ 300μ3 / ώρα, η εισροή
λυμάτων από τα βυτία 15μ3 / ώρα, δημιουργεί μία αραίωση 1/20 που σύμφωνα με την βιβλιογραφία
επιβαρύνουν τα λύματα με: 1.500ppm : 20 = 75ppm κατά ελάχιστον
Εάν τα λύματα των βυτίων εισέλθουν αυτούσια εντός των λυμάτων, τότε δημιουργείται ένα νέο
ενισχυμένο κατά 75ppm λύμα το οποίο είναι υψηλού οργανικού φορτίου και επηρεάζει την βιολογική
επεξεργασία.
Με τη μείωση του οργανικού φορτίου κατά 50% των λυμάτων από τα βυτία, επιτυγχάνεται, κατά την
αραίωση αυτών με τα λύματα, να μην δημιουργείται πρόβλημα στην βιολόγηση αυτών , διότι η αύξηση
διαφοροποίησης του BOD5 είναι εντός του ορίου του <15% [= 45ppm] για την ομαλή λειτουργία της
βιολογικής επεξεργασίας.
2. Να επιτυγχάνει απόσμηση των λυμάτων από βυτία επί ποινή χρηματικής ρήτρας 300,00 Ευρώ/ημέρα
σε περιπτώσεις αστοχίας. Η μέτρηση των ορίων του Υδρόθειου θα καταγράφεται σε καταγραφικό και
δεν θα υπερβαίνει την ακόλουθη τιμή έκλυσης οσμών(2 ppm) άνω των 30 λεπτών της ώρας συνεχόμενα
ανά 24ωρο, χρονικό όριο πέραν του οποίου εφαρμόζεται η χρηματική ρήτρα.
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3. Να απολυμαίνει τα εισερχόμενα λύματα από βυτία για την αποφυγή ξενικών προς την βιομάζα
βακτηριδίων και η μετρούμενη συγκέντρωση των μικροβίων κατά την είσοδο στην βιολογική
επεξεργασία να μην υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Παράμετρος

Ολικά
κολοβακτηρίδια, T.C
για το 95% των
δειγμάτων.

Επιτρεπόμενα
όρια
T. Coli
forms/100ml

≤1000 C.F.U.

Κάθε απολύμανση θα πρέπει να μην δημιουργεί THM’s, δηλαδή οργανοχλωριωμένες ενώσεις της ΚΥΑ
145116/8-3-2011.
4. Να μειώνει τις αναφερόμενες ουσίες προτεραιότητας της ΚΥΑ 170766/22-01-2016.

2.

2.1.

Μονάδα Προεπεξεργασίας

Αυτοκαθαριζόμενη αυτόματη κεκλιμένη εσχάρα τύπου BAR SCREEN

Γενική περιγραφή
Το καθαρό πλάτος του καναλιού τοποθέτησης είναι 0,6 m, το βάθος (πυθμένα καναλιού-στέψη
καναλιού) 1,33 m.
Η στάθμη υγρών ανάντη της εσχάρας στην παροχή αιχμής δεν θα υπερβαίνει τα 0,60 m στην παραδοχή
της καθαρής επιφάνειας εσχαρισμού. Η παροχή αιχμής στη φάση επέκτασης των ΕΕΛ θα φθάσει τα 416
m3/h.

Περιγραφή εσχάρας
Ο καθαρισμός των ραβδώσεων από την συγκράτηση των στερεών γίνεται μέσω περιστρεφόμενης
διάταξης χτενιών καθαρισμού. Οι χτένες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα
τοποθετημένες σε ειδικά χαλύβδινα στηρίγματα και απευθείας στερεωμένη σε αλυσίδα που θα είναι
επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανισμού καθαρισμού, το χτένι δεν
θα βρίσκεται σε επαφή με τα λύματα που θα διασφαλίζεται με ειδικό αισθητήριο όργανο
ενσωματωμένο στο μηχάνημα.
Η εσχάρα θα είναι πλευρικά στερεωμένη. Η εσχάρα πέραν του τμήματος εσχαρισμού, θα φέρει ποδιά
επέκτασης, μέσω της οποίας ο μηχανισμός καθαρισμού (χτένι) ανυψώνει και εκφορτώνει τα
εσχαρίσματα. Στο επάνω μέρος της ποδιάς βρίσκεται τοποθετημένη διάταξη απόξεσης και απόρριψης
των εσχαρισμάτων.
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Το τμήμα της εσχάρας που εξέρχεται από το κανάλι θα προστατεύεται από πλαίσιο ανοξείδωτου
χάλυβα, διάταξη κλειστού τύπου προς αποφυγή οσμών και εκτίναξης σταγονιδίων στον περιβάλλον
χώρο.

Τεχνικά στοιχεία καναλιού
Καθαρό πλάτος

600
mm

Βάθος
καναλιού
(πυθμένας-στέψη)

1.330
mm

Τεχνικά στοιχεία αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας
Τύπος:

Αυτοκαθαριζόμενη αυτόματη κεκλιμένη
εσχάρα
(BAR SCREEN), προδιαγραφών CE

Διάκενα εσχαρισμού:

10 mm

Γωνία κλίσης της εσχάρας:

75 ο

Ράβδοι εσχαρισμού:

40mm x 8mm

Αριθμός
χτενιών:

2

περιστρεφόμενων

Υλικό κατασκευής:

ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304

Ύψος
απόρριψης
εσχαρισμάτων
από
τον
πυθμένα καναλιού:

περίπου 2800 mm

Ο Η/μειωτήρας των εσχαρών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με
την ΕΝ 60034-1, με βαθμό προστασίας ΙΡ55 και λόγω του ότι εγκαθίσταται εντός κτιρίου θα είναι
αντιεκρηκτικού τύπου EExIIB, σύμφωνα με την ΕΝ 50014. Ο συντελεστής χρήσης (service factor) του
ηλεκτρομειωτήρα των μηχανισμών κίνησης του κτενιού θα πρέπει να είναι ≥ 1,50.
Περιλαμβάνεται:
η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση μίας αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας (ελάχιστης
εγγύησης καλής λειτουργίας ενός έτους από τον κατασκευαστή) με όλες τις απαιτούμενες βοηθητικές
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διατάξεις, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών και
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
θα αποτελείται από ένα σταθερά εγκαταστημένο και ένα ελεύθερα κινούμενο αριθμό ελασμάτων. Το
κινούμενο πακέτο των ελασμάτων θα τίθεται σε λειτουργία μέσω του ηλεκτρικού κινητήρα και
περιστροφικής έκκεντρης κίνησης του βραχίονα.
Μέσω της περιστρεφόμενης κίνησης του πακέτου των κινούμενων ελασμάτων, θα επιτυγχάνεται με
κάθε περιστροφή η μεταφορά των στερεών σωματιδίων βήμα προς βήμα στην αμέσως επόμενη
υψηλότερη βαθμίδα μέχρι την έξοδο από την εσχάρα (μέθοδος αυτοκαθαρισμού με βάση την αρχή της
αντίθετης ροής).
Οι εσχάρες τύπου κλίμακας θα στηρίζονται στην αρχή ότι τα εσχαρίσματα δημιουργώντας κατά την
φάση της λειτουργίας ένα «χαλί» στο μέτωπο της εσχάρας υποβοηθούν στην συγκράτηση των
ανεπιθύμητων στερεών .
Όλα τα τμήματα της εσχάρας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον
AISI 304. Ο ηλεκτρομειωτήρας θα είναι ικανής ισχύος για την απρόσκοπτη λειτουργία της εσχάρας, και ο
κινητήρας θα είναι ασύγχρονος τριφασικός κλάσης μόνωσης F προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 55.
Η εσχάρα θα είναι αυτοκαθαριζόμενη λόγω της συνεχούς κίνησης της μιας επιφάνειας και δεν θα
απαιτείται άλλου είδους εξοπλισμός για τον καθαρισμό της.

2.2.
Περιγραφή

Μεταφορικός κοχλίας εσχαρισμάτων με συμπίεση

Για τη συλλογή και μεταφορά των εσχαρισμάτων, θα εγκατασταθεί κοχλίας μεταφοράς και συμπίεσης
των εσχαρισμάτων δυναμικότητας έως και 2m3/h. Η διάταξη θα πρέπει να φέρει κατάλληλη μικρή κλίση
ως προς την οριζόντιο, για την απομάκρυνση των στραγγισμάτων με βαρύτητα μέσα στα κανάλια της
εσχάρωσης.
Ο μεταφορικός κοχλίας θα αποτελείται από σκάφη σχήματος U εντός της οποίας θα περιστρέφεται η
έλικα του κοχλία. Η σκάφη θα φέρει εσωτερικά επένδυση από HDPE. Η έλικα του κοχλία θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τύπου «χωρίς άξονα» (shaftless).
Όλα τα μέρη του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων καλυμμάτων, χοάνης, βάσεων κ.λ.π θα είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304. Η έλικα του κοχλία θα έχει πάχος
τουλάχιστον 25mm.
Σημείωση: Η αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα και η μεταφορική/συμπιεστική διάταξη εσχαρισμάτων θα
πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να λειτουργούν ικανοποιητικά σαν μία ενιαία μονάδα. Για την
ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης
του επιμέρους εξοπλισμού.
Στον σχεδιασμό της διάταξης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων:
 κατάλληλο μέγεθος της χοάνης υποδοχής των εσχαρισμάτων που πρέπει να είναι
συμβατό με τη χοάνη απόρριψης των εσχαρισμάτων από την αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα
 εύκολα αποσυναρμολογήσιμα τμήματα της διάταξης, που είναι ενδεχόμενο να
μπλοκάρουν
 σύνδεση του αγωγού εκροής στραγγισμάτων με το κανάλι εσχαρισμού
 ευκολία πρόσβασης
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Ο Η/μειωτήρας του κοχλία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με
την ΕΝ 60034-1, με βαθμό προστασίας ΙΡ55 και λόγω του ότι εγκαθίσταται εντός κτιρίου θα είναι
αντιεκρηκτικού τύπου [ATEX Zone 2]. Ο συντελεστής χρήσης (service factor) του ηλεκτρομειωτήρα των
μηχανισμών κίνησης του κτενιού θα πρέπει να είναι ≥ 1,50.

Δεδομένα σχεδιασμού
Καθαρό μήκος κοχλία

~2,6m

Κοχλίας

ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 με πάχος
σπιράλ 25mm, στροφές: ~29rpm

Δομή (πλαίσιο)

ανοξείδωτος
χάλυβας
AISI
304,
επικάλυψη λεκάνης κύλισης κοχλία από
υλικό υψηλής αντοχής HDPE

Διάμετρος λεκάνης

200mm

Αριθμός χοανών
εσχαρισμάτων
Δυνατότητα
τοποθέτησης

εισόδου

κλίσης

2 (μήκους χοάνης 600mm)

5 – 25ο

Περιλαμβάνεται:
η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση ενός μεταφορικού κοχλία εσχαρισμάτων με
συμπίεση με όλες τις απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία με ελάχιστη
εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.

2.3.

Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης

Για τη δεξαμενή εξάμμωσης θα εγκατασταθούν οι ακόλουθοι φυσητήρες:
o

Δύο (2) φυσητήρων αερισμού με δυναμικότητα 300 Nm3/h στα 300 mbar ο καθένας, με
ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 5,5KW, 2900rpm

o

Δύο (2) φυσητήρων αερισμού με δυναμικότητα 350 Nm3/h στα 400 mbar ο καθένας, με
ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 7,5KW, 2900rpm

Οι φυσητήρες θα έχουν ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους και θα
εγκαθίστανται εντός κτιρίου, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 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.
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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
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 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:
i.

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.

ii.

Δικλείδα αντεπιστροφής, τύπου κλαπέ, με διατομή διέλευσης ίση με την διάμετρο
του στομίου κατάθλιψης.

iii.

Ελαστικό αντικραδασμικό σύνδεσμο για την σύνδεσή του με την σωληνογραμμή
κατάθλιψης

iv.

Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, στο στόμιο εξαγωγής

v.

Δικλείδα απομόνωσης
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Για τους παραπάνω φυσητήρες και για λόγους ομοιομορφίας του εξοπλισμού απαιτείται όλοι οι
φυσητήρες να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2.4.

Γέφυρα εξάμμωσης

Περιγραφή λειτουργίας
Η εξάμμωση και η αφαίρεση λιπών-επιπλεόντων θα πραγματοποιείται σε μονή αεριζόμενη δεξαμενή,
στην οποία θα διαχωρίζεται η άμμος από τα λύματα, ενώ σε κατάλληλα διαμορφωμένο πλευρικό κανάλι
θα συλλέγονται τα επιπλέοντα και τα λίπη.
Η έξοδος δεξαμενής εξάμμωσης θα γίνεται με υπερχειλιστή λεπτής στέψης κατάλληλου μήκους, ώστε η
διακύμανση της στάθμης του υγρού στη δεξαμενή να μη δημιουργεί προβλήματα στη σάρωση των
ελαίων και λιπών.
Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από δύο (2) φυσητήρες, που θα είναι εγκατεστημένοι στο ισόγειο
του κτιρίου σε ξεχωριστή αίθουσα.
Οι διαχύτες αέρος θα είναι χοντρής φυσαλίδας, και θα τροφοδοτούνται από πέντε (5) ανεξάρτητους
κλάδους (drops), που θα απομονώνονται με δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve). Μία επιπρόσθετη
διακλάδωση θα τροφοδοτεί ένα τμήμα του καναλιού λιποσυλλογής με σκοπό τη διάσπαση κρούστας
λιπών στο άκρο της έναρξης σάρωσης του επιφανειακού ξέστρου.
Όλοι οι αγωγοί αέρα θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η καθιζάνουσα άμμος θα μπορεί να απομακρύνεται από τον πυθμένα της εξάμμωσης με υποβρύχια
αντλία αναρτημένη από την γέφυρα και φερόμενη μαζί στη παλινδρόμηση, που θα οδηγεί την άμμο σε
παράπλευρο της δεξαμενής κανάλι.
Ο καταθλιπτικός αγωγός του μίγματος άμμου/νερού θα είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα και θα
οδηγεί το μίγμα νερού/άμμου στο παράπλευρο κανάλι απ’ όπου στη συνέχεια με βαρύτητα θα
οδηγείται στη διάταξη διαχωρισμού άμμου (αμμοπλυντηρίδα).
Ο διαχωριστής άμμου (αμμοπλυντηρίδα) θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και θα
διαθέτει σύστημα υπερχείλισης των υγρών και κοχλία απομάκρυνσης άμμου. Τα υπερκείμενα υγρά θα
οδηγούνται σε φρεάτιο και στη συνέχεια με βαρύτητα προς τη δεξαμενή βοθρολυμάτων.
Τα επιπλέοντα θα συλλέγονται σε πλευρικό κανάλι ηρεμίας, θα απομακρύνονται με επιφανειακό ξέστρο
αναρτημένο από την παλινδρομική γέφυρα και θα οδηγούνται σε φρεάτιο και στη συνέχεια με
βαρύτητα προς τη δεξαμενή βοθρολυμάτων.
Ο εξαμμωτής / λιποδιαχωριστής θα διαθέτει παλινδρομική γέφυρα που θα φέρει επιφανειακό ξέστρο
και αντλία απομάκρυνσης άμμου, με πεζοδιάδρομο επίσκεψης ελάχιστου πλάτους 0,80m και
κιγκλίδωμα προστασίας. Όλα τα βρεχόμενα μέρη της παλινδρομικής γέφυρας θα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304 και το πλαίσιο-κιγκλιδώματα (εκτός υγρού μέρη) από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ.
Η γέφυρα θα στηρίζεται σε δύο οχήματα πλευρικής κίνησης και θα λειτουργεί με χρονοπρόγραμμα. Η
κίνηση της γέφυρας είναι παλινδρομική πάνω σε ράγες και διευθύνεται από οριοδιακόπτες (τερματικά
τέλους διαδρομής).
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Η ηλεκτρική τροφοδοσία της γέφυρας θα γίνεται μέσω του πίνακα προεπεξεργασίας (ροϊφόρος ράγα με
πλακέ καλώδιο) στηριζόμενο σε ειδικές υποδοχές σταθεροποιημένες σε κατάλληλη διάταξη πλευρικά
της δεξαμενής.
Στη γέφυρα θα συμπεριλαμβάνεται και ο ηλεκτρικός πίνακας με όλο το απαιτούμενο ηλεκτρολογικό
υλικό και αυτοματισμό λειτουργίας της παλινδρομικής γέφυρας.
Το σύστημα αναρρόφησης μίγματος άμμου/νερού από τον πυθμένα θα αποτελείται από:


υποβρύχια αντλία σταθερή επί της παλινδρομικής γέφυρας παροχής περίπου 20m3/h
σε μανομετρικό ~ 1,5m.



ανοξείδωτη διάταξη (ικρίωμα) στερέωσης της αντλίας με παλάγκο ανέλκυσης
/καθέλκυσης της αντλίας επί της γέφυρας

Η αντλία αποκομιδής της άμμου, οι σωληνώσεις και η διάταξη διαχωρισμού (αμμοπλυντηρίδα) θα
πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να λειτουργούν σαν μία ενιαία μονάδα. Για την ασφάλεια και
τον έλεγχο του εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιμέρους
εξοπλισμού. Οι φυσητήρες θα λειτουργούν συνεχώς. Η λειτουργία της αντλίας της άμμου θα ελέγχεται
από χρονοπρόγραμμα. Ο διαχωριστής άμμου θα είναι αλληλομανδαλωμένος με την αντλία μίγματος
άμμου/νερού.
Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο του
εγκαθισταμένου εξοπλισμού.

Δεδομένα σχεδιασμού
-εσωτερικό καθαρό πλάτος δεξαμενής:

3.800 mm

-εσωτερικό καθαρό πλάτος λιποσυλλογής:

1.500 mm

-εσωτερικό καθαρό πλάτος αμμοσυλλογής:

2.050 mm

-μήκος κέντρων τροχών γέφυρας:
-ολικό βάθος δεξαμενής (πυθμένα- στέψη):

4.050 mm
4,35 m

-βάθος υγρού (πυθμένα- στάθμη υγρού):
-μήκος παλινδρόμησης της γέφυρας:

3,33 m
~ 12 m

Περιλαμβάνεται:
η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση μίας παλινδρομικής γέφυρας με όλες τις
απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις, τα λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία με ελάχιστη εγγύηση καλής
λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.

2.5.

Διάταξη διαχωρισμού άμμου

Δεδομένα σχεδιασμού
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Παροχής εισροής μίγματος άμμου/νερού

έως max. 30 m3/h

Όγκος λεκάνης

≥700 lt

Κοχλίας

ανθρακούχος
χάλυβας)

Μήκος κοχλία

περίπου 4000mm

Διάμετρος κοχλία

240 mm (πάχος έλικα:20mm)

Διάμετρος λεκάνης

U-μορφής 275 mm

Δομή (πλαίσιο)

ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, επικάλυψη λεκάνης
κύλισης κοχλία από υλικό υψηλής αντοχής HDPE

Άμμος διαχωρισμού

≥ 90% για κοκκομετρία έως 200μm

Απόρριψη άμμου

έως και 0,4 m3/h

Κλίση κοχλία

250

χάλυβας

(μικροκραματοποιημένος

Ο διαχωριστής άμμου θα διαθέτει σύστημα υπερχείλισης των υγρών και κοχλία απομάκρυνσης άμμου.
Τα υπερκείμενα υγρά θα οδηγούνται σε φρεάτιο και στη συνέχεια με βαρύτητα προς τη δεξαμενή
βοθρολυμάτων.
Ο διαχωριστής άμμου θα είναι πλήρης με φλάντζα εισόδου και υπερχείλισης (έξοδος για την επιστροφή
των στραγγιδίων) από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνα με βάνα για την εκκένωση του όταν αυτό απαιτηθεί
και ποδιά για την απόρριψη της άμμου σε container ή κάδο συλλογής άμμου. Η άνω επιφάνεια της
χοάνης φέρει ανοιγοκλειόμενο καπάκι έτσι ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο του εσωτερικού της χοάνης,
ενώ το τμήμα του κοχλία φέρει αφαιρούμενο κάλυμμα. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα πλύσης άμμου
με ειδικό σύστημα ψεκασμού.
Περιλαμβάνεται:
η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση μίας πλήρους διάταξης διαχωρισμού
άμμου με όλες τις απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις, τα λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία
με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.

2.6 Πλήρης διάταξη τροφοδοσίας αέρα στη μονάδα εξάμμωσης/απολίπανσης

αποτελούμενη από:
-σωληνώσεις και βάνες παροχής αέρος με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα
σύνδεσης/συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας κατ’ ελάχιστον από AISI 304 από
το σημείο σύνδεσης με τους υφιστάμενους αεροσυμπιεστές έως τους διαχύτες.
-6 ζεύγη διαχύτες χοντρής φυσαλίδας (5+1),
Περιλαμβάνεται:
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η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση μίας πλήρους διάταξης τροφοδοσίας αέρος
συμπεριλαμβανομένων των διαχυτών με όλες τις απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις, τα λοιπά
εξαρτήματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη
και κανονική λειτουργία με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.

2.7 Ανοξείδωτα θυροφράγματα
Στα κανάλια των έργων προεπεξεργασίας τα 4 υφιστάμενα θυροφράγματα θα αντικατασταθούν
με νέα θυροφράγματα με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.
-Δύο (2) θυροφράγματα θα τοποθετηθούν ανάντη και κατάντη της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας.
διαστάσεις καναλιού
Καθαρό
πλάτος

600
mm

Βάθος
καναλιού
(πυθμέναςστέψη)

1.340
mm

Ανύψωση
της θύρας
ολίσθησης

800
mm

Βάθος
τοποθέτησης

1.340
mm

θυρόφραγμα

-Ένα (1) θυρόφραγμα θα τοποθετηθεί στο κανάλι bypass της μονάδας εξάμμωσης/απολίπανσης.
διαστάσεις καναλιού
Καθαρό
πλάτος

1000
mm

Βάθος
καναλιού
(πυθμέναςστέψη)

1.140
mm

Ανύψωση
της θύρας
ολίσθησης

800
mm

Βάθος
τοποθέτησης

1.140
mm

θυρόφραγμα

-Ένα (1) θυρόφραγμα θα τοποθετηθεί στην είσοδο της μονάδας εξάμμωσης/απολίπανσης.
διαστάσεις ανοίγματος
Πλάτος

500
mm
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Ύψος

1.140
mm

θυρόφραγμα
Ανύψωση
της θύρας
ολίσθησης

800
mm

Βάθος
τοποθέτησης

1.140
mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Τύπος: καναλιού χειροκίνητο, στεγανοποίηση σε 3 πλευρές με απευθείας τοποθετημένο χειροστρόφαλο,
για τοποθέτηση με εγκιβωτισμό στο σκυρόδεμα

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (1.4301)

Υλικό
στεγανοποίησης

EPDM κατάλληλο για λύματα και ανθεκτικό
στην υπεριώδη ακτινοβολία UV
(στεγανοποίηση στο πλαίσιο)

Πλευρική
προσάρτηση

για τοποθέτηση με εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα
σε εσοχή B x T = 180 x 70 mm
συμπεριλαμβανομένων των βιδών για ρύθμιση
και ευθυγράμμιση πριν τον εγκιβωτισμό

Προσάρτηση στο
δάπεδο

για τοποθέτηση με εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα
σε εσοχή B x T = 180 x 70 mm
συμπεριλαμβανομένων των βιδών για ρύθμιση
και ευθυγράμμιση πριν τον εγκιβωτισμό

Μέγιστη πίεση στο
πρόσθιο μέρος του
θυροφράγματος

0,8 mWS (μέτρα στήλης νερού)

Μέγιστη πίεση στο
οπίσθιο μέρος του
θυροφράγματος

0,8 mWS (μέτρα στήλης νερού)

Ύψος χειρισμού
από δάπεδο
εργασίας

περίπου 900 mm

Τύπος πλαισίου

κλειστό πλαίσιο

Αριθμός των
αξόνων

μια μη ανοδική άτρακτος

Στεγανοποίηση
στο σκυρόδεμα

χύτευση επί τόπου με σκυρόδεμα

Κατηγορία
στεγανοποίησης

στεγανότητα καλύτερη από DIN 19569-4
κατηγορία 3

Τρόπος
λειτουργίας

ΑΝΟΙΧΤΟ / ΚΛΕΙΣΤΟ χωρίς να βρίσκεται
συνεχώς σε ενδιάμεση θέση λειτουργίας
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Τρόπος ανύψωσης

χειροκίνητη λειτουργία

Υλικά στερέωσης

αρμολόγηση και υλικά αρμού
χύτευσης/εγκιβωτισμού στο χώρο
τοποθέτησης

Περιλαμβάνεται:
-η αποξήλωση και απομάκρυνση των 4 υφιστάμενων θυροφραγμάτων στα έργα προεπεξεργασίας
-η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση 4 νέων θυροφραγμάτων με όλες τις
απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Για τα παραπάνω θυροφράγματα και για λόγους ομοιομορφίας του εξοπλισμού απαιτούνται όλοι
τα θυροφράγματα να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2.8

Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

Το παλάγκο θα είναι χειροκίνητο, θα διαθέτει την απαιτούμενη ασφάλεια στην αλυσίδα ανύψωσης με
σύστημα (έναρξη –σταμάτημα ). Το παλάγκο που θα τοποθετηθεί θα είναι ανυψωτικής ικανότητας
500kg. Η αλυσίδα φορτίου θα έχει μήκος 7,5m και η αλυσίδα χειρισμού 7m.
Ο φορητός ανυψωτικός μηχανισμός θα έχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίαςαπό τον κατασκευαστή
ενός έτους.
Το παλάγκο θα φέρει πινακίδες που θα αναφέρει το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας.
θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη βάση στήριξης και ο υφιστάμενος κυρίως φορέας του ανυψωτικού
μηχανισμού από την εγκατάσταση προεπεξεργασίας.

2.9

Εκκένωση δεξαμενής

Ο Ανάδοχος με δικά του μέσα θα εκκενώσει και θα καθαρίσει τη δεξαμενή εξάμμωσης (από φερτές ύλες
κτλ) έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις της προμήθειας με ασφάλεια.
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3.

3.1.

Δεξαμενές αερισμού

Υποβρύχιοι αναδευτήρες – Προωθητήρες ροής

Ως προωθητήρες ροής θα χρησιμοποιούνται υποβρύχιοι χαμηλόστροφοι αναδευτήρες οριζόντιου άξονα, με
προπέλα κατάλληλης διαμέτρου (όπως περιγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών της παρούσας
παραγράφου) και μειωτήρα στροφών. Εγκαθίστανται σε επιμήκεις ορθογώνιες δεξαμενές με ροή
ανακυκλοφορίας. Στον υπολογισμό ανάδευσης εκτός της μέσης ταχύτητας ρευστού και της γεωμετρίας της
δεξαμενής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι απώλειες που προκύπτουν από άλλο εγκατεστημένο
εξοπλισμό στη δεξαμενή (όπως πχ σύστημα υποβρύχιας διάχυσης το οποίο προκαλεί επιπλέον απώλειες στην
ανάδευση που πρέπει να συνυπολογιστούν).
Η προπέλα του αναδευτήρα θα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα, απρόσβλητο στη χημική διάβρωση και
ανθεκτικό στη μηχανική φθορά, αλλά και με επαρκή ελαστικότητα ώστε να απορροφά τις απότομες ωθήσεις,
που προκύπτουν κυρίως κατά την εκκίνηση του αναδευτήρα, χωρίς κίνδυνο θραύσης της προπέλας. Τα πτερύγια
θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν κάθε αλλαγή στο υδραυλικό φορτίο.
Η μορφή του πτερυγίου είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η έμφραξη και το μπλοκάρισμα της. Η προπέλα θα
πρέπει να είναι ικανή να χειρίζεται στερεά, ινώδη ή μακρόϊνα υλικά, παχιά λάσπη και άλλα υλικά τα οποία
συναντώνται σε συνήθεις εφαρμογές επεξεργασίας λυμάτων.
Τα κύρια εξαρτήματα του αναδευτήρα θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 (EN-GJL-250)
ή καλύτερης, με λείες επιφάνειες και όλα τα εκτεθειμένα στο ρευστό παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή καλύτερο.
Ο σχεδιασμός στεγανοποίησης των κυρίων μερών του αναδευτήρα θα στηρίζεται στην απευθείας επαφή
μηχανικά κατεργασμένων μεταλλικών επιφανειών. Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται
υδατοστεγανότητα θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και συναρμοσμένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους.
Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι ώστε η ψύξη να επιτυγχάνεται από το περιβάλλον ρευστό.
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 10 εκκινήσεις την ώρα.
Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Όλοι
οι τριβείς κύλισης (ρουλεμάν) πρέπει να είναι λιπασμένοι με γράσο εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή
λειτουργία 50.000 ωρών κατά ISO 281. 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 μέσω ενός ρελέ ελέγχου, που θα τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα, θα διακόπτουν τη
λειτουργία του κινητήρα ενεργοποιώντας το συναγερμό (alarm).
Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα και να
αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας από τους κλώνους των καλωδίων σε ελάχιστο βάθος 15 m. χωρίς να χρειάζεται
ειδική σύσφιγξη με συγκεκριμένη ροπή στρέψεως.
Κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασμένος με ένα θάλαμο ελαίου.
Για την στεγανοποίηση του άξονα, κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασμένος τουλάχιστον με ένα μηχανικό
σύστημα στεγανοποίησης του άξονα (μηχανικό στυπιοθλίπτη) ανθεκτικό στη φθορά και την διάβρωση, με
δακτύλιους κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) ή βολφραμίου (WC). Ο εξωτερικός
μηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι τοποθετημένος μεταξύ του αναδευόμενου ρευστού μέσου και του ενδιάμεσου
θαλάμου στεγανοποίησης. Ο στυπιοθλίπτης θα λειτουργεί μέσα σε θάλαμο λαδιού, το οποίο με υδροδυναμικό
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τρόπο θα τους ψύχει και θα λιπαίνει τις λείες επιφάνειες τους με σταθερό ρυθμό. Επιπλέον ο αναδευτήρας θα
διαθέτει δύο ενδιάμεσους ακτινικούς δακτυλίους στεγανοποίησης, από πολυμερή στεγανοποιητικά υλικά (Viton,
NBR κλπ).
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.
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 ανοξείδωτη κοιλοδοκός, κατάλληλης διατομής
αναλόγως του φορτίου. Ο αναδευτήρας θα στηρίζεται στη δοκό καθέλκυσης, μέσω ενός πλαισίου με ράουλα
ολίσθησης, κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα οδήγησης - ολίσθησης
του συνολικού βάρους του αναδευτήρα και θα είναι ικανό να παραλαμβάνει την ώθηση που δημιουργεί αυτός.
Εναλλακτικά ο αναδευτήρας μπορεί να εδράζεται σε κατάλληλα προκατασκευασμένη βάση με σύστημα
αυτόματης ζεύξης προμήθειας του κατασκευαστή του αναδευτήρα.

Εγκατάσταση

Εξοπλισμός

Ελάχιστη
Διάμετρος
φτερωτής
(mm)

Αριθμός
πτερυγίων
προπέλλας

Ελάχιστη
ώση (Ν)

Μέγιστη
Ισχύς
Κινητήρα
(KW)

Μέγιστες
Στροφές
Αναδευτήρα
(RPM)

Τεμ.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

515

3

850

4

320

3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

535

3

980

5

326

2

Για τους παραπάνω αναδευτήρες και για λόγους ομοιομορφίας του εξοπλισμού απαιτείται όλοι οι αναδευτήρες
να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκουμε ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός
έτους.

3.2 Τοπικά χειριστήρια αναδευτήρων

Μέσω του διακοπτικού υλικού τοπικού χειρισμού, επιτυγχάνεται ευκολία χειρισμού του καταναλωτών της
εγκατάστασης και κυρίως μέγιστη ασφάλεια, καθόσον υπάρχει δυνατότητα άμεσης, επιτόπου,
απομόνωσης και διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού αν έκτακτα απαιτηθεί ή σε περιπτώσεις
συντήρησης. Οι εντολές από το τοπικό διακοπτικό υλικό (επιλογή λειτουργίας και μανιτάρι κινδύνου),
υπερισχύουν κάθε άλλης εντολής και σήματος.
Τα τοπικά χειριστήρια των κινητήρων θα έχουν ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον
κατασκευαστή ενός έτους και θα ενσωματώνουν τα ακόλουθα:

-

ε
πιλογικό διακόπτη “LOCAL – OFF – REMOTE”, για την επιλογή τοπικά χειροκίνητης λειτουργίας ή
λειτουργίας από μακριά – από το σύστημα PLC / SCADA – H/Y στο Κέντρο Ελέγχου του κτιρίου
Διοίκησης.

-

π

πράσινο μπουτόν εκκίνησης λειτουργίας (“start”), που επενεργεί μόνο στην περίπτωση επιλογής
«LOCAL» λειτουργίας,
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-

κ

κόκκινο μπουτόν στάσης λειτουργίας (“stop”), που επενεργεί μόνο στην περίπτωση επιλογής
«LOCAL» λειτουργίας.

-

μ
μπουτόν ασφαλείας STOP - μανιτάρι κινδύνου με μανδάλωση, για άμεση στάση, που επενεργεί σε
κάθε περίπτωση λειτουργίας (local / remote).

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής βρίσκεται πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα που το τροφοδοτεί και το
ελέγχει, τότε το παραπάνω διακοπτικό υλικό δύναται να εγκατασταθεί επί της πρόσοψης του πίνακα.
Τα κουτιά των τοπικών χειριστηρίων θα είναι πολυεστερικά, για μεγαλύτερη αντοχή στην υγρασία και τις
επιδράσεις από το περιβάλλον, κατάλληλης διάστασης, στεγανά IP65. Η στήριξή τους θα γίνει κατάλληλα
πλησίον του αντίστοιχου κινητήρα έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του
καταναλωτή. Η είσοδος των καλωδίων στο τοπικό χειριστήριο θα γίνεται με κατάλληλους
χαλυβδοσωλήνες (ευθύγραμμους ή εύκαμπτους) με χρήση του αντίστοιχου στυπιοθλίπτη για την
διατήρηση της στεγανότητας που προσφέρει το κουτί.
Εξαίρεση στην παραπάνω λογική αποτελούν οι καταναλωτές – κινητήρες συγκροτημάτων, οι οποίοι
ελέγχονται από τον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα του προμηθευτή του συγκροτήματος, π.χ. στο συγκρότημα
προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και λυμάτων.

3.3 Φυσητήρες αερισμού

Απομάκρυνση τεσσάρων εκ των πέντε υφιστάμενων φυσητήρων
Από τους 5 υφιστάμενους φυσητήρες θα απομακρυνθούν οι 4 που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη φθορά
και θα παραμείνει ο ένας ο οποίος θα είναι σε καλύτερη λειτουργική κατάσταση αφού προηγουμένως
γίνει η απαιτούμενη συντήρησή του.
Θα καθαριστεί και προετοιμαστεί ο χώρος για την επανατοποθέτηση του ενός υφιστάμενου (1) και την
εγκατάσταση των τριών (3) νέων φυσητήρων.
Περιλαμβάνεται:
-η απομάκρυνση των 5 υφιστάμενων φυσητήρων από τον χώρο.
-η συντήρηση του ενός εξ’ αυτών (αυτού που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και έχει υποστεί την
μικρότερη φθορά) και την επανατοποθέτησή του στην προβλεπόμενη θέση με όλες τις βοηθητικές
διατάξεις σωληνώσεων, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά, την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών
και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) νέων φυσητήρων

Θα εγκατασταθούν τρεις (3) φυσητήρες αερισμού, σε ηχομονωτικό κλωβό, των δεξαμενών βιολογικής
επεξεργασίας, ο ένας εκ των 2 υφιστάμενων φυσητήρων αερισμού θα λειτουργεί ως εφεδρικός. Η
δυναμικότητα εκάστου νέου φυσητήρα θα είναι 1950 Nm3/h στα 500 mbar ο καθένας, με
ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 45KW, 2900rpm. Επιπλέον θα γίνει πρόβλεψη ώστε η εκκίνηση των
νέων φυσητήρων να μην καταπονεί τον υφιστάμενο φυσητήρες.
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Το συγκρότημα φυσητήρα θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή
ισοδύναμο.
Περιλαμβάνεται:
-η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση των 3 νέων φυσητήρων με τις βοηθητικές
διατάξεις σωληνώσεων, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών
και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Οι φυσητήρες θα εγκαθίστανται εντός κτιρίου, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 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.
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 γαλβανισμένο 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
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 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
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Για τους παραπάνω φυσητήρες και για λόγους ομοιομορφίας του εξοπλισμού απαιτείται όλες οι
φυσητήρες να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον
κατασκευαστή ενός έτους.

3.4 Διαχύτες

Αποξήλωση και απομάκρυνση στο σύνολό του το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων και διαχυτών.
Περιλαμβάνεται:
Όλο το υφιστάμενο δίκτυο αερισμού όπως σωληνώσεις, εξαρτήματα, στηρίγματα, κλπ. θα αποσυνδεθούν,
αποσυναρμολογηθούν και απομακρυνθούν σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης.
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και επιδιόρθωσης/αποκατάστασης όλων των εκείνων των σημείων
και θέσεων στις δεξαμενές που τυχόν έχουν υποστεί ζημιά από τις αποξηλώσεις και θα προετοιμαστούν για την
εγκατάσταση / υποδοχή του νέου εξοπλισμού.

Προμήθεια 1300 τεμαχίων διαχυτών αέρος λεπτής φυσαλίδας και την εγκατάσταση 1280 τεμαχίων (οι
υπόλοιποι για αποθήκευση)
Οι διαχύτες θα είναι τύπου σωληνοειδούς ενεργού μήκους 750mm λεπτής φυσαλίδας με διάτρητη ελαστική
μεμβράνη από EPDM. Η διάταξη των διαχυτών θα πρέπει να καλύπτει ομοιόμορφα όλη τη επιφάνεια του
πυθμένα των δεξαμενών αερισμού για την αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και
ανάδευσης. Το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας θα είναι τουλάχιστον 9%.
Η μέγιστη παροχή αέρα ανά διαχύτη που θα ληφθεί για το σχεδιασμό δεν θα ξεπερνά το 70% της μέγιστης
παροχής που αναφέρουν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
Πίνακας τεχνικών στοιχείων
Τύπος διαχύτη

Σωληνοειδής,
μήκους 750mm

Ενεργή επιφάνεια διαχύτη

τουλάχιστον 0,135 m2

Ενδεικτική ποσότητα αέρα ανά διαχύτη σε
κανονικές συνθήκες

3 – 9 Nm3/h

[air flow rate
conditions]

at

standard

operating

Μέγιστη βραχυχρόνια τροφοδοσία (σκοπός
συντήρησης) [max overload/maintenance air
flow rate]

15 Nm3/h

Υλικό μεμβράνης

EPDM
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Συνολικός
διαχυτών

αριθμός

προμηθευόμενων

Αριθμός διαχυτών προς εγκατάσταση

1.300 τεμ.

1.280 τεμ.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και εγκατάσταση των διαχυτών με τις βοηθητικές
διατάξεις σωληνώσεων, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών και
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή
ενός έτους.

3.5 Δίκτυο σωληνώσεων
Όλοι οι αγωγοί τροφοδοσίας αέρα από τους αεροσυμπιεστές έως τους διαχύτες θα είναι κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304. Όλα τα στηρίγματα των σωληνώσεων και διαχυτών εντός
και εκτός του υγρού καθώς και τα αντίστοιχα μικροϋλικά τους θα είναι κατασκευασμένα επίσης από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304.
Τα στηρίγματα των αγωγών που φέρουν τους διαχυτές θα δίνουν δυνατότητα ρύθμισης της στον κατακόρυφο
άξονα κατά ±50mm ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ευθυγράμμιση όλων των διαχυτών των δεξαμενών στο
οριζόντιο επίπεδο πυθμένος.
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων θα είναι κατά προτίμηση φλαντζωτοί (ευέλικτοι στη συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση) έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις.
Προ της εισόδου του κάθε κλάδου (κατεβασιά) τροφοδοσίας αέρα μέσα στη δεξαμενή αερισμού θα υπάρχει
δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής αέρα τύπου πεταλούδας ή ισοδυνάμου. Το υλικό κατασκευής
της δικλείδας που έρχεται σε επαφή με τον αέρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Κάθε τελάρο σωληνώσεων των διαχυτών που θα αντιστοιχεί σε κλάδο (κατεβασιά) τροφοδοσίας αέρα θα φέρει
σωλήνα αφύγρανσης με ανοξείδωτη βάνα που θα φθάνει στο επίπεδο χειρισμού των δικλείδων απομόνωσης και
ρύθμισης της παροχής αέρος.
Η διατομή των σωληνώσεων παροχής και διανομής αέρος θα υπολογιστεί ώστε στα όρια θερμοκρασίας και
πίεσης λειτουργίας η μέγιστη ταχύτητα του αέρα σε κάθε σωλήνα να μη ξεπερνά τα 25m/sec.
Στον τεχνικό του φάκελο (επί ποινής αποκλεισμού) ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει με δική του μελέτη
διαστασιολόγησης να τεκμηριώσει το δίκτυο τροφοδοσίας αέρα στις δεξαμενές αερισμού στο σύνολό του.

3.6

Εκκένωση δεξαμενών

Ο Ανάδοχος με δικά του μέσα θα εκκενώσει και θα καθαρίσει τις δεξαμενές αερισμού (από φερτές ύλες κτλ) έτσι
ώστε να μπορούν να γίνουν όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις της προμήθειας με ασφάλεια.
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4.

4.1.

Δεξαμενές καθίζησης

Ηλεκτρομειωτήρας

Ο ηλεκτρομειωτήρας μεταδίδει περιστροφική κίνηση στον άξονα της κεφαλής που περιστρέφει τον πρωτεύοντα
τροχό. Κατόπιν, ο σαρωτής της κάθε δεξαμενής κινείται αργά περιστροφικά και σαρώνει τον πυθμένα και την
επιφάνεια μέσω ξέστρων.
Τα τεχνικά του στοιχεία του ηλεκτρομειωτήρα θα είναι:

Ισχύς κινητήρα
Στροφές κινητήρα
Συντελεστής χρήσης (Service factor)
Στροφές εξόδου μειωτήρα
Βαθμός προστασίας
Εγκατάσταση

0,25 kW
1350-1500
≥1,5
≤2rpm
IP55
Γέφυρα καθίζησης διαμέτρου 20m

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.

Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση του υφιστάμενου Η/μειωτήρα, η προμήθεια προσκόμιση και εγκατάσταση νέου
Η/μειωτήρα ανάλογου του υφιστάμενου, με όλες τις απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις και μικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία με ελάχιστη
εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.

5.

Αντλιοστάσια

5.1.
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 πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), ή GG20 (EN-JL-1030)
υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις), 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, DIN 1.4057 (AISI 420, 431) ή καλύτερης.
Η πτερωτή πρέπει να είναι κατάλληλη για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και
άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα). Θα είναι μονοκάναλη ή πολυκάναλη.
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Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 10.000 ή
30.000 ή 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 SiC σε σειρά (άνω και κάτω) ή θα διαθέτει ένα ενιαίο μπλοκ 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. Για μικρές αντλίες (π.χ. φορητές και όχι αντλίες που αφορούν την διεργασία)
ισχύος έως 1,5 kW η αντλία μπορεί να φέρει και μονό μηχανικό στυπιοθλίπτη.
Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με θάλαμο λαδιού για το σύστημα στεγανοποίησης του άξονα, ή με
θάλαμο συλλογής διαρροών και αισθητήριο ανίχνευσης αυτών ή και με σύστημα ελέγχου διαρροής υγρασίας
στον θάλαμο του κινητήρα. 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 H 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. Οι αντλίες θα πρέπει να διαθέτουν
αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στο θάλαμο των στυπιοθλιπτών και του κινητήρα και σε
περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται συναγερμός.
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt μονωμένους και
επενδυμένους με μόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούμενα, επαρκούς μήκους, 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 άνω στάθμη 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 (IP 65).
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( για ισχύ αντλίας>5ΚW), 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.
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.
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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-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 ή λαβές
ανάρτησης ρυθμιζόμενες για την ανύψωση της αντλίας, στις οποίες 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 θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη
επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις τέσσερις 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 οδηγό ή οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο. 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 στην σωληνογραμμή κατάθλιψης. Πρέπει
να υπάρχει αρκετό μήκος αλυσίδας ή συρματόσχοινου, που θα 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.
Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας με την βοήθεια ανυψωτικού μηχανισμού παλάγκου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΕΛ)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Ανακυκλοφορία Ανακυκλοφορία

Περίσσειας
λάσπης

Στραγγιδίων

ιλύος

μικτού υγρού

ΠΑΡΟΧΗ (m3/Η)

≥317

≥573

≥56

≥86

ΜΑΝ. ΥΨΟΣ(m)

5,8

9

7

8

ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ

Μονοκάναλη ή
πολυκάναλη

Μονοκάναλη ή
πολυκάναλη

Μονοκάναλη
ή
πολυκάναλη

Μονοκάναλη
ή
πολυκάναλη

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)

72

68

52,5

61,5

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)

64

63,5

46,5

55

ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ

Μανδύας ψύξης

Μανδύας ψύξης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ(KW)

9,3

25

2,8

3,9

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΕΡΕΟΥ(mm)

102

105

76

78

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΣΤΡΟΦΕΣ(RPM)

≤750

≤1000

≤1500

≤1500

ΤΕΜ.

3

4

2

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ(ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Α0

Α1

Α2

Α1
(Θέση
ποτάμι)

ΠΑΡΟΧΗ (m3/Η)

≥675

≥675

≥274

≥175

ΜΑΝ. ΥΨΟΣ(m)

22,8

22,8

21

7,7

ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ

Μονοκάναλη ή
πολυκάναλη

Μονοκάναλη ή
πολυκάναλη

Μονοκάναλη
ή
πολυκάναλη

Μονοκάναλη
ή
πολυκάναλη

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)

78,5

78,5

70,5

66,5

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)

74,5

74,5

66

60

ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ

Μανδύας
ψύξης

Μανδύας
ψύξης

Μανδύας
ψύξης

Μανδύας
ψύξης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ(KW)

65

65

27

8

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΕΡΕΟΥ(mm)

105

105

80

80

ΣΤΡΟΦΕΣ(RPM)

≤1500

≤1500

≤1500

≤1000

ΤΕΜ.

5

5

3

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για τις παραπάνω αντλίες και για λόγους ομοιομορφίας του εξοπλισμού απαιτείται όλες οι αντλίες να είναι του
ίδιου κατασκευαστικού οίκου, με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τα κατασκευαστή ενός έτους.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου
των αντλιών ότι έχει κάνει την προσφορά για τη παρούσα προμήθεια, ότι τα τεχνικά φύλλα δεδομένων
(datasheets) της προσφοράς είναι αυθεντικά και ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία
καθώς και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προμηθεύσει τις προτεινόμενες αντλίες καθώς και ανταλλακτικά
για τουλάχιστον 10 έτη στον οικονομικό φορέα (επί ποινής αποκλεισμού).

5.2 Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίων και συστήματος bypass

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΩΤΙΔΕΣ
Οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχιά τους (καμπύλες, ταύ, συστολές κ.λ.π.) μέσα στα αντλιοστάσια, θα
κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα 1. 4301 (304 κατά AISI) .
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Οι σωληνώσεις θα αναρτώνται και θα στερεώνονται επί των δομικών στοιχείων της κατασκευής, με κατάλληλα
τυποποιημένα εξαρτήματα. Οι αποστάσεις στήριξης και η στιβαρότητα των στηριγμάτων θα επιλεγούν ώστε όχι
μόνον να παραλαμβάνονται τα ίδια βάρη των σωληνώσεων και οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την
λειτουργία, αλλά και να μην εμφανίζονται φαινόμενα κραδασμών και ταλαντώσεων.
Οι συνδέσεις θα εκτελεσθούν με ωτίδες (φλάντζες), ανοξείδωτες (304 κατά AISI) διαστάσεων αντίστοιχων προς
DIN 2501 ή 2576, αντοχής 10 ατμ. ροής των λυμάτων.
Οι δικλείδες-βαλβίδες κάθε είδους, θα είναι για εφαρμογή σε ανεπεξέργαστα λύματα και θα έχουν ελάχιστη
ονομαστική πίεση PN16atm. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου, θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αντεπίστροφη δικλείδα κατάλληλη για λύματα και ιλύ, τύπου μπάλλας. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο με επένδυση από ελαστικό. Η κατασκευή
τους θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο DIN3202-6. Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν μεγάλη
ταχύτητα κλεισίματος, με ελάχιστο πλήγμα και μικρές τοπικές απώλειες. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες και τα παρεμβύσματα συνδέσεώς τους και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη δοκιμών
και εργασία, για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει να είναι του
ίδιου κατασκευαστή. Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου
δοκιμών.
ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ
Εξάρμωση χαλύβδινη, με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και
συνδέσεως με φλάντζες. Η κατασκευή τους θα είναι βάσει των προτύπων EN1092-1, EN1092-2, EN 10025,
EN1563 και EN1561. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες και τα παρεμβύσματα συνδέσεως και κάθε
άλλο αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη δοκιμών και εργασία, για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
Όλες οι εξαρμώσεις του ίδιου τύπου θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι προσκομιζόμενες επί τόπου
εξαρμώσεις θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε αστικά λύματα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί
σε καμία επεξεργασία πριν την άντληση, σύμφωνες με το DIN 3352-4. Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης θα
είναι από χυτοσίδηρο GG25 με ελαστική επένδυση. Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα με χυτοσιδηρό
χειροτροχό, επάνω στον οποίο θα υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο. 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 (τερματικούς διακόπτες) για την τηλεένδειξη
της θέσης τους. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες και τα παρεμβύσματα συνδέσεώς τους και κάθε
άλλο αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη δοκιμών και εργασία, για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι προσκομιζόμενες δικλείδες θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

5.3
Τοπικά χειριστήρια
Όπως τοπικά χειριστήρια δεξαμενών αερισμού
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5.4

Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός
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 και από παλάγκο. Το παλάγκο,
τέλος, είναι χειροκίνητο, θα διαθέτει την απαιτούμενη ασφάλεια στην αλυσίδα ανύψωσης με σύστημα
(έναρξη –σταμάτημα). Το παλάγκο που θα τοποθετηθεί θα είναι ανυψωτικής ικανότητας 1tn. Η αλυσίδα
φορτίου θα έχει μήκος 7,5m και η αλυσίδα χειρισμού θα έχει μήκος 7m.
Ο φορητός ανυψωτικός μηχανισμός θα έχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή
ενός έτους.
Ο μηχανισμός και το παλάγκο θα φέρουν πινακίδες που θα αναφέρει το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας.
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Μονάδα απολύμανσης

6.

6.1
Δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου
Οι δοσομετρικές αντλίες θα είναι διαφραγματικές και ηλεκτρομαγνητικές. Θα είναι πολλαπλών
λειτουργιών, με μικροεπεξεργαστή, οθόνη υγρών κρυστάλλων στην οποία θα υπάρχει ένδειξη της
παροχής δοσομέτρησης, ρυθμιζόμενης παροχής από 0% έως 100%.
Λειτουργία:
o

Αυτόματη αναλογική βάσει σήματος 0/4-20 mA

o

Αυτόματη αναλογική βάσει σήματος παλμικού ογκομετρητή

o

Χειροκίνητη με προγραμματιζόμενη λειτουργία

Εξοπλισμός:
o

Φίλτρο αναρρόφησης

o

Αντισιφωνική βαλβίδα έγχυσης

o

Βαλβίδα εξαερισμού

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.
Οι αντλίες θα έχουν ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους και θα
τοποθετηθούν επίτοιχα, σε πλαστικές βάσεις που θα τις συνοδεύουν.

6.2
Τοπικά χειριστήρια
Όπως τοπικά χειριστήρια δεξαμενών αερισμού

6.3

Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα

Το δίδυμο αντλητικό συγκρότημα θα έχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή
ενός έτους και θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
o

o
o

6.4

Ηλεκτροαντλία κατακόρυφη, πολυβάθμια, με σώμα, πτερωτή και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI304, μηχανικό στυπιοθλίπτη, παροχής Q=16m³/h σε συνολικό μανομετρικό ύψος H=140m,
ελάχιστου βαθμού απόδοσης 63%, 2900rpm, με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα κατακόρυφο,
έδρασης V1, ισχύος 11KW, 400V, 50Hz, στις 2900rpm (τεμ.2).
Πιεστικό δοχείο 300lt, 10Atm.(τεμ.1)
Υδραυλικά υλικά AISI304 , συλλέκτες αναρρόφησης–κατάθλιψης AISI304, δικλείδες στην
αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής στην κατάθλιψη, πιεζοστάτες
(2τεμ.), μανόμετρο γλυκερίνης, όλα τοποθετημένα σε κοινή μεταλλική βάση.
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Απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση του δίδυμου αντλητικού συγκρότηματος, των
δοσομετρικών αντλιών και η θέση τους σε λειτουργία.

Όργανα

7.

7.1
Μετρητής pH
Αισθητήριο pH
Αισθητήριο συνεχούς μέτρησης pH, με τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ανεπεξέργαστα λύματα (εγκατάσταση στη μονάδα
προεπεξεργασίας)

-

Εύρος μέτρησης pH: 0 - 14

-

Ακρίβεια: ±0,05 pH

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 5oC έως +50οC

-

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Αυτόματη ή ρυθμιζόμενη.

-

Βαθμονόμηση: Μέσω μενού 1 ή 2 σημείων.

-

Τo αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Εγκατάσταση εντός φρεατίου στη μονάδα προεπεξεργασίας (πρέπει να συνοδεύεται από
κατάλληλη διάταξη για εγκατάσταση σε φρεάτιο, που θα επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση
του αισθητηρίου)

Ψηφιακός Ελεγκτής
Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των
μετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Να είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από ένα ή περισσότερα αισθητήρια μέτρησης,
ανάλογα με την διαμόρφωση, του ιδίου είδους ή και διαφορετικών παραμέτρων.

-

Να διαθέτει επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με δυνατότητα προγραμματισμού τους για
χρήση ως alarm ή δυνατότητα επέκτασης και με άλλες επαφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του
χειριστή.

-

Να διαθέτει έξοδο 4...20mA για κάθε μετρούμενη παράμετρο

-

Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 οC έως +50 οC.

-

Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης των μετρήσεων και πλήκτρα χειρισμού ώστε να είναι εύκολη η χρήση του

7.1
Αισθητήριο

Μετρητές διαλυμένου οξυγόνου (DO)

Αισθητήριο συνεχούς μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου, με τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Μέθοδος μέτρησης: Οπτική.
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-

Εύρος μέτρησης: 0,0 – 20,0 mg/L (ppm), 0 – 200% κορεσμό

-

Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,1 mg/L (<1 mg/L)

-

Βαθμονόμηση: Εργοστασιακή βαθμονόμηση (να υπάρχει η δυνατότητα βαθμονόμησης σε
100% κορεσμένο αέρα)

-

Χρόνος Απόκρισης (t90): <60 sec.

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 5 οC έως +40 οC.

-

Τo αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Εγκατάσταση εντός του ανάμικτου υγρού στη δεξαμενή αερισμού (πρέπει να συνοδεύεται
από κατάλληλη διάταξη για την εγκατάσταση στη δεξαμενή, που θα επιτρέπει την εύκολη
απομάκρυνση του αισθητηρίου)

Ψηφιακός Ελεγκτής
Ο ελεγκτής θα μπορεί να δεχθεί τα αισθητήρια διαλυμένου οξυγόνου, δυναμικού οξειδοαναγωγής,
αιωρούμενων στερεών και αμμωνιακών – νιτρικών. Θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Να είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από τέσσερα τουλάχιστον αισθητήρια μέτρησης του
ιδίου είδους ή και διαφορετικών παραμέτρων, ενώ πρέπει να έχει και δυνατότητα επέκτασης
για να δεχθεί μέχρι και οκτώ αισθητήρια.

-

Να διαθέτει τέσσερις αναλογικές εξόδους 4-20 mA και δυνατότητα να δεχθεί και άλλες
αναλογικές εξόδους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χειριστή.

-

Να διαθέτει επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με δυνατότητα προγραμματισμού τους για
χρήση ως alarm και δυνατότητα να δεχθεί και άλλες επαφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του
χειριστή.

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0οC έως +50οC

-

Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης των μετρήσεων και πλήκτρα χειρισμού ώστε να είναι εύκολη η χρήση του

7.2
Αισθητήριο

Μετρητές αιωρούμενων στερεών ανάμικτου υγρού (MLSS)

Το αισθητήριο θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά:
-

Μέθοδος μέτρησης: Σκεδαζόμενο Υπέρυθρο Φως

-

Εύρος μέτρησης: 0,1 – 40,0 g/L.

-

Χρόνος Απόκρισης (Τ90): ρυθμιζόμενος 1 – 300 sec

-

Βαθμονόμηση: Εργοστασιακή βαθμονόμηση - Να είναι δυνατή η βαθμονόμηση με χρήση
δείγματος με γνωστή συγκέντρωση TSS

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 5oC έως +40οC

-

Το αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Εγκατάσταση εντός του ανάμικτου υγρού στη δεξαμενή αερισμού (πρέπει να συνοδεύεται
από κατάλληλη διάταξη για την εγκατάσταση στη δεξαμενή, που θα επιτρέπει την εύκολη
απομάκρυνση του αισθητηρίου)
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Ψηφιακός Ελεγκτής
- Θα χρησιμοποιηθεί ο ψηφιακός ελεγκτής που προδιαγράφεται στο μετρητή διαλυμένου
οξυγόνου (κοινή χρήση)

7.3
Αισθητήριο

Μετρητές δυναμικού οξειδοαναγωγής (ORP)

Το αισθητήριο μέτρησης ORP θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Εύρος μέτρησης ORP: -1.500 έως 1.500 mV.

-

Ακρίβεια: ±5 mV

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 0oC έως +40οC

-

Βαθμονόμηση: 1 σημείου.

-

Τo αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Εγκατάσταση εντός του ανάμικτου υγρού στη δεξαμενή αερισμού (πρέπει να συνοδεύεται
από κατάλληλη διάταξη για την εγκατάσταση στη δεξαμενή, που θα επιτρέπει την εύκολη
απομάκρυνση του αισθητηρίου)

Ψηφιακός Ελεγκτής
Θα χρησιμοποιηθεί ο ψηφιακός ελεγκτής 4 ch που προδιαγράφεται στο μετρητή διαλυμένου οξυγόνου
(κοινή χρήση).

7.4
Αισθητήριο

Μετρητές αμμωνιακών – νιτρικών (ΝΟ2 – ΝΟ3)

Το αισθητήριο μέτρησης Αμμωνίας/Νιτρικών θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Αρχή λειτουργίας: Ιοντοεπιλεκτικά Ηλεκτρόδια.

-

Περιοχή μέτρησης Αμμωνίας: 0,2 – 1.000 mg/l ΝΗ4-N.

-

Περιοχή μέτρησης Νιτρικών: 0,2 – 1.000 mg/l NΟ3-N.

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 5oC έως +40οC

-

Τo αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Άμεση σύνδεση με τον ψηφιακό ελεγκτή με τεχνολογία plug’n’play

-

Εγκατάσταση εντός του ανάμικτου υγρού στη δεξαμενή αερισμού (πρέπει να συνοδεύεται
από κατάλληλη διάταξη για την εγκατάσταση στη δεξαμενή, που θα επιτρέπει την εύκολη
απομάκρυνση του αισθητηρίου)

Ψηφιακός Ελεγκτής
Θα χρησιμοποιηθεί ο ψηφιακός ελεγκτής 4 ch που προδιαγράφεται στο μετρητή διαλυμένου οξυγόνου
(κοινή χρήση)
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7.5
Αισθητήριο

Μετρητές στάθμης ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης

Το αισθητήριο στάθμης ιλύος θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Μέθοδος μέτρησης: Χρήση υπερήχων.

-

Εύρος μέτρησης: 0,5 – 5,0 m.

-

Ακρίβεια Μέτρησης: 0,1 m

-

Το αισθητήριο να συνοδεύεται από καλώδιο με βύσμα απευθείας σύνδεσης εξωτερικά με τον
ψηφιακό ελεγκτή.

-

Να συνοδεύεται από κατάλληλη ανοξείδωτη διάταξη για την τοποθέτηση του στη

δεξαμενή.

Ψηφιακός Ελεγκτής
Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των
μετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Να είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από ένα ή περισσότερα αισθητήρια μέτρησης,
ανάλογα με την διαμόρφωση, του ιδίου είδους ή και διαφορετικών παραμέτρων.

-

Να διαθέτει επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με δυνατότητα προγραμματισμού τους για
χρήση ως alarm ή δυνατότητα επέκτασης και με άλλες επαφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του
χειριστή.

-

Να διαθέτει έξοδο 4...20mA για κάθε μετρούμενη παράμετρο

-

Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 οC έως +50 οC.

-

Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης των μετρήσεων και πλήκτρα χειρισμού ώστε να είναι εύκολη η χρήση του

7.6
Αισθητήριο

Μετρητής χημικά απαιτούμενου οξυγόνου εξόδου (COD)

Το αισθητήριο συνεχούς μέτρησης οργανικού φορτίου θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
-

Μέθοδος μέτρησης: Φωτομετρική υπεριώδους ακτινοβολίας

-

Εύρος οπτικής διαδρομής: 2mm

-

Εύρος μέτρησης: 0,5 – 1.000 m-1

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 5oC έως +40οC

-

Σφάλμα μέτρησης: 3%

-

Περίοδος μετρήσεων: 1 min

-

Τo αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10 m, με δυνατότητα
επέκτασης ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη για την τοποθέτηση του στη δεξαμενή ή το
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ανοικτό κανάλι.
Ψηφιακός Ελεγκτής
Ο ελεγκτής θα μπορεί να δεχθεί τα αισθητήρια χημικά απαιτούμενου οξυγόνου και αιωρούμενων
στερεών. Θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Να είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από δύο τουλάχιστον αισθητήρια μέτρησης του
ιδίου είδους ή και διαφορετικών παραμέτρων.

-

Να διαθέτει δύο αναλογικές εξόδους 4-20 mA και δυνατότητα να δεχθεί και άλλες αναλογικές
εξόδους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χειριστή.

-

Να διαθέτει επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με δυνατότητα προγραμματισμού τους για
χρήση ως alarm και δυνατότητα να δεχθεί και άλλες επαφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του
χειριστή.

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0οC έως +50οC

-

Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης των μετρήσεων και πλήκτρα χειρισμού ώστε να είναι εύκολη η χρήση του

7.7
Αισθητήριο

Μετρητής αιωρούμενων στερεών εξόδου (SS)

Αισθητήριο μέτρησης αιωρούμενων στερεών, με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Το αισθητήριο θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά:
-

Μέθοδος μέτρησης: Σκεδαζόμενο Υπέρυθρο Φως

-

Εύρος μέτρησης: 0,1 – 40,0 g/L.

-

Χρόνος Απόκρισης (Τ90): ρυθμιζόμενος 1 – 300 sec

-

Βαθμονόμηση: Εργοστασιακή βαθμονόμηση - Να είναι δυνατή η βαθμονόμηση με χρήση
δείγματος με γνωστή συγκέντρωση TSS

-

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (υγρού): 5oC έως +40οC

-

Το αισθητήριο να συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.

-

Εγκατάσταση εντός του ανάμικτου υγρού στη δεξαμενή αερισμού (πρέπει να συνοδεύεται
από κατάλληλη διάταξη για την εγκατάσταση στη δεξαμενή, που θα επιτρέπει την εύκολη
απομάκρυνση του αισθητηρίου)

Ψηφιακός Ελεγκτής
Θα χρησιμοποιηθεί ο ψηφιακός ελεγκτής που προδιαγράφεται στο μετρητή χημικά απαιτούμενου
οξυγόνου COD (κοινή χρήση)

7.8
Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου
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 για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, βασιζόμενη στο
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παλμικό συνεχές μαγνητικό πεδίο και σε d.c. τεχνικές παλμών (d.c. pulse techniques). Επίσης οι
μετρητές παροχής θα είναι σχεδιασμένοι για χαμηλή κατανάλωση (low-energy design) με
αυτόματη μηδενική αντιστάθμιση (automatic zero compensation).
Η διαστασιολόγηση του μετρητή θα διασφαλίζει ότι η ταχύτητα ροής του νερού θα κυμαίνεται
από 0,5 m./s έως 10.0 m/s. Το προδιαγεγραμμένο εύρος παροχής θα μετριέται με ακρίβεια, της
τάξης του ±0.5% επί της πλήρους κλίμακας για ταχύτητες ροής από 0,5 m./s έως 10.0 m/s.
Το σώμα – αισθητήριο των παροχομέτρων θα εγκατασταθεί εντός φρεατίων κατάλληλων
διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή συνδεσμολογία και τα απαραίτητα ευθύγραμμα
τμήματα για την επίτευξη στρωτής ροής και ακρίβειας μετρήσεων. 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 μέγιστης απόστασης μέχρι και 50 μέτρων από το σώμα του παροχόμετρου (remote
installation). Σε οποιαδήποτε εκ των δύο προαναφερθέντων τύπων εγκατάστασης θα
διασφαλίζεται στεγανότητα του εξοπλισμού κατ’ελάχιστον IP67. Ο μετατροπέας δεν θα
εγκατασταθεί μέσα σε σκάμμα ή φρεάτιο το οποίο μπορεί να πλημμυρήσει , στην περίπτωση που
υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τότε θα προτιμάται η απομακρυσμένη εγκατάσταση του
ηλεκτρονικού μετατροπέα εντός οικίσκου ή πίλαρ ανάλογων προδιαγραφών ασφαλείας. Στην
περίπτωση αυτή το σώμα του παροχόμετρου που θα παραμένει εγκατεστημένο μόνο του στο
φρεάτιο θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68.
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 νερού.
Ο εξοπλισμός θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, δηλαδή θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία επί
τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός εξοπλισμός δοκιμών ή λογισμικό.

Τεχνικές Προδιαγραφές Αισθητήρων (Σωμάτων) (Sensor)
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 είναι 16 Bar ενώ η πίεση δοκιμής θα είναι 1,5 Χ PN
Τα πηνία διέγερσης θα εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα χωρίς να
παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών άλλο υλικό.
Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα είναι Hard Rubber, EPDM, NBR , PTFE ή παρόμοιου
τύπου.
Το υλικό κατασκευής των φλαντζών σύνδεσης του αισθητηρίου θα είναι χαλύβδινο ενώ ολόκληρο
το σώμα θα έχει εξωτερική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής εποξεικής βαφής.
Το υλικό των ηλεκτροδίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή Hastelloy 'C' ή τιτάνιο ή παρόμοιο
υλικό.
Ο βαθμός προστασίας του αισθητήρα θα είναι ΙΡ 67 με δυνατότητα μετατροπής του σε ΙΡ 68 όταν
προβλέπεται η απομακρυσμένη εγκατάσταση του από τον μετατροπέα σήματος

Ηλεκτρονικός Μετατροπέας (Converter)
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Θα χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας παλμικού συνεχούς μαγνητικού πεδίου ο οποίος θα πρέπει
να εντάσσεται εύκολα σε σύστημα τηλεμετρίας με την χρήση κατάλληλων συνδέσεων
Οι μετατροπείς θα έχουν δυνατότητα της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο κατευθύνσεις
και θα διαθέτουν μία αναλογική έξοδο και ψηφιακή επαφή η οποία θα μπορεί να
προγραμματισθεί για την μετάδοση της πληροφορίας “κατεύθυνση ροής” (forward-reverse) προς
άλλα συστήματα τηλεελέγχου. Κάθε μετατροπέας θα φέρει ενσωματωμένη φωτιζόμενη
αλφαριθμητική οθόνη και πληκτρολόγιο. Επί της οθόνης απεικονίζεται η τρέχουσα παροχή σε
m3/h ή l/s ή η συνολική ροή ή πληροφορίες και μηνύματα (π.χ. ρυθμίσεις οργάνου, σφάλμα
μετρητή).
Επίσης θα προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης μέσω κωδικού ασφαλείας για να αποτρέπεται η
μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των προκαθορισμένων παραμέτρων.
Η οθόνη θα παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα:
 Εμφάνιση στιγμιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις)
 Εμφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις)
 Εμφάνιση της διαφοράς στην αθροιστική ροή για τις δύο διευθύνσεις
 Πληροφορίες διάγνωσης
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μετατροπέα είναι :
Ακρίβεια
(μετατροπέα
αισθητηρίου:

+/-0,50% επί της πλήρους κλίμακας
&

Προσαρμογή:

Απομακρυσμένη ή επί του αισθητήρα

Περίβλημα:

IP67 (ελάχιστη προστασία) με τοπική οθόνη και
πληκτρολόγιο

Αριθμός
αναλογικών
εξόδων

1 αναλογική έξοδος 0/4 - 20 mA

Αριθμός
ψηφιακών εξόδων

2 ψηφιακές ,1 έξοδος ρελέ

Παραμετροποίηση
ψηφιακών εξόδων

Συχνότητα και χρονική διάρκεια παλμού

Τροφοδοσία

230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, ή 24 VDC

Πιστοποιητικά ISO 9001, CE, Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

7.9
Αναλογικός μετρητής στάθμης υδροστατικής πίεσης
Οι μετρητές στάθμης του έργου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μέτρηση της στάθμης του μικτού
νερού στις δεξαμενές. Ο μετρητής θα είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, υδροστατικής πίεσης, κατάλληλος
για χρήση σε λύματα. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Αισθητήριο και μετατροπέας
σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής
κατασκευής.
Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
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Εγκατάσταση :
Εμβάπτιση σε λύματα
Τροφοδοσία:
24 Vdc
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 έως 50ο C
Πεδίο μέτρησης:
0-6 m H2O
Διάμετρος μεμβράνης:
6 cm
Ακρίβεια οργάνου:
≤ ± 0,5% του εύρους μέτρησης
Υλικό κατασκευής:
Ανοξείδωτος χάλυβας SS316L
Προστασία αισθητήριου:
ΙΡ 68
Σήματα εξόδου:
4 – 20 mA με πρωτόκολλο HART
Αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης:
Μέσω σωληνίσκου ενσωματωμένου
καλώδιο σύνδεσης
Πιστοποιητικά ISO 9001, CE, Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

στο

7.10
Παροχόμετρα υπερήχων ανοικτού καναλιού
Το σύστημα μέτρησης στάθμης με υπερήχους θα αποτελείται από το αισθητήριο και τον
ενισχυτή/μεταδότη, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-

Υποστήριξη διαύλων Parshall, Venturi, κλπ.

-

ψηφιακή ένδειξη της στάθμης στον μεταδότη,

-

σήμα εξόδου 0/4...20 mΑ ανάλογο της στάθμης,

-

1 ψηφιακή έξοδος ρελέ για παλμούς ογκομέτρησης

-

1 ψηφιακή έξοδος ρελέ ορίου.

-

τάση τροφοδοσίας 24 VDC

-

περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας 0 C ως +50 C

7.11

Σύστημα ελέγχου βιολογικής διεργασίας

Το σύστημα ελέγχου βιολογικής διεργασίας (Νιτροποίησης/Απονιτροποίησης) αφορά στην ανάπτυξη
εξειδικευμένου λογισμικού στα συστήματα PLC που πρόκειται να εγκατασταθούν για τον έλεγχο των
βιοαντιδραστήρων (δεξαμενές αερισμού) και θα μπορεί να διαχειρίζεται ενεργά και σε πραγματικό χρόνο
καίρια συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων (αεριστήρες) με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης
λειτουργίας της μονάδας.
Με την χρήση των μετρήσεων που θα λαμβάνονται από τα όργανα που συμμετέχουν στην διεργασία (DO,
ORP, MLSS, NH4/NO3, κλπ.), οι οποίες θα ελέγχονται και θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο, το
λογισμικό θα ελέγχει τη διαδικασία επεξεργασίας και συνεπώς θα αυξάνει την ευελιξία της μονάδας σε
κυμαινόμενα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία καθώς και την αποδοτικότητά της στην απομάκρυνση
τοξικών, μολυσματικών και ευτροφικών παραγόντων (απομάκρυνση αζώτου). Παράλληλα με αυτό θα
επιτυγχάνεται μείωση στην κατανάλωση ενέργειας από βελτιωμένο τρόπο αερισμού της βιολογικής
βαθμίδας.
Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης του απαιτούμενου
Διαλυμένου Οξυγόνου σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας τους ρυθμιστές στροφών που ελέγχουν τους
κινητήρες των φυσητήρων αερισμού στο κατάλληλο ποσοστό της ονομαστικής δυναμικότητάς τους.
Το σύστημα θα έχει επίσης:
Δυνατότητα ανάγνωσης των μετρήσεων των αναλυτικών οργάνων (αμμωνία, οξυγόνο) και
μετρητικών οργάνων (παροχόμετρα) μέσω τυποποιημένων βιομηχανικών πρωτοκόλλων
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Άμεση επικοινωνία με τους ελεγκτές των οργάνων μέτρησης για αξιολόγηση των μετρήσεων και των
δεδομένων
Δυνατότητα εναλλαγής της κατάστασης λειτουργίας σε πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία
βάσει μετρήσεων ή σε λειτουργία βάσει χρονοπρογραμματισμού.
Δυνατότητα επέκτασης για την χρήση περισσότερων οργάνων μέτρησης (π.χ. έως 4 όργανα της
ίδιας παραμέτρου ή προσθήκη νέων οργάνων που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί), με τον κατάλληλο
προγραμματισμό.

Πίνακες PLC

8.

Οθόνη Τοπικών Χειρισμών

8.1

Σε κάθε πίνακα αυτοματισμού των αντλιοστασίων θα πρέπει να εγκατασταθεί έγχρωμη οθόνη
αφής για τοπική εποπτεία και χειρισμούς.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οθονών περιγράφονται στη συνέχεια:
Επί ποινής αποκλεισμού η οθόνη τοπικού χειρισμού θα πρέπει να είναι τύπου αφής LCD/TFT, με
οπίσθιο φωτισμό, έγχρωμη με δυνατότητα εμφάνισης 65536 χρωμάτων, διαγωνίου τουλάχιστον
10” ή μεγαλύτερη, με ελάχιστη ανάλυση 1024 Χ 600 pixels

Λοιπά βαθμολογούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά:


Τροφοδοσία:

24 VDC με γαλβανική απομόνωση και αντοχή έως 500VAC για 1 min



Τυπος οθόνης:

Οθόνη αφής με αντοχή τουλάχιστον 5.000.000 επαφών (touch times)



Φωτεινότητα:

450cm/m2



Μνήμη:

256 ΜΒ Flash ROM και 512 MB RAM



Εξωτερική μνήμη:Υποστήριξη κάρτας SD



Ρολόι πραγματικού χρόνου



Θύρες επικοινωνίας:



Παράμετροι λειτουργίας: Θερμοκρασία λειτουργίας 0 – 50ο C

3 σειριακές θύρες επικοινωνίας RS-232 ή/και RS485
1 θύρα επικοινωνίας Ethernet
1 θύρα επικοινωνίας USB Host 1 θύρα επικοινωνίας USB Slave
με γαλβανική απομόνωση σε όλες τις θύρες επικοινωνίας

Σχετική υγρασία έως 90%


Αντοχή
σε
κραδασμούς
IEC 61131-2 και IEC 60068-2-27



Βαθμός προστασίας:

και

δονήσεις

σύμφωνα

με

τα

πρότυπα

ΙΡ 65 για την πρόσοψη

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης
συναγερμών (alarms) που να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα ομαδοποίησης ανά είδος
συναγερμού, να καταγράφει με χρονοσήμανση την εμφάνιση του συναγερμού, την αναγνώριση
του συναγερμού και την αποκατάσταση της αιτίας του συναγερμού, καθώς και να παρέχει την
δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails)
μέσω ευρέως διαδεδομένων mail servers (όπως π.χ. gmail, hotmail, yahoo, κλπ.)
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Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να μπορεί να καταγράφει τα δεδομένα σε εξωτερικές
μονάδες αποθήκευσης (SD ή USB) με ονομασίες που να επιλέγονται από τον χρήστη και
χρονοσήμανση των δεδομένων, και να τα εξάγει με την μορφή αρχείων .csv για περεταίρω
επεξεργασία.

Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα μεγέθυνσης ή
σμίκρυνσης της εκάστοτε προβολής, για την άνετη ανάγνωση και εκτέλεση χειρισμών.

Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία και διαχείριση συνταγών,
οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται από και προς την οθόνη μέσω αρχείων τύπου .csv.

Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να υποστηρίζει την προβολή αρχείων .pdf παρέχοντας
στον χρήστη άμεση πρόσβαση σε οδηγίες χρήσης, ηλεκτρολογικά ή μηχανολογικά σχέδια και κάθε
είδους πληροφορία χωρίς την ανάγκη χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης χρηστών, με
υποστήριξη 8 επιπέδων πρόσβασης με ανεξάρτητα οριζόμενες δυνατότητες ελέγχων και
προβολών και υποστήριξη έως 8 χρηστών ανά επίπεδο πρόσβασης.
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει σύστημα καταγραφής χειρισμών. Θα πρέπει να καταγράφονται
τουλάχιστον η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης, το όνομα του χρήστη, η εντολή που εκτελέστηκε, η
προηγούμενη τιμή και η νέα τιμή της εκάστοτε μεταβλητής.

Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο FTP server για την
ενημέρωση συνταγών ή αρχείων .pdf, αλλά και την εξαγωγή ιστορικών δεδομένων, αρχείων
χειρισμών και αρχείων συναγερμών.
Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο VNC server για την
απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε συσκευής (PC, Smart phone, Tablet).
Η προσφερόμενη οθόνη αφής θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο Web server παρακολούθηση
των δεδομένων μέσω web browser.

Πιστοποιήσεις
Θα διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001, και συμβατότητας CE, UL

8.2

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)-Λογισμικό Εφαρμογής PLC

8.2.1 Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Τύπου Master
o Επί ποινής αποκλεισμού, ο κατασκευαστής όλων των συσκευών Προγραμματιζόμενων
Λογικών Ελεγκτών ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας του, θα πρέπει να διαθέτει στην
Ελλάδα εγκαταστάσεις και καταρτισμένο προσωπικό, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης συστημάτων Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών σε δύο πόλεις κατ’
ελάχιστον.
o Ο ελεγκτής είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος
Λογικός Ελεγκτής, PLC). Η μορφή του PLC θα είναι εντελώς κλιμακωτή (modular). Οι συσκευές
του PLC θα μπορούν να εγκατασταθούν σε οριζόντια ή κάθετη θέση εξασφαλίζοντας επιπλέον
επιλογές εγκατάστασης.
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o Όλοι οι προσφερόμενοι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές θα είναι όμοιοι και θα
διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς τον αριθμό των σημάτων ελέγχου (I/Os) που θα
περιλαμβάνουν.
o Γενικά
Ο ελεγκτής θα είναι κατάλληλος για την λειτουργία σε διάταξη εφεδρείας (redundancy) ώστε
να εξασφαλίζει την υψηλή του διαθεσιμότητα, λόγω της κρισιμότητας των εργασιών που
καλείται να επιτελέσει (κεντρική διαχείριση των επικοινωνιών ή κρίσιμες διεργασίες).
Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκτείνεται με πρόσθεση
ανεξάρτητων μονάδων εισόδου/εξόδου, που θα επικοινωνούν με τις γειτονικές μονάδες. Η
επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά
εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. 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 25% των
υφιστάμενων σημάτων που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν αρχικά σε κάθε εγκατάσταση.
Η διάταξη του PLC τύπου master πρέπει κατ’ ελάχιστο να αποτελείται από:
Το πλαίσιο τοποθέτησης καρτών που θα υποστηρίζει την λειτουργία εφεδρείας (redundant
backplane)
Δύο (2) τροφοδοτικά σε διάταξη εφεδρείας για την λειτουργία του συστήματος.
Δύο (2) κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) σε διάταξη εφεδρείας, για την επεξεργασία
των δεδομένων και την εκτέλεση του λογισμικού
Τα απαιτούμενα modules και καλώδια για τον συγχρονισμό των CPUs
Τις κάρτες ψηφιακών εισόδων (DI), για την συλλογή πληροφοριών τύπου on-off από επαφές
ελεύθερης τάσης
Τις κάρτες ψηφιακών εξόδων (DO) για την αποστολή εντολών με κατάλληλες επαφές
Τις κάρτες αναλογικών εισόδων (AI) για τη συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια όργανα που
παρέχουν αναλογικό σήμα
Τις κάρτες αναλογικών εξόδων (AO) για την οδήγηση συσκευών που απαιτούν σήμα τέτοιου
είδους
Τις συσκευές για την επικοινωνία του PLC με άλλες συσκευές
Τα απαιτούμενα πλαίσια επέκτασης για την τοποθέτηση καρτών σημάτων που θα
υποστηρίζουν την λειτουργία εφεδρείας (redundant expansion backplane). Κάθε πλαίσιο
επέκτασης θα περιλαμβάνει δύο (2) τροφοδοτικά σε διάταξη εφεδρείας και τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης με το κύριο πλαίσιο.
Τα PLC πρέπει να έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:
Χρόνος μεταγωγής μεταξύ των CPUs ≤ 20 ms
Σύνδεσης με Η/Υ χωρίς την διακοπή των επικοινωνιών.
Απομακρυσμένου, διαμέσου του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού,
μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με την χρήση φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Επεξεργαστή που να είναι ικανός για πλήρη αυτόματη και αυτόνομη επεξεργασία των
πληροφοριών τόσο για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης όσο και για την ασύρματη ή
ενσύρματη μετάδοση των δεδομένων σε άλλα PLC και Η/Υ της εγκατάστασης.
Ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο πλαίσιο (εκτός από τις πρώτες
θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν οι CPU).
Δυνατότητα εναλλαγής καρτών εισόδων / εξόδων εν λειτουργία (hot-swap)
Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 5% έως 95% και θερμοκρασία από -20°C
έως 60°C.
Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να υποστηρίζει την λογική των ολοκληρωμένων συστημάτων
δηλ. το λογισμικό της CPU να υποστηρίζει την διασύνδεση και παραμετροποίηση σε ενιαίο
πρότυπο δίκτυο Modbus/Profibus/Ethernet όλων των πιθανών εξαρτημάτων (όργανα,
ρυθμιστές στροφών, ομαλούς εκκινητές, κ.λ.π).
o Πιστοποιητικά
Ο κατασκευαστής του PLC πρέπει να διαθέτει τα εξής:
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό
CE declaration of conformity. Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
EC Directive 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility Directive " (EMC)
EC Directive 2014/35/EU " Low Voltage Directive" (LVD)
EN 61131-2:2007: LVD
EN 61131-2:2007: EMC
EN 61000-6-1:2007: EMC
EN 61000-6-2:2005: EMC
EN 61000-6-4:2007/A1:2011: EMC
o Επιδόσεις
Οι CPU του PLC θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τουλάχιστον 2.000 χρονικά και 2.000 απαριθμητές.
Να μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον 4.000 τοπικά σημεία ελέγχου (local I/O points)
Χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών (bit) εντολών και εντολών τύπου word μικρότερο των 40 ns
Θα πρέπει να διαθέτουν ρολόι πραγματικού χρόνου με αυτονομία τουλάχιστον 30 ημερών
εκτός τροφοδοσίας χωρίς τη χρήση μπαταρίας και δυνατότητα σύνδεσης με NTP server.
Δυνατότητα σύνδεσης ανεξάρτητης κάρτας επικοινωνίας τύπου Modbus, PROFIBUS ή/και
ETHERNET
Ενσωματωμένη μνήμη για πρόγραμμα τουλάχιστον 4 Mbytes
Ενσωματωμένη μνήμη για δεδομένα τουλάχιστον 8 Μbytes
Δυνατότητα χρήσης εξωτερικής κάρτας μνήμης με έως και 32 Gbytes
Η μνήμη θα μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση
(σχόλια και συμβολικά ονόματα) καθώς και την διαμόρφωση του PLC.
o Διαγνωστικά
Η CPU του PLC θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες διάγνωσης:
LED κατάστασης και LED σφαλμάτων.
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Ενσωματωμένη
δυνατότητα
προγραμματισμό

διαγνωστικών/μηνυμάτων

λαθών

χωρίς

επιπλέον

Δυνατότητα γρήγορης (realtime) καταγραφής επιλεγμένων δεδομένων στην CPU για
μετέπειτα μεταφορά σε υπολογιστή και ανάλυση.
o Προγραμματισμός
Η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω:
Προγραμματισμό βασισμένο σε συμβολικά ονόματα.
Εντολές των παρακάτω τύπων:
Λογικής bit BOOLEAN (AND, OR)
Λογικής Word boolean (AND, OR) με 16 bit-Σταθερές.
Λογικής Double Boοlean (AND,OR) με 32 bit- Σταθερές
Εντολές παλμού.
Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags)
Εντολές ολίσθησης Δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης.
Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, flags)
Εντολές ολίσθησης δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης
Εντολές χρονικών και απαριθμητών
Αποθήκευσης και μεταφοράς τιμών από και προς καταχωρητές byte, Word,
Doubleword.
Εντολές σύγκρισης (16bit, 32 bit ακέραιων αριθμών, 32 bit δεκαδικών αριθμών).
Αριθμητικές πράξεις
Εύρεση τετραγωνικής ρίζας, Λογαριθμικές πράξεις, τριγωνομετρικές λειτουργίες.
Εντολές αλλαγής ελέγχου του προγράμματος από μπλοκ σε μπλοκ και από εντολή σε
εντολή μέσα στο ίδιο μπλοκ .
Εντολές μετατροπής κώδικα (πχ BCD σε 16 bit Ακέραια)
Ένδειξη μεγίστου - ελαχίστου- μέσου κύκλου εκτέλεσης 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
Διακοπές (interrupts) από διαγνωστικά
Λογισμικό προγραμματισμού
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
για τις εισόδους εξόδους και όποιες άλλες μεταβλητές αφορούν το έργο.
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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 κ.λ.π.
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.
Οι διαφορές ή τα αντικρουόμενα στοιχεία (conflicts) να απεικονίζονται ξεκάθαρα σε δύο
διαφορετικές οθόνες τόσο η online όσο και η offline κατάσταση.
Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με τις παρακάτω γλώσσες
προγραμματισμού:
Με λίστα εντολών κατά IEC 61131-3 - IL (Instruction List)
Με διάγραμμα επαφών κατά IEC 61131-3 - LD (Ladder Diagram)
Με μπλοκ διάγραμμα κατά IEC 61131-3 - FBD (Function Block Diagram)
Με γλώσσα τύπου PASCAL κατά IEC 61131-3 - ST (Structured Text).
o Προστασία
H CPU θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
Διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης στη CPU με χρήση κωδικών.
Προστασία ρουτινών / τμημάτων προγράμματος από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή
τροποποίηση.
Προστασία του προγράμματος από αντιγραφή, με σύνδεσή του με συγκεκριμένη κάρτα
μνήμης.
o Επικοινωνία
Το PLC θα είναι εξοπλισμένο με 2 τουλάχιστον θύρες Ethernet (ανεξάρτητες και όχι switched),
1 θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-232 ή USB για τον προγραμματισμό και τουλάχιστον 2
θύρες σειριακής επικοινωνίας RS-422/485 για την επικοινωνία με τους ρυθμιστές στροφών,
τους ομαλούς εκκινητές και τους αναλυτές ενέργειας, ενσωματωμένες ή σε κάρτες
επικοινωνίας, μέσω των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας
ταυτοχρόνως με:
με συσκευές απεικόνισης και χειρισμού (HMI Panels)
με άλλα PLC και
με συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
Έτσι θα μπορεί να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ομογένεια των
διαφόρων μερών της εκάστοτε εγκατάστασης.
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Οι θύρες επικοινωνίας Ethernet θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Τύπος σύνδεσης: RJ45
Λειτουργία auto-crossover / autonegotiation
Δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 128 συσκευές σε πρωτόκολλο TCP.
Ταχύτητα μετάδοσης 10/100 Mbit/s.
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας:
Ethernet/IP
MODBUS TCP
Web
E-mail
Οι σειριακές θύρες επικοινωνίας θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Τύπος σύνδεσης: DB9
Ταχύτητα μετάδοσης RS-232:115.2kbps/
Ταχύτητα μετάδοσης RS-485: 921.6kbps
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας:
MODBUS RTU
MODBUS ASCII
Με χρήση των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC θα υποστηρίζει την εύκολη και απρόσκοπτη
επικοινωνία με συσκευές άλλων κατασκευαστών, σύμφωνα με τις διεθνείς τυποποιήσεις.
Επίσης το PLC θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει είτε με ενσωματωμένες είτε
με πρόσθετες θύρες, τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας:
Σειριακές συνδέσεις με ελεύθερα πρωτόκολλα
PROFIBUS, DeviceNet, CANopen, κλπ.
o Επεκτασιμότητα
Η CPU θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με τουλάχιστον 30 κάρτες εισόδων, εξόδων, μικτές,
επικοινωνίας. Θα πρέπει να υπάρχουν κάρτες τουλάχιστον των παρακάτω τύπων:
Κάρτα 32 ψηφιακών εισόδων
Κάρτα 32 ψηφιακών εξόδων
Κάρτα 16 ψηφιακών εισόδων και 16 ψηφιακών εξόδων
Κάρτα 8 αναλογικών εισόδων
Κάρτα 8 αναλογικών εξόδων
Κάρτα PROFIBUS
Κάρτα Ethernet
Κάρτα RS-232
Κάρτα RS-485/422
Η CPU θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί περεταίρω με χρήση συστημάτων διανεμημένων
εισόδων / εξόδων μέσω Modbus / PROFIBUS.
o Κάρτα ψηφιακών εισόδων
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Θα διατίθεται με 16 ή 32 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Υποστήριξη λειτουργίας PNP ή NPN
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Ενδεικτικά LED κατάστασης για κάθε ψηφιακή είσοδο
o Κάρτα ψηφιακών εξόδων
Ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ
Θα διατίθεται με 16 ή 32 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Ενδεικτικά LED κατάστασης για κάθε ψηφιακή είσοδο

o Κάρτα αναλογικών εισόδων
Θα διατίθεται με 4 ή 8 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Ανάλυση 16-bit
Χρόνος μετατροπής: 150 µs/channel
Βασικό σφάλμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.1%
για είσοδο ρεύματος ±0.1%
Σφάλμα γραμμικότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.07%
για είσοδο ρεύματος ±0.05%
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Γαλβανική απομόνωση μεταξύ των εισόδων

o Κάρτα αναλογικών εξόδων
Θα διατίθεται με 4 ή 8 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Ανάλυση 16-bit
Χρόνος μετατροπής: 150 µs/channel
Βασικό σφάλμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.02%
για είσοδο ρεύματος ±0.06%
Σφάλμα γραμμικότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.01%
για είσοδο ρεύματος ±0.01%
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Γαλβανική απομόνωση μεταξύ των εισόδων

8.2.2 Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Τύπου Remote
o Επί ποινής αποκλεισμού, ο κατασκευαστής όλων των συσκευών Προγραμματιζόμενων
Λογικών Ελεγκτών ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας του, θα πρέπει να διαθέτει στην
Σελίδα 132

19PROC006085940 2019-12-23
Ελλάδα εγκαταστάσεις και καταρτισμένο προσωπικό, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης συστημάτων Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών.
o Ο ελεγκτής είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος
Λογικός Ελεγκτής, PLC). Η μορφή του PLC θα είναι εντελώς κλιμακωτή (modular). Οι συσκευές
του PLC θα μπορούν να εγκατασταθούν σε οριζόντια ή κάθετη θέση εξασφαλίζοντας επιπλέον
επιλογές εγκατάστασης.
o Όλοι οι προσφερόμενοι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές θα είναι όμοιοι και θα
διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς τον αριθμό των σημάτων ελέγχου (I/Os) που θα
περιλαμβάνουν.
o Γενικά
Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκτείνεται με πρόσθεση
ανεξάρτητων μονάδων εισόδου/εξόδου, που θα επικοινωνούν με τις γειτονικές μονάδες. Η
επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά
εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. 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 25% των
υφιστάμενων σημάτων που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν αρχικά σε κάθε εγκατάσταση.
Η διάταξη του PLC τύπου remote πρέπει κατ’ ελάχιστο να αποτελείται από:
Το πλαίσιο τοποθέτησης καρτών (backplane)
Την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων και την εκτέλεση του
λογισμικού
Τις κάρτες ψηφιακών εισόδων (DI), για την συλλογή πληροφοριών τύπου on-off από επαφές
ελεύθερης τάσης
Τις κάρτες ψηφιακών εξόδων (DO) για την αποστολή εντολών με κατάλληλες επαφές
Τις κάρτες αναλογικών εισόδων (AI) για τη συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια όργανα που
παρέχουν αναλογικό σήμα
Τις κάρτες αναλογικών εξόδων (AO) για την οδήγηση συσκευών που απαιτούν σήμα τέτοιου
είδους
Τις συσκευές για την επικοινωνία του PLC με άλλες συσκευές
Τροφοδοτικό για την λειτουργία του συστήματος.

Τα PLC πρέπει να έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:
Σύνδεσης με Η/Υ χωρίς την διακοπή των επικοινωνιών.
Απομακρυσμένου, διαμέσου του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού,
μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με την χρήση φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Επεξεργαστή που να είναι ικανός για πλήρη αυτόματη και αυτόνομη επεξεργασία των
πληροφοριών τόσο για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης όσο και για την ασύρματη ή
ενσύρματη μετάδοση των δεδομένων σε άλλα PLC και Η/Υ της εγκατάστασης.
Ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο (εκτός από την πρώτη θέση την
οποία καταλαμβάνει η CPU).
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Δυνατότητα εναλλαγής καρτών εισόδων / εξόδων εν λειτουργία (hot-swap)
Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία από 5% έως 95% και θερμοκρασία από 0°C
έως 60°C.
Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να υποστηρίζει την λογική των ολοκληρωμένων συστημάτων
δηλ. το λογισμικό της CPU να υποστηρίζει την διασύνδεση και παραμετροποίηση σε ενιαίο
πρότυπο δίκτυο Modbus/Profibus/Ethernet όλων των πιθανών εξαρτημάτων (όργανα,
ρυθμιστές στροφών, ομαλούς εκκινητές, κ.λ.π).
o Πιστοποιητικά
Ο κατασκευαστής του PLC πρέπει να διαθέτει τα εξής:
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό
CE declaration of conformity. Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
EC Directive 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility Directive " (EMC)
EC Directive 2014/35/EU " Low Voltage Directive" (LVD)
EN 61131-2:2007: LVD
EN 61131-2:2007: EMC
EN 61000-6-1:2007: EMC
EN 61000-6-2:2005: EMC
EN 61000-6-4:2007/A1:2011: EMC
o Επιδόσεις
Η CPU του PLC θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τουλάχιστον 2.000 χρονικά και 2.000 απαριθμητές.
Να μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον 4.000 τοπικά σημεία ελέγχου (local I/O points)
Χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών (bit) εντολών και εντολών τύπου word μικρότερο των 40 ns
Δυνατότητα σύνδεσης ανεξάρτητης κάρτας επικοινωνίας τύπου Modbus, PROFIBUS ή/και
ETHERNET
Ενσωματωμένη μνήμη για πρόγραμμα τουλάχιστον 1,5 Mbytes
Ενσωματωμένη μνήμη για δεδομένα τουλάχιστον 5 Μbytes
Δυνατότητα χρήσης εξωτερικής κάρτας μνήμης με έως και 32 Gbytes
Η μνήμη θα μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση
(σχόλια και συμβολικά ονόματα) καθώς και την διαμόρφωση του PLC.
o Διαγνωστικά
Η CPU του PLC θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες διάγνωσης:
LED κατάστασης και LED σφαλμάτων.
Ενσωματωμένη
δυνατότητα
προγραμματισμό

διαγνωστικών/μηνυμάτων

λαθών

χωρίς

επιπλέον

Δυνατότητα γρήγορης (realtime) καταγραφής επιλεγμένων δεδομένων στην CPU για
μετέπειτα μεταφορά σε υπολογιστή και ανάλυση.
o Προγραμματισμός
Η CPU θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω:
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Προγραμματισμό βασισμένο σε συμβολικά ονόματα.
Εντολές των παρακάτω τύπων:
Λογικής bit BOOLEAN (AND, OR)
Λογικής Word boolean (AND, OR) με 16 bit-Σταθερές.
Λογικής Double Boοlean (AND,OR) με 32 bit- Σταθερές
Εντολές παλμού.
Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags)
Εντολές ολίσθησης Δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης.
Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, flags)
Εντολές ολίσθησης δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης
Εντολές χρονικών και απαριθμητών
Αποθήκευσης και μεταφοράς τιμών από και προς καταχωρητές byte, Word,
Doubleword.
Εντολές σύγκρισης (16bit, 32 bit ακέραιων αριθμών, 32 bit δεκαδικών αριθμών).
Αριθμητικές πράξεις
Εύρεση τετραγωνικής ρίζας, Λογαριθμικές πράξεις, τριγωνομετρικές λειτουργίες.
Εντολές αλλαγής ελέγχου του προγράμματος από μπλοκ σε μπλοκ και από εντολή σε
εντολή μέσα στο ίδιο μπλοκ .
Εντολές μετατροπής κώδικα (πχ BCD σε 16 bit Ακέραια)
Ένδειξη μεγίστου - ελαχίστου- μέσου κύκλου εκτέλεσης 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
Διακοπές (interrupts) από διαγνωστικά
Λογισμικό προγραμματισμού
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
για 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 κ.λ.π.
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
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(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.
Οι διαφορές ή τα αντικρουόμενα στοιχεία (conflicts) να απεικονίζονται ξεκάθαρα σε δύο
διαφορετικές οθόνες τόσο η online όσο και η offline κατάσταση.
Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με τις παρακάτω γλώσσες
προγραμματισμού:
Με λίστα εντολών κατά IEC 61131-3 - IL (Instruction List)
Με διάγραμμα επαφών κατά IEC 61131-3 - LD (Ladder Diagram)
Με μπλοκ διάγραμμα κατά IEC 61131-3 - FBD (Function Block Diagram)
Με γλώσσα τύπου PASCAL κατά IEC 61131-3 - ST (Structured Text).
o Προστασία
H CPU θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
Διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης στη CPU με χρήση κωδικών.
Προστασία ρουτινών / τμημάτων προγράμματος από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή
τροποποίηση.
Προστασία του προγράμματος από αντιγραφή, με σύνδεσή του με συγκεκριμένη κάρτα
μνήμης.

o Επικοινωνία
Το PLC θα είναι εξοπλισμένο με 1 τουλάχιστον θύρα Ethernet για την επικοινωνία με το
συνολικό σύστημα τηλεμετρίας 1 θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-232 ή USB για τον
προγραμματισμό και τουλάχιστον 2 θύρες σειριακής επικοινωνίας RS-422/485 για την
επικοινωνία με τους ρυθμιστές στροφών, τους ομαλούς εκκινητές και τους αναλυτές
ενέργειας, ενσωματωμένες ή σε κάρτες επικοινωνίας, μέσω των οποίων θα παρέχεται η
δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας ταυτοχρόνως με:
με συσκευές απεικόνισης και χειρισμού (HMI Panels)
με άλλα PLC και
με συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
Έτσι θα μπορεί να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ομογένεια των
διαφόρων μερών της εκάστοτε εγκατάστασης.
Οι θύρες επικοινωνίας Ethernet θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Τύπος σύνδεσης: RJ45
Λειτουργία auto-crossover / autonegotiation
Δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100 συσκευές.
Ταχύτητα μετάδοσης 10/100 Mbit/s.
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Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας:
Ethernet/IP
MODBUS TCP
Web
E-mail
Οι σειριακές θύρες επικοινωνίας θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Τύπος σύνδεσης: DB9
Δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100 συσκευές.
Ταχύτητα μετάδοσης RS-232:115.2kbps/
Ταχύτητα μετάδοσης RS-422/485: 921.6kbps
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας:
MODBUS RTU
MODBUS ASCII
Με χρήση των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC θα υποστηρίζει την εύκολη και απρόσκοπτη
επικοινωνία με συσκευές άλλων κατασκευαστών, σύμφωνα με τις διεθνείς τυποποιήσεις.
Επίσης το PLC θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει είτε με ενσωματωμένες είτε
με πρόσθετες θύρες, τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας:
Σειριακές συνδέσεις με ελεύθερα πρωτόκολλα
PROFIBUS, DeviceNet, CANopen, κλπ.

o Επεκτασιμότητα
Η CPU θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με τουλάχιστον 30 κάρτες εισόδων, εξόδων, μικτές,
επικοινωνίας. Θα πρέπει να υπάρχουν κάρτες τουλάχιστον των παρακάτω τύπων:
Κάρτα 32 ψηφιακών εισόδων
Κάρτα 32 ψηφιακών εξόδων
Κάρτα 16 ψηφιακών εισόδων και 16 ψηφιακών εξόδων
Κάρτα 8 αναλογικών εισόδων
Κάρτα 8 αναλογικών εξόδων
Κάρτα PROFIBUS
Κάρτα Ethernet
Κάρτα RS-232
Κάρτα RS-485/422
Η CPU θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί περεταίρω με χρήση συστημάτων διανεμημένων
εισόδων / εξόδων μέσω Modbus / PROFIBUS.
o Κάρτα ψηφιακών εισόδων
Θα διατίθεται με 16 ή 32 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Υποστήριξη λειτουργίας PNP ή NPN
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
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Ενδεικτικά LED κατάστασης για κάθε ψηφιακή είσοδο
o Κάρτα ψηφιακών εξόδων
Ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ
Θα διατίθεται με 16 ή 32 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Ενδεικτικά LED κατάστασης για κάθε ψηφιακή είσοδο

o Κάρτα αναλογικών εισόδων
Θα διατίθεται με 4 ή 8 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Ανάλυση 16-bit
Χρόνος μετατροπής: 150 µs/channel
Βασικό σφάλμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.1%
για είσοδο ρεύματος ±0.1%
Σφάλμα γραμμικότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.07%
για είσοδο ρεύματος ±0.05%
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Γαλβανική απομόνωση μεταξύ των εισόδων

o Κάρτα αναλογικών εξόδων
Θα διατίθεται με 4 ή 8 σημεία ελέγχου με αποσπώμενες κλεμμοσειρές.
Ανάλυση 16-bit
Χρόνος μετατροπής: 150 µs/channel
Βασικό σφάλμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.02%
για είσοδο ρεύματος ±0.06%
Σφάλμα γραμμικότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
για είσοδο τάσης ±0.01%
για είσοδο ρεύματος ±0.01%
Υποστήριξη εναλλαγής σε λειτουργία (hot-swap)
Γαλβανική απομόνωση μεταξύ των εισόδων

9.

Επικοινωνιακός Εξοπλισμός

9.1
UHF Radio modem/router
Επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:
Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του
παρόντος έργου, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Ο
κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας του,
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θα πρέπει να διαθέτει στην Ελλάδα εγκαταστάσεις και καταρτισμένο προσωπικό, για την παροχή
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων radio modem .
Το Radio modem θα πρέπει να λειτουργεί στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα να παρέχει την
δυνατότητα ρύθμισης σε συχνότητες από 440-450 MHz (αδειοδοτούμενη περιοχή συχνοτήτων για
εφαρμογές τηλεμετρίας – τηλεχειρισμου) ή στην μπάντα των VHF και συγκεκριμένα να παρέχει
την δυνατότητα ρύθμισης σε συχνότητες από 169,4-169,475 MHz (ελεύθερη περιοχή συχνοτήτων
για ραδιοσυσκευές που αποτελούν μέρος συστημάτων αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας – οδηγία
2013/752/ΕΕ)
Το Radio modem θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά αποδοχής συμβατότητας CE σύμφωνα με
τα πρότυπα ETSI EN 300 113-2, ETSI EN 301 489.
Το Radio Modem πρέπει να παρέχει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» τουλάχιστον 80
kbps σε channel spacing 25 kHz. Η ταχύτητα αυτή θα πρέπει να διατηρείται σταθερή στον αέρα.
Είναι επιθυμητή η δυνατότητα ρύθμισης channel spacing > 25 kHz για την επίτευξη υψηλότερων
ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων.
Τo Radio modem πρέπει να διαθέτει φυσική θύρα επικοινωνίας Ethernet με υποστήριξη native IP
που να μπορεί να οριστεί είτε σαν τυπικό IP bridge ή σαν δρομολογητής IP (router) και θα πρέπει
να περιλαμβάνουν εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων»
πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους.

Το Radio modem θα πρέπει να περικλείεται σε στιβαρό μεταλλικό περίβλημα και να διαθέτει
ενδεικτικές λυχνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται τουλάχιστον οι παρακάτω:
Τροφοδοσία
Αποστολή δεδομένων
Λήψη δεδομένων
Λειτουργία θύρας Ethernet

Το Radio modem θα πρέπει να διατίθεται για χρήση με μία ή δύο κεραίες (ξεχωριστές κεραίες για
transmit και receive) και να υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs
και ARP proxy καθώς και firewall με address filtering. Τα Radio modems πρέπει να διατίθενται και
σε έκδοση με ενσωματωμένο δέκτη GPS.

Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 10W.

Το Radio modem θα πρέπει να υποστηρίζει την δικτύωση σε εικονικά δίκτυα VPN μέσω
πρωτοκόλλου IPSec και να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τοπολογία αστέρα βελτιστοποιημένο
σύμφωνα με το πρότυπο IEC104. Τα Radio modems πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα
επικοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας με χρήση κωδικοποίησης AES 128 bit.

Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ευαισθησία δέκτη καλύτερη του -110 dbm / BER 10e-3 για
ταχύτητα ≥19.200 bps / 25 kHz και καλύτερη του -108 dbm / BER 10e-3 για ταχύτητα ≥38.400 bps /
25 kHz. Οι συμμετέχοντες πρέπει να παραθέσουν τους σχετικούς πίνακες ευαισθησίας και
ταχύτητας για κάθε channel spacing όπως δίνονται από τον κατασκευαστή του Radio modem. Το
εύρος ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems πρέπει να είναι τουλάχιστον 20
MHz, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση συχνοτήτων
duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού.
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Το Radio modem πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40ο C έως +70ο C να
διαθέτει βαθμό προστασίας IP51 και να διαθέτει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) > 900.000
ωρών.

Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας
Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού
(PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA και να ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής
πρωτοκόλλου Modbus RTU σε Modbus TCP. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να ορίσει τουλάχιστον δύο
(2) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα
μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet.

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν στο Radio
modem να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των γειτονικών του
Radio modems, χωρίς να επηρεάζεται η ροή των δεδομένων στο σύστημα τηλεμετρίας. Επιπλέον
θα περιλαμβάνει λογισμικό που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την
συντήρηση από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των
πληροφοριών με την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό
σύστημα Microsoft Windows. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά, η διαχείριση δικτύου, τα στατιστικά
για τις θύρες επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, τα ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές
θα πρέπει να μπορούν να απεικονίζονται σε γραφήματα. Θα πρέπει να γίνονται καταγραφές σε
αρχεία (logs) για όλα τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την
διάγνωση προβλημάτων και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας. Επιπλέον θα πρέπει να τηρείται
αρχείο καταγραφών γειτόνων, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα γειτονικά
Radio modems (με τον όρο γειτονικά νοούνται τα Radio modems που έχουν οριστεί στην
παραμετροποίηση ως επόμενα βήματα της διαδρομής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση
αναμεταδοτών).

Προκειμένου να μπορεί να διαγνωστεί η ποιότητα κάθε ασύρματης ζεύξης, το radio modem θα
πρέπει να διαθέτει ένα εξελιγμένο εργαλείο διάγνωσης. Επιπρόσθετα των βασικών πληροφοριών
όπως ο αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε μία κυκλική διαδρομή, θα
πρέπει το εργαλείο αυτό να παρέχει πληροφόρηση για το συνολικό φόρτο, το τελικό throughput,
το BER, το PER και ειδικά δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης, το RSS
και το DQ για την ασθενέστερη ραδιοζεύξη της συνολικής διαδρομής.

Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν μεγάλο φάσμα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται
συχνά σε εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, DF1, DNP3, IEC870,
Modbus TCP, κλπ.

Όλα τα Radio modems θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες master/slave,
δηλαδή, κάθε Radio modem θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί σαν master, σαν repeater
ή σαν slave ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τα Radio modem θα πρέπει να μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε τοπολογία multi master. Το ενσωματωμένο λογισμικό του Radio modem
θα πρέπει να περιλαμβάνει οδηγό εύκολης παραμετροποίησης (wizard) και εργαλεία γρήγορης
απομακρυσμένης πρόσβασης σε γειτονικά Radio modems.

Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν την δυνατότητα του ελέγχου της «διαδρομής» μεταξύ δύο
διευθύνσεων IP (των radio modems). Όταν αυτή η «διαδρομή» δεν είναι διαθέσιμη για
οποιονδήποτε λόγο, τα radio modems θα πρέπει αυτόματα να μεταπίπτουν σε προδηλωμένες
εναλλακτικές «διαδρομές» μέσω άλλων σταθμών ή αναμεταδοτών. Τα Radio modems πρέπει να
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επιτρέπουν πολλαπλές ερωτήσεις (multi polling) και έκτακτες αναφορές (report-by-exception)
ταυτόχρονα για πολλές ανεξάρτητες εφαρμογές.

Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν την επικοινωνία σε τοπολογία ένα προς ένα (peer-topeer) και σε τοπολογία mesh. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε radio modem μπορεί να επικοινωνεί με
οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητα από το κεντρικό (master) Radio modem (remote to remote ή client
to client communication) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία π.χ. μεταξύ γεώτρησης και
δεξαμενής χωρίς να απαιτείται να παρεμβληθεί το master.

Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού (firmware updates) θα πρέπει να μπορούν να γίνουν με απλή
σύνδεση USB flash drive και χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη μέσω του λογισμικού.

9.2
4G/LTE modem/router
Το 4G/LTE Modem θα είναι υποχρεωτικά βιομηχανικού τύπου κατάλληλο για τοποθέτηση εντός
ερμαρίου και θα εξασφαλίζει την επικοινωνία όπως αυτή περιγράφεται την παρούσα μελέτη με
την δυνατότητα ανταλλαγής πακέτου δεδομένων με υπολογιστή του ΚΣΕ


Θα υποστηρίζει πρότυπα μεταφοράς δεδομένων LTE, HSPA+, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE,
GPRS και GSM (2G-3G) και σε περιοχές συχνοτήτων ανάλογη για κάθε πρότυπο μεταφοράς
δεδομένων π.χ. 900, 1800, 2100 MHz κ.τ.λ. που υποστηρίζουν όλοι οι πάροχοι κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Cosmote, Wind και Vodafone)



Επί ποινής αποκλεισμού, θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα δικτύωσης IPsec (τουλάχιστον 4
κανάλια) και OpenVPN (τουλάχιστον 10 κανάλια) καθώς και PPTP και GRE.



Θα διαθέτει υποστήριξη δύο ανεξάρτητων καρτών SIM (dual SIM)



Θα διαθέτει υποδοχή τύπου mPCIe για εγκατάσταση καρτών όπως GPS ή δεύτερο modem
κινητής τηλεφωνίας)



Θα διαθέτει θύρα επικοινωνίας USB, θύρα επικοινωνίας RS 232 και 4 θύρες επικοινωνίας
Ethernet (LAN/WAN), καθώς και 1 ψηφιακή είσοδο και 1 ψηφιακή έξοδο.



Θα παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής πακέτων δεδομένων με υπολογιστή του κέντρου
ελέγχου καθώς και με άλλα όμοια modem ή router και θα υποστηρίζει λειτουργίες Quality
of Service (QoS), VRRP, DHCP server, DNS proxy server, Telnet server, SSH server, Web
server, Port Forwarding (NAPT) και Firewall.



Θα παρέχει την δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS χρησιμοποιώντας GSM
λειτουργίες



Θα διαθέτει διαγνωστικά LED



Ο προγραμματισμός του modem θα γίνεται μέσω web interface και θα παρέχει
δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω μηνυμάτων (sms remote control).



Τροφοδοσία 12-24VDC



Θερμοκρασία λειτουργίας: -40ο C έως+70ο C. Βαθμός προστασίας: IP40.



Το 4G/LTE modem πρέπει να διαθέτει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) > 200.000
ωρών.



Θα παραδοθεί κεραία κατάλληλη για σύνδεση με το προσφερόμενο modem που θα φέρει
καλώδιο μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και το Modem θα
φέρει σήμανση CE .
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10.

Εξοπλισμός ΙΤ

10.1 Η/Υ Εξυπηρετητές (servers)
Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος ακόμα και σε
δύσκολες συνθήκες, κρίνεται απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου server.
Θα μπορούν να εγκατασταθούν οριζόντια ή και κατακόρυφα. Το λειτουργικό σύστημα (τύπου
Windows) και το αναγκαίο λογισμικό ανάπτυξης και υλοποίησης της λύσης SCADA θα είναι
προεγκατεστημένο. Οι υπολογιστές θα μπορούν να λειτουργούν συνεχώς 24 χωρίς να
δημιουργήσουν πρόβλημα.
Ακόμη, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Επεξεργαστής Core i5 2,2 GHz ή ισοδύναμος
- Κύρια μνήμη 4GB
- 2 Σκληροί δίσκοι 500 GB HDD SATA-RAID1 (mirror) hot swap removable
- DVD+/-RW
Ο υπολογιστής θα διαθέτει λειτουργίες εποπτείας και διάγνωσης για την εκτέλεση του
προγράμματος, τη θερμοκρασία λειτουργίας και την ταχύτητα των ανεμιστήρων, ενώ LED στην
εμπρόσθια όψη του θα δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας, όσον αφορά την τροφοδοσία του
μηχανήματος, την πρόσβαση στο σκληρό δίσκο, τη λειτουργία των ανεμιστήρων και τη
θερμοκρασία.
10.2
Η/Υ Σταθμοί Εργασίας (client workstation)
Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που θα χρησιμοποιηθούν στις θέσεις εργασίας θα πρέπει να
αναφερθεί σαφώς ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο του εξοπλισμού που προσφέρεται
και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
Η ισχύς του τροφοδοτικού θα είναι τουλάχιστον 200 Watt.
Ο επεξεργαστής θα είναι τύπου «intel core i3» ή ισοδύναμος.
Η κεντρική μνήμη θα είναι τουλάχιστον 4GB, με δυνατότητα μέγιστης επέκτασης ως τα 8GB.
Θα διαθέτει, επίσης, σκληρό δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 500 Gbytes.
Η κάρτα οθόνης θα διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 512 Mbytes και θα υποστηρίζει ανάλυση
τουλάχιστον 1920x1200.
Ο οθόνες των υπολογιστών θα είναι τύπου TFT, έγχρωμες, με διαγώνιο 21’’ και ανάλυση High
Definition 1920x1080.
Το πληκτρολόγιο θα είναι συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ–928 με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων και το ‘’ποντίκι’’ θα είναι τύπου Optical Wheel USB.
Οι υπολογιστές θα έχουν προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα τύπου Microsoft Windows ή
ισοδύναμο, με δυνατότητα επιλογής Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας.
10.3 Ικρίωμα εξοπλισμού πληροφορικής (rack) 19’’ Κέντρου Ελέγχου

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής

ΝΑΙ
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Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο

ΝΑΙ

Ύψους

42U

Ποσότητες - τεμάχια

1

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία

ΝΑΙ

Να επιτρέπει την παθητική ψύξη των συστημάτων

ΝΑΙ

Να προσφερθεί μονάδα KVM switch και κονσόλα 1U με οθόνη TFT/LCD
17”, πληκτρολόγιο και touchpad για την διαχείριση των συστημάτων ΝΑΙ
(βλέπε σχετική Τ.Π.)
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό
εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική ΝΑΙ
λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.)

10.4 Κονσόλα διαχείρισης Η/Υ (KVM Console)
- Η κονσόλα διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες ράγες στήριξης για
εγκατάσταση σε τυποποιημένο Rack 19” και θα καταλαμβάνει χώρο 1U.
- Θα περιλαμβάνει οθόνη τύπου TFT/LCD, διαγωνίου τουλάχιστον 17” με ανάλυση 1280x1024
pixel και υποστήριξη 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων.
- Θα περιλαμβάνει πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με επιπλέον αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Θα περιλαμβάνει μηχανισμό κατάδειξης τύπου αφής (touchpad)
- Θα παραδοθεί μαζί με KVM Switch και πλήρη set καλωδίων για την σύνδεση τουλάχιστον 2 Η/Υ
10.5 Δικτυακός Δρομολογητής (Router)
- Να υποστηρίζει πρότυπα μεταφοράς δεδομένων ADSL και VDSL
- Να υποστηρίζεται η λειτουργία δημιουργίας VPN IPsec, μέχρι 32 ταυτόχρονα κανάλια VPN.
- Να διαθέτει 4 θύρες επικοινωνίας Ethernet 10/100/1000Mbps, με δυνατότητα δημιουργίας
VLAN σε κάθε θύρα.
- Να διαθέτει δυνατότητα ανταλλαγής πακέτου δεδομένων με υπολογιστή του κέντρου ελέγχου
καθώς και με άλλα όμοια modem ή router
- Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Access Point με υποστήριξη ασύρματων δικτύων WiFi.
- Ο προγραμματισμός του router να γίνεται μέσω web interface.
10.6 Εκτυπωτής
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας.

Σελίδα 143

19PROC006085940 2019-12-23
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να καλύπτει τα διεθνή πρότυπα φιλικότητας προς το
περιβάλλον, εξοικονόμησης ενέργειας και να ικανοποιεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα standards για
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προδιαγραφές στο σύνολό τους
Τύπος: Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής Laser με δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης.
Διάσταση χαρτιού: Α4.
Interface: Ethernet 10/100.
Ταχύτητα εκτύπωσης: ≥ 25 σελ/ λεπτό (A4)
Μνήμη: ≥ 256 ΜΒ
Τροφοδότης χαρτιού: ≥ 250 φύλλων
Εκτυπώσεις / μήνα: ≥ 20.000 σελ.
Συμβατότητα με Windows, ή UNIX, ή Linux
10.7 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)
Το προσφερόμενο UPS θα υποστηρίζει όλον τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο
ελέγχου της εγκατάστασης.
Τύπος: On-Line διπλής μετατροπής
Ισχύς: ≥ 3 ΚVA
Τάση εισόδου: 175 – 280 VAC / 40-70Hz
Τάση εξόδου: 220 / 230 / 240 VAC
Κυματομορφή εξόδου: Πραγματικό ημίτονο
Συντελεστής απόδοσης: 0,9
Αρμονική παραμόρφωση: < 3% για γραμμικό φορτίο
Δυνατότητα υπερφόρτισης: 105 % σε συνεχή λειτουργία
Έως 125% για 1 λεπτό
Έως 150% για 30 sec
Χρόνος αυτονομίας σε πλήρες φορτίο: τουλάχιστον 4 λεπτά
Χρόνος μεταγωγής: μηδενικός
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40ο C
Υγρασία: 0 – 95 %(non condensing)
Τύπος συσσωρευτών και σύστημα φόρτισης: Κλειστού τύπου μολύβδου, χωρίς συντήρηση,
φορτιζόμενες από φορτιστή ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή
Γαλβανική απομόνωση του φορτίου από τη ΔΕΗ
Οθόνη ενδείξεων Τύπου LCD με ενδείξεις εισόδου και εξόδου, κατάστασης μπαταρίας, φορτίου
και μετρήσεων
11.
Λογισμικό SCADA
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί και αναπτυχθεί ένα
σύστημα SCADA που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 10.000 σημεία ελέγχου (tags), το οποίο θα
είναι διασυνδεδεμένο με τα επί μέρους συστήματα αυτοματισμού (PLC).
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Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Κεντρικός έλεγχος των λειτουργικών συστημάτων μέσω της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και
απεικόνισης όλων των ορισμένων μεταβλητών, όπως των μετρήσιμων τιμών, μηνυμάτων
λειτουργίας και μηνυμάτων σφαλμάτων.
• Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία μακράς διάρκειας για μελλοντική ανάλυση στη μορφή
αναφορών και γραφημάτων.
• Αναπαραγωγή υπολογισμών μέσω της αριθμητικής ή λογικής σύνδεσης δεδομένων
επεξεργασίας.
• Απεικόνιση του λειτουργικού και διαδικαστικού συστήματος σε δυναμική μορφή μιμικού
διαγράμματος με γραφικές απεικονίσεις όλων των απαιτούμενων αναλογικών και ψηφιακών
μεγεθών.
• Απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στη μορφή γραφημάτων και πινάκων.
• Καταχώρηση όλων των δεδομένων και των status λειτουργίας.

Βασικές απαιτήσεις συστήματος
Το σύστημα ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά τη δομή και
λειτουργία του σαν ένα σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου. Πρέπει να είναι ένα σύγχρονο
σύστημα που θα διαθέτει ελκυστικό σύστημα αλληλεπίδρασης με το χρήστη (user interface),
ανοιχτό σε εφαρμογές γραφείου, με σύνθετες αλλά αξιόπιστες λειτουργίες, επαρκές για να
διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και βαθμωτό για απλούστερες ή πιο σύνθετες
εφαρμογές., ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να υποστηρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα.
Για την περίπτωση που θα χρειαστεί να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες το σύστημα θα μπορεί να
επεκταθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας αναβάθμισης της ποσότητας
των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι δυνατή η διασύνδεση με
άλλες συσκευές και εφαρμογές διαφόρων κατασκευαστών μέσω τυποποιημένων λογισμικών
interface OPC.
Επιπροσθέτως των βασικών πακέτων θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση του συστήματος με τη
χρήση προαιρετικών πακέτων. Αυτά θα πρέπει να ενσωματώνονται στο περιβάλλον του χρήστη
επαρκώς, ενώ δεν επιτρέπεται η μετάβαση με χρήση για παράδειγμα συνδυαστικών πλήκτρων
(όπως alt-tab ή ctrl-esc) μεταξύ των διαφόρων πακέτων, για λόγους ασφαλείας.

Σύνδεση μέσω WEB (WEB Server)
Το σύστημα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης Internet/Intranet. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί ο κάποιος να αναλάβει την εποπτεία και των έλεγχο των εγκαταστάσεων
αυτοματισμού μέσω intranet ή internet, χωρίς να χρειάζεται σχεδόν καμία αλλαγή στο
configuration. Στην περίπτωση που θα υφίσταται επικοινωνιακή γραμμή υψηλής ταχύτητας θα
είναι δυνατή η ανανέωση των πληροφοριών ακριβώς όπως και on site. Κάτι τέτοιο δίνει τη
δυνατότητα σε κάποιον να αναλάβει τη διαχείριση μιας εγκατάστασης από οποιοδήποτε σημείο
του κόσμου βρίσκεται.
Για την πραγματοποίηση αυτής της δομής είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Web Server ο οποίος
θα μπορεί να συνδεθεί με ικανό αριθμό clients-θέσεων εργασίας, που ορίζονται ανάλογα με τις
ανάγκες των εγκαταστάσεων. Θα υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση 10 (δέκα)
τουλάχιστον Web clients με δυνατότητα εξυπηρέτησης (μελλοντική αναβάθμιση) μέχρι 100 Web
clients. Τα δικαιώματα πρόσβασης ενός client θα ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης χρηστών
στο server του συστήματος ελέγχου. Η όλη δομή επικοινωνίας στηρίζεται στο πρωτόκολλο HTTP
με ActiveX και θα διαθέτει σύγχρονους μηχανισμούς ασφαλείας. Μια τέτοια δομή είναι η πλέον
εύχρηστη και λειτουργική για συστήματα με διανεμημένο έλεγχο και πολλά σημεία επιστασίας,
όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
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Δυνατότητα Εφεδρείας (redundancy)
Η επιλογή της δυνατότητας εφεδρείας επιτρέπει τη λειτουργία δύο συστημάτων υπολογιστών
ελέγχου παράλληλα και κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη σε ένα σύστημα ελέγχου με συνεχή
24ωρη λειτουργία, όπως αυτό που εξετάζεται. Η ακεραιότητα των δεδομένων πρέπει να
διασφαλίζεται με αυτόματη σύγκριση αρχείων. Επίσης, η εφεδρεία είναι αυτή που επιτηρεί και
εξασφαλίζει τη λειτουργία των διαδικασιών, αφού οι clients μεταβαίνουν αυτόματα στον ενεργό
server όταν ένας server τεθεί εκτός. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι clients παραμένουν ενεργοί για
επιτήρηση διαδικασιών και έλεγχο, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του συνολικού συστήματος.
Οι δύο server θα πρέπει να εκτελούν την αρχειοθέτηση παράλληλα, ώστε να διασφαλίζεται η
ακεραιότητα των δεδομένων. Όταν ο server που είχε το σφάλμα τεθεί ξανά εντός συστήματος,
όλες οι τιμές των μεταβλητών και τα μηνύματα από την περίοδο της αδράνειάς του,
εναρμονίζονται με αυτά του ενεργού server. Αυτή η ενέργεια τους συγχρονίζει και του κάνει ξανά
ισότιμους και διαθέσιμους. Ο εναρμονισμός των αρχείων για την περίοδο του σφάλματος γίνεται
στο background χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η τρέχουσα εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά συστήματος
Διαχείριση συναγερμών
• Διαχείριση κατά ζώνες και κατά προτεραιότητα με χρωματική σήμανση
• Συγκεντρωτικά alarms, εξαγωγή σε αρχείο, εκτύπωση, ηχητική σήμανση
• Δυνατότητα ορισμού ψηφιακού alarm σε κατάσταση ON ή OFF
• Δυνατότητα ορισμού αναλογικού alarm σε οριακή τιμή, σε απόκλιση ή με βάση τον ρυθμό
μεταβολής
• Ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών με την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του
alarm
• Παρακολούθηση του ιστορικού των alarms με δυνατότητα χρήσης φίλτρων (π.χ. ανά tag, ανά
ζώνη, ανά είδος συναγερμού, με βάση τον χρόνο ενεργοποίησης, κλπ.)

Χρονοσειρές
• Υποστήριξη χρονοσειρών με βάση ιστορικά δεδομένα και χρονοσειρών πραγματικού χρόνου
• Δυνατότητα zoom σε περιοχή της χρονοσειράς
• Εύκολη παρακολούθηση χρονοσειρών μέσω πληθώρας γραμμών εργαλείων
• Υποστήριξη ταυτόχρονων χρονοσειρών επιλεγόμενων από τον χρήστη

Διαγράμματα
• Παρουσίαση δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, data logging ή βάσεις
δεδομένων
• Εύκολη δημιουργία γραφημάτων
• Δυνατότητα σύνδεσης των γραφημάτων με βάσεις δεδομένων χωρίς την χρήση ODBC
• Υποστήριξη 2-διάστατων και 3-διάστατων γραφημάτων όπως Bar Chart, Pie Chart, Point Chart,
Line Chart, Area Chart, Radar Chart, Stacked Chart, κλπ.

Αναφορές
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• Δυνατότητα χρήσης φορμών του Microsoft Office (Word, Excel)
• Παρουσίαση αναφορών σε μορφή Excel χωρίς την χρήση του Excel
• Δημιουργία αναφορών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε καθορισμένο χρόνο ή με την
εμφάνιση κάποιου γεγονότος και αποθήκευσή τους σε αρχείο
• Δημιουργία αναφορών είτε αυτόματα σε καθορισμένο χρόνο είτε κατ’ απαίτηση του χρήστη

Ασφάλεια
• Διαχείριση χρηστών μέχρι και 100 επιπέδων ασφαλείας
• Αποθήκευση στοιχείων ιστορικού logon/logoff ανά χρήστη
• Δυνατότητα αλλαγής password χωρίς διακοπή της εφαρμογής
• Ενεργοποίηση πρόσβασης σε συγκεκριμένες λειτουργίες ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του
χρήστη

Καταγραφή δεδομένων
• Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν αλλάζει η
μετρούμενη τιμή
• Αποθήκευση των δεδομένων σε αρχείο ή αποστολή τους προς εκτύπωση
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχεία ανάλογα με το μέγεθος ή την περίοδο της καταγραφής
• Ανάγνωση των δεδομένων της καταγραφής μέσω script

Δημιουργία σελίδων παρακολούθησης και ελέγχου
• Υποστήριξη γραφικών με αντικειμενοστραφή προσανατολισμό
• Γραμμή εργαλείων φιλική προς τον χρήστη
• Λειτουργίες ελέγχου διάφορων τύπων
• Υποστήριξη διασύνδεσης αντικειμένων με άλλες εφαρμογές
• Υποστήριξη πολλών ταυτόχρονων οθονών στο ίδιο layout
• Δυνατότητα zoom in / zoom out
• Δημιουργία οθόνης με χρήση drag & drop διαφόρων τύπων αντικειμένων βιβλιοθήκης ή
γραφικών
• Υποστήριξη κινούμενων γραφικών

Το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης
λογισμικού για να καλύψει το σύνολο των ΤΣΕ και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της προμήθειας.
Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με την τεχνολογία των προγραμματιζόμενων
λογικών ελεγκτών στους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς. Θα υποστηρίζει την ανάπτυξη
πλήρους ιεραρχικής δομής δικτύων τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν τερματικούς σταθμούς,
κόμβους και κέντρα ελέγχου.
Στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας θα γίνει η προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού SCADA ως
εξής:
• Άδεια χρήσης λογισμικού SCADA Runtime και Development με τουλάχιστον 10.000 σημεία
ελέγχου
o Εγκατάσταση: Και στους δύο server
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o Λειτουργία: Συλλογή δεδομένων, γραφική απεικόνιση, καταγραφή δεδομένων, αποστολή
εντολών, διαχείριση συναγερμών, διαχείριση χρηστών.
• Άδεια χρήσης λογισμικού SCADA Web Server για τουλάχιστον 10 ταυτόχρονους χρήστες
o Εγκατάσταση: Και στους δύο server
o Λειτουργία: Επιτρέπει τη ταυτόχρονη σύνδεση 10 Η/Υ τύπου Web Client από τους οποίους θα
είναι δυνατές όλες οι λειτουργίες των server μέσω Internet browser.
• Άδεια χρήσης λογισμικού θερμής εφεδρείας SCADA Redundancy (runtime & web)
o Εγκατάσταση: Και στους δύο server.
o Λειτουργία:
Συγχρονίζει τη λειτουργία των δύο server ώστε αυτοί να έχουν τα ίδια δεδομένα.
Ρυθμίζει τη σύνδεση των Web Clients στους δύο servers.
• Κάθε άλλη άδεια χρήσης λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος
τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του υποψήφιου αναδόχου (ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά
και δεν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο της προμήθειας).

12.

Πίνακες Ισχύος

12.1 Προδιαγραφές ηλεκτρικών πινάκων
Όλοι οι Ηλεκτρικοί Πίνακες της Εγκατάστασης θα είναι κατασκευασμένοι σε συμμόρφωση με το
Πρότυπο ΕΝ 61439 με ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ενός έτους.
Κάθε εργασία αλλά και η προμήθεια όλου του εξοπλισμού θα γίνεται από κατασκευαστές και
προμηθευτές αντίστοιχα οι οποίοι θα τηρούν διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 9001.
1. Γενικός πίνακας διανομής Μέσης Τάσης της Ε.Ε.Λ.(630KVA)
Κυψέλη εισόδου (TEM. 1) η οποία περιλαμβάνει:
Ένα (1) περιστροφικό διακόπτη φορτίου SF6 με γειωτή.
Μηχανισμό λειτουργίας και μανδαλώσεων
Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α
Ένα (1) σετ χωρητικών καταμεριστών αποτελούμενο από τρεις (3) μονωτήρες με διαιρέτες τάσης
και τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής, ονομαστικής τάσης 21kV, έντασης δοκιμής 10kA, με στήριγμα,
αποζευκτική διάταξη και βαλβίδα εκτόνωσης.
Παράθυρο επιθεώρησης.

Κυψέλη αναχώρησης-προστασίας (TEM. 1), η οποία περιλαμβάνει:
Ένα (1) ασφαλειοδιακόπτη φορτίου SF6 με γειωτή
Βάση ασφαλειών με διάταξη τριπολικής απόζευξης σε περίπτωση τήξης φυσιγγίου.
Γειωτής μετά τις ασφάλειες
Πηνίο εργασίας και βοηθητικές επαφές (2Α + 2Κ)
Μηχανισμό λειτουργίας και μανδαλώσεων
Τρία (3) φυσίγγια ασφαλειών μέσης τάσης, 24kV.
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Ένα (1) σετ χωρητικών καταμεριστών αποτελούμενο από τρεις (3) μονωτήρες με διαιρέτες τάσης
και τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
Παράθυρο επιθεώρησης.

2. Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, κτιρίου υποσταθμού.
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .






Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών:
Περιλαμβάνονται:
1. Δύο (2) αυτόματοι τριπολικοί διακόπτες ισχύος 1000A με τα παρελκόμενά τους για τη
μεταγωγή Η/Ζ – ΔΕΗ.
2. Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
3. Γραμμή οργάνων και βοηθητικών κυκλωμάτων .
4. Πεδίο Αντιστάθμισης 150kVAR.
5. Πεδίο αναχωρήσεων με τριπολικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλης ώστε να
καλύπτεται η ζήτηση των υφισταμένων παροχών της Ε.Ε.Λ (2X400A +1X250A+3Χ160Α).
6.Παράλληλα, κάθε πίνακας θα περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο με αναφορά της αρίθμησης των
καλωδίων , ασφαλειών και των κλεμών .

3. Πίνακας διανομής και ελέγχου, κτιρίου διοίκησης
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .
Αφορά την παροχή και λειτουργία των παρακάτω σταθμών της Ε.Ε.Λ .














Αντλιοστάσιο μονάδος μεικτού υγρού (4X25KW) .
Αναδευτήρες για τις δεξαμενές αερισμού ((3X4KW+2Χ5KW).
Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος (2X2,8KW) .
Αντλιοστάσιο στραγγιδίων (2X3,9KW) .
Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων με μονάδα e-DAF.
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος (3X9,3KW) .
Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) κατάλληλης ισχύος για την οδήγηση των αντλιών και των
κινητήρων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
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Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:
Ενδεικτικές λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία Αντλίας", "Σφάλμα αντλίας"
Διακόπτη Χειροκίνητο-0-Αυτόματο.
Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος.
Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να
μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το inverter.
Tα συστήματα οδήγησης των αντλιών θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις πληροφορίες
σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και τυχόν σφάλμα
που μπορεί να προέκυψε. Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν εντολές (start-stop)
από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού.
Τυχόν μεταβολές στη συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές
για προρυθμισμένες θέσεις στο σύστημα οδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού ή
με χειροκίνητο τρόπο από την οθόνη της συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται
περιγραφή διαδικασίας χειροκίνητης εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα. Τα inverters θα
διαθέτουν γραφική οθόνη ρυθμίσεων με απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των ρυθμίσων και
των σφαλμάτων (όχι μόνο αριθμητική αναφορά). Τα inverters θα συνοδεύεται από φύλλο των
ρυθμίσεων των παραμέτρων με μικρή επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι ρυθμισμένο
βάσει του σεναρίου που απαιτείται να εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα κλπ).
Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός από
την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .
Παράλληλα, θα περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο με αναφορά της αρίθμησης των
καλωδίων , ασφαλειών και των κλεμών.

4. Πίνακας φυσητήρων δεξαμενών αερισμού
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .










Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) ισχύος 45KW(Τεμ.4) για την οδήγηση των αντλιών και των
κινητήρων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:
Ενδεικτικές λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία" , "Σφάλμα ".
Διακόπτη Χειροκίνητο-0-Αυτόματο.
Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος.
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Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να
μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το inverter.
Tα συστήματα οδήγησης των φυσητήρων θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και
τυχόν σφάλμα που μπορεί να προέκυψε .Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν εντολές
(start-stop) από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού. Τυχόν μεταβολές στη
συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές για προρυθμισμένες
θέσεις στο σύστημα οδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού ή με χειροκίνητο
τρόπο από την οθόνη της συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται περιγραφή
διαδικασίας χειροκίνητης εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα. Τα inverters θα διαθέτουν γραφική
οθόνη ρυθμίσεων με απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των ρυθμίσων και των σφαλμάτων (όχι
μόνο αριθμητική αναφορά).Τα inverters θα συνοδεύεται από φύλλο των ρυθμίσεων των
παραμέτρων με μικρή επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι ρυθμισμένο βάσει του
σεναρίου που απαιτείται να εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα κλπ).
Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός από
την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .Παράλληλα, θα περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο με αναφορά
της αρίθμησης των καλωδίων , ασφαλειών και των κλεμών .

5. Πίνακας μονάδας προεπεξεργασίας
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .











Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) ισχύος 5,5KW(τεμ.2) και 7,5KW(τεμ.2) για την οδήγηση των
φυσητήρων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Διατάξεις απευθείας εκκίνησης με θερμική προστασία(τεμ.5) για την λειτουργία των κινητήρων
της μονάδας προεπεξεργασίας (Όλες οι ισχύς είναι μικρότερες των 7,5KW)
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:
Ενδεικτικές λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία" , "Σφάλμα ".
Διακόπτη Χειροκίνητο-0-Αυτόματο.
Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος.
Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να
μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το inverter.
Tα συστήματα οδήγησης των φυσητήρων θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και
τυχόν σφάλμα που μπορεί να προέκυψε .Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν εντολές
(start-stop) από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού.
Τυχόν μεταβολές στη συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές
για προρυθμισμένες θέσεις στο σύστημα
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οδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού ή με χειροκίνητο τρόπο από την οθόνη της
συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται περιγραφή διαδικασίας χειροκίνητης
εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα. Τα inverters θα διαθέτουν γραφική οθόνη ρυθμίσεων με
απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των ρυθμίσεων και των σφαλμάτων (όχι μόνο αριθμητική
αναφορά). Τα inverters θα συνοδεύεται από φύλλο των ρυθμίσεων των παραμέτρων με μικρή
επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι ρυθμισμένο βάσει του σεναρίου που απαιτείται να
εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα κλπ).
Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός από
την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .
Παράλληλα, περιλαμβάνει πλήρη σειρά τεχνικών σχεδίων .

6. Πίνακας διδύμου πιεστικού συγκροτήματος κτιρίου χλωρίωσης
Περιλαμβάνει την κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός πίνακα παροχής και
λειτουργίας ενός διδύμου πιεστικού συγκροτήματος αντλιών ισχύος 11kW έκαστη .
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .










Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) κατάλληλης ισχύος για την οδήγηση των αντλιών και των
κινητήρων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Πίνακας ενδείξεων και αυτοματισμού του συγκροτήματος είναι στεγανός, κλειστού τύπου,
κατάλληλος για την εκκίνηση και την προστασία των αντλητικών συγκροτημάτων. Αποτελείται από
θερμομαγνητικούς διακόπτες ισχύος, 2 ρυθμιστές στροφών (inverter), μικροαυτόματους,
επιτηρητής ελέγχου τάσης και ασυμμετρίας φάσεων δικτύου, επιτηρητής ελέγχου στάθμης και
ξηράς λειτουργίας, επιτηρητής κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας αντλιών και ταυτόχρονης
λειτουργίας, κλέμμες σύνδεσης κυκλωμάτων Ισχύος και Αυτοματισμού, πλήρες ηλεκτρολογικό
σχέδιο κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού .
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:
Ενδεικτικές λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία Αντλίας", "Σφάλμα αντλίας"
Διακόπτη Χειροκίνητο-0-Αυτόματο.
Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος.
Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να
μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το inverter.
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Tα συστήματα οδήγησης των αντλιών θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις πληροφορίες
σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και τυχόν σφάλμα
που μπορεί να προέκυψε με επαφή dry contact. Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν
εντολές (start-stop) από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού.
Τυχόν μεταβολές στη συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές
για προρυθμισμένες θέσεις στο σύστημα οδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού ή
με χειροκίνητο τρόπο από την οθόνη της συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται
περιγραφή διαδικασίας χειροκίνητης εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα. Τα inverters θα
διαθέτουν γραφική οθόνη ρυθμίσεων με απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των ρυθμίσεων και
των σφαλμάτων (όχι μόνο αριθμητική αναφορά). Τα inverters θα συνοδεύεται από φύλλο των
ρυθμίσεων των παραμέτρων με μικρή επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι ρυθμισμένο
βάσει του σεναρίου που απαιτείται να εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα κλπ).
Πίνακας ενδείξεων και αυτοματισμού του συγκροτήματος είναι στεγανός, κλειστού τύπου,
κατάλληλος για την εκκίνηση και την προστασία των αντλητικών συγκροτημάτων. Αποτελείται από
θερμομαγνητικούς διακόπτες ισχύος, 2 ρυθμιστές στροφών (inverter),
μικροαυτόματους,
επιτηρητής ελέγχου τάσης και ασυμμετρίας φάσεων δικτύου, επιτηρητής ελέγχου στάθμης και
ξηράς λειτουργίας, επιτηρητής κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας αντλιών και ταυτόχρονης
λειτουργίας, κλέμμες σύνδεσης κυκλωμάτων Ισχύος και Αυτοματισμου, πλήρες ηλεκτρολογικό
σχέδιο κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού .
Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός από
την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .

7. Πίνακας αντλιοστασίου Α0
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .












Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Πεδίο εισόδου χαμηλής τάσης το οποίο θα περιλαμβάνει και τη μεταγωγή Η/Ζ – ΔΕΗ 330KVA της
υφιστάμενης εγκατάστασης .
Πεδίο τροφοδοσίας και ελέγχου 5 αντλιών με τους ανάλογους ρυθμιστές στροφών .
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) ισχύος 75KW (5 τεμ.) για την οδήγηση των αντλιών και των
κινητήρων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:Ενδεικτικές
λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία" , "Σφάλμα ".Διακόπτη Χειροκίνητο-0Αυτόματο.Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος. Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά
φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το
inverter.Tα συστήματα οδήγησης των φυσητήρων θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και
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τυχόν σφάλμα που μπορεί να προέκυψε .Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν εντολές
(start-stop) από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού.
Τυχόν μεταβολές στη συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές
για προρυθμισμένες θέσεις στο σύστημαοδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού ή
με χειροκίνητο τρόπο από την οθόνη της συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται
περιγραφή διαδικασίας χειροκίνητης εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα.
Τα inverters θα διαθέτουν γραφική οθόνη ρυθμίσεων με απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των
ρυθμίσων και των σφαλμάτων (όχι μόνο αριθμητική αναφορά).Τα inverters θα συνοδεύεται από
φύλλο των ρυθμίσεων των παραμέτρων με μικρή επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι
ρυθμισμένο βάσει του σεναρίου που απαιτείται να εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα
κλπ).Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός
από την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .Παράλληλα, θα περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο με αναφορά
της αρίθμησης των καλωδίων , ασφαλειών και των κλεμών .

8. Πίνακας αντλιοστασίου Α1


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400KVA
Κυψέλη εισόδου (TEM. 1) η οποία περιλαμβάνει:
Ένα (1) περιστροφικό διακόπτη φορτίου SF6 με γειωτή.
Μηχανισμό λειτουργίας και μανδαλώσεων
Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α
Ένα (1) σετ χωρητικών καταμεριστών αποτελούμενο από τρεις (3) μονωτήρες με διαιρέτες τάσης
και τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής, ονομαστικής τάσης 21kV, έντασης δοκιμής 10kA, με στήριγμα,
αποζευκτική διάταξη και βαλβίδα εκτόνωσης.
Παράθυρο επιθεώρησης.
Κυψέλη αναχώρησης-προστασίας (TEM. 1), η οποία περιλαμβάνει:
Ένα (1) ασφαλειοδιακόπτη φορτίου SF6 με γειωτή
Βάση ασφαλειών με διάταξη τριπολικής απόζευξης σε περίπτωση τήξης φυσιγγίου.
Γειωτής μετά τις ασφάλειες
Πηνίο εργασίας και βοηθητικές επαφές (2Α + 2Κ)
Μηχανισμό λειτουργίας και μανδαλώσεων
Τρία (3) φυσίγγια ασφαλειών μέσης τάσης, 24kV.
Ένα (1) σετ χωρητικών καταμεριστών αποτελούμενο από τρεις (3) μονωτήρες με διαιρέτες τάσης
και τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
Παράθυρο επιθεώρησης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .



Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
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Πεδίο εισόδου χαμηλής τάσης το οποίο θα περιλαμβάνει και τη μεταγωγή Η/Ζ – ΔΕΗ 400KVA της
υφιστάμενης εγκατάστασης .
Πεδίο τροφοδοσίας και ελέγχου 7 αντλιών με τους ανάλογους ρυθμιστές στροφών .
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) ισχύος 75KW(ΤΕΜ.5) εντός του αντλιοστασίου και 11KW (ΤΕΜ.2)
εκτός-θέση ποτάμι για την οδήγηση των αντλιών που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:
Ενδεικτικές λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία" , "Σφάλμα ".
Διακόπτη Χειροκίνητο-0-Αυτόματο.
Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος.
Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να
μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το inverter.
Tα συστήματα οδήγησης των φυσητήρων θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και
τυχόν σφάλμα που μπορεί να προέκυψε .Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν
εντολές (start-stop) από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού.
Τυχόν μεταβολές στη συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές
για προρυθμισμένες θέσεις στο σύστημα οδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού
ή με χειροκίνητο τρόπο από την οθόνη της συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται
περιγραφή διαδικασίας χειροκίνητης εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα. Τα inverters θα
διαθέτουν γραφική οθόνη ρυθμίσεων με απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των ρυθμίσεων
και των σφαλμάτων (όχι μόνο αριθμητική αναφορά).Τα inverters θα συνοδεύεται από φύλλο
των ρυθμίσεων των παραμέτρων με μικρή επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι
ρυθμισμένο βάσει του σεναρίου που απαιτείται να εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα
κλπ).
Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός από
την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .
Παράλληλα, θα περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο με αναφορά της αρίθμησης των καλωδίων ,
ασφαλειών και των κλεμών .

9. Πίνακας αντλιοστασίου Α2
Ο πίνακας θα πρέπει να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία εποξεικής βαφής με βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και κλειδαριές .







Ο πίνακας πρέπει έχει τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανάλογος
χώρος γύρω από τα υλικά
Πεδίο εισόδου χαμηλής τάσης το οποίο θα περιλαμβάνει και τη μεταγωγή Η/Ζ – ΔΕΗ της
ιστάμενης εγκατάστασης .
Γραμμή αντικεραυνικής προστασίας.
Πεδίο τροφοδοσίας και ελέγχου 3 αντλιών με τους ανάλογους ρυθμιστές στροφών .
Σύστημα επαρκούς αερισμού του με ανεμιστήρα και φίλτρο εισαγωγής αέρα επί της θύρας του
πίνακα, εφόσον απαιτείται.
Ρυθμιστές στροφών (inverter) ισχύος 30KW(ΤΕΜ.3) για την οδήγηση των αντλιών και των
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κινητήρων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος πίνακας.
Αυτόματους διακόπτες ισχύος κατάλληλους για την προστασία των ανωτέρω .
Λοιπές τροφοδοσίες για την προστασία και την σύνδεση των κυκλωμάτων ισχύος με τον πίνακα
αυτοματισμού
Αριθμημένες κλέμες εισόδου-εξόδου καλωδίων σε ράγα στο κάτω μέρος του πίνακα.
Αριθμημένα καλώδια και στα δύο άκρα τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάθε πίνακα θα είναι για λόγους
ομοιομορφίας, χώρου αντικαταστάσεων, θέσεων σύνδεσης και διαθέσιμων ανταλλακτικών.
Στην πρόσοψη του πίνακα ή εσωτερικά αυτού (ράγας) κατά περίπτωση θα υπάρχουν:
Ενδεικτικές λυχνίες "Βλάβη τροφοδοσίας", "Λειτουργία" , "Σφάλμα ".
Διακόπτη Χειροκίνητο-0-Αυτόματο.
Μπουτόν επαναφοράς σφάλματος.
Πολυόργανο για μέτρηση τάσης και έντασης ανά φάση ικανών προδιαγραφών προκειμένου να
μην επηρεάζεται από τις αρμονικές που παράγει το inverter.
Tα συστήματα οδήγησης των φυσητήρων θα πρέπει να επιστρέφουν κατ’ ελάχιστο τις
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος (Ampere) με αναλογικό σήμα 4-20mA και
τυχόν σφάλμα που μπορεί να προέκυψε .Τα συστήματα οδήγησης θα πρέπει να παίρνουν εντολές
(start-stop) από επαφές οδηγούμενες από το σύστημα αυτοματισμού.
Τυχόν μεταβολές στη συχνότητα οδήγησης θα πραγματοποιούνται με αναλογικό σήμα ή επαφές
για προρυθμισμένες θέσεις στο σύστημα οδήγησης (multispeed) από το σύστημα αυτοματισμού ή
με χειροκίνητο τρόπο από την οθόνη της συσκευής. Για λόγους δοκιμής μια αντλίας, απαιτείται
περιγραφή διαδικασίας χειροκίνητης εκκίνησης της σε χαμηλή συχνότητα. Τα inverters θα
διαθέτουν γραφική οθόνη ρυθμίσεων με απλό μενού και λεκτικά απεικόνισης των ρυθμίσεων και
των σφαλμάτων (όχι μόνο αριθμητική αναφορά). Τα inverters θα συνοδεύεται από φύλλο των
ρυθμίσεων των παραμέτρων με μικρή επεξήγηση. Κάθε σύστημα inverter θα είναι ρυθμισμένο
βάσει του σεναρίου που απαιτείται να εκτελέσει (ράμπα, χρόνοι, τελική συχνότητα κλπ).
Επίσης θα περιλαμβάνει το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού, το οποίο εκτός από
την λειτουργία των αντλιών θα εξασφαλίζει και την απαραίτητη επικοινωνία με το κεντρικό
σύστημα αυτοματισμού τηλεμετρίας .
Παράλληλα, θα περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο με αναφορά της αρίθμησης των καλωδίων ,
ασφαλειών και των κλεμών.

10. Ρυθμιστές Στροφών (Inverters)
Οι ρυθμιστές στροφών θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά STANDARD. Πρέπει
απαραίτητα να έχουν πιστοποίηση CE για βιομηχανικό και οικιστικό περιβάλλον και να διαθέτουν
περιληπτικά μικροεπεξεργαστή για τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας και
το απαραίτητο λογισμικό προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις λειτουργίας αντλητικού
συγκροτήματος.
Χρησιμοποιούνται σε κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, για μείωση των ρευμάτων εκκίνησης
καθώς και των μηχανικών καταπονήσεων που προκύπτουν από την εκκίνηση ή το σταμάτημα ενός
κινητήρα καθώς και για την ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα κατά την
λειτουργία του, για εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο ρυθμιστής στροφών θα βασίζεται σε τεχνολογία Vector Control και θα διαθέτει δυνατότητα PID
control με sleep function με ανάδραση από αναλογικό αισθητήρα πίεσης και ειδικές ρουτίνες για
την λειτουργία αντλιών.
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Τα ονομαστικά μεγέθη (ονομαστική ισχύς, ρεύμα εξόδου, κλπ.) των ρυθμιστών στροφών καθώς
και η ποσότητα θα είναι επί ποινής αποκλεισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό
άρθρο του Προϋπολογισμού Προμήθειας.
Επί ποινής αποκλεισμού, ο κατασκευαστής όλων των συσκευών ρυθμιστών στροφών ή ο επίσημος
αντιπρόσωπος ή διανομέας του, θα πρέπει να διαθέτει στην Ελλάδα εγκαταστάσεις και
καταρτισμένο προσωπικό, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων
ρυθμιστών στροφών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Επί ποινής αποκλεισμού οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διατίθενται σε μεγάλο εύρος
ισχύος (τουλάχιστον από 1.1 έως 400 kW), με ονομαστικά μεγέθη σύμφωνα με τον πίνακα
εξοπλισμού που ακολουθεί και να διαθέτουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλο εύρος
τάσης και συχνότητας (κατ’ ελάχιστο από 380 έως 480 V ±10% / 50/60 Hz) ενώ θα πρέπει να
παρέχουν μεγάλο εύρος συχνότητας εξόδου (κατ’ ελάχιστο από 0 έως 400 Hz). Επίσης, θα
πρέπει να είναι κατάλληλοι για απλά ή παράλληλα συστήματα αντλιών. Οι ρυθμιστές
στροφών θα έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +40o C
χωρίς υποβάθμιση της απόδοσής του (derating). Επιπλέον θα πρέπει να μπορούν να
λειτουργήσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +50o C με υποβάθμιση της απόδοσής
τους (derating). Οι ρυθμιστές στροφών θα έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε ύψη έως
1000m χωρίς υποβάθμιση της απόδοσής τους (derating). Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει
να διαθέτουν προστασία από υπέρταση και υπόταση, από υπερένταση και υπερφόρτιση ενώ
θα πρέπει να παρέχουν στον κινητήρα θερμική προστασία, καθώς και προστασία από
βραχυκύκλωμα με την γη. Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς
Διεθνή Πρότυπα προϊόντος
 Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ20 και να διαθέτει
επιβερνικωμένες πλακέτες σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-3 class 3C2, class 3S2
 Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει συμβατότητα με τα παρακάτω πρότυπα
o IEC 61000-2-4 Voltage unbalance
o IEC 61000-2-4 Frequency variations
o EN 61000-3-2 Harmonics(I ≤ 16A)
o EN 61000-3-12 Harmonics(16A < I ≤ 75A)
o EN 61000-4-2 ESD: Electrostatic Discharge
o EN 61000-4-3 RS: Electromagnetic radiated susceptibility
o EN 61000-4-4 EFT: Electric Fast Transient
o EN 61000-4-5 Surge transient
o EN 61000-4-6 CS: Conducted Susceptibility
o EN 61000-4-11 Voltage dips and short interruption
o EN 61000-6-3 Emission – Residential, commercial and light-industrial environments
o EN 61000-6-4 Emission – Industrial environments
o EN 61000-6-1 Immunity – Residential, commercial and light-industrial environments
o EN 61000-6-2 Immunity – industrial environments
o EN 61800-3 Part 3: Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC
requirements and specific test methods
o EN 61800-3 Immunity
o EN 61800-3 Low frequency immunity
o EN 61800-3 Low frequency emission
o EN 61800-3 Conducted Emission
o EN 61800-3 Radiated Emission
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o

EN 61800-5-1 Part 5-1: Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety
requirements – Electrical, thermal and energy
o UL508C Power Conversion Equipment CAN/CSA-C22.2 No. 14-2005 Industrial Control
Equipment cUL marking (Approved by UL)
o ISTA Procedure 1A Package Drop test and package vibration test Packaged-Products
weighing 150 lb (68 kg) or Less
o ISTA Procedure 2B Package Drop test and package vibration test Packaged-Products
weighing over 150 lb (68 kg)
o EN 50178 Operation and non-operation vibration test
 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς Διεθνή Πρότυπα προϊόντος
o Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001 και Προστασίας Περιβάλλοντος ISO 14001
o Έγκριση CE.
o Πιστοποιητικό UL
 Ο ρυθμιστής στροφών θα μπορεί να λειτουργήσει στο 120% του ονομαστικού του φορτίου, για
60 sec.
 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διαθέτουν κλεμμοσειρά ελέγχου οι οποίες θα πρέπει με
τη σειρά τους να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο:
o 3 προγραμματιζόμενες αναλογικές εισόδους 0 - 10 V και 0(4) - 20 mA
o 2 προγραμματιζόμενες αναλογικές εξόδους 0(4) - 20 mA
o 8 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους
o 2 ψηφιακές εισόδους forward & reverse
o 3 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους τύπου ρελέ
o 1 ψηφιακή είσοδο Safe Torque Off (STO) με πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN 13849 Cat.
3 PL d και το πρότυπο IEC 62061/IEC61508 SIL CL 2.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των ψηφιακών και
αναλογικών εισόδων και εξόδων με τη χρήση ειδικών καρτών.
 Επί ποινής αποκλεισμού, οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διαθέτουν δύο (2) θύρες
επικοινωνίας εκ των οποίων 1 θύρα σειριακής επικοινωνίας RS 485 Modbus ή/και BACnet
και 1 θύρα επικοινωνίας Ethernet/IP είτε ενσωματωμένες είτε με χρήση πρόσθετης κάρτας.
Εναλλακτικά θα πρέπει να διατίθενται και τα πρωτόκολλα PROFIBUS-DP, Modbus/TCP,
DeviceNet και CANOpen με χρήση πρόσθετων καρτών.
Οι θύρες επικοινωνίας θα διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
o Θύρα σειριακής επικοινωνίας
 Σύνδεση με connector RJ45
 Ταχύτητα μετάδοσης 4,8 Kbps έως 115,2 Kbps
 Πρωτόκολλα επικοινωνίας MODBUS ή/και BACnet
o Θύρα επικοινωνίας Ethernet
 Σύνδεση με connector RJ45
 Ταχύτητα μετάδοσης 10/100 Mbps Auto-Detect
 Πρωτόκολλα επικοινωνίας MODBUS TCP και EtherNet/IP
 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διαθέτουν ρολόι πραγματικού χρόνου και λειτουργία
ημερολογίου ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση στη μνήμη του μετατροπέα ιστορικού
αρχείου των τελευταίων 8 βλαβών και σφαλμάτων.
 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διαθέτουν οθόνη με πληκτρολόγιο μέσω του οποίου θα
γίνεται η παραμετροποίηση και ο τοπικός χειρισμός ενώ στην ψηφιακή οθόνη LCD με
υποστήριξη γραφικών, θα εμφανίζονται οι επιθυμητές και πραγματικές τιμές με ενδείξεις
όλων των λειτουργικών μεγεθών, ρεύματος, συχνότητας, ισχύος, στροφών, καθώς και τα
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προειδοποιητικά μηνύματα και βλάβες που ανιχνεύει ο μετατροπέας. Το χειριστήριο θα
χρησιμοποιείται για παραμετροποίηση και ρυθμίσεις οι οποίες θα δίνονται σε μορφή μενού
και θα παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του μενού λειτουργίας
μέσω λογισμικού παραμετροποίησης της οθόνης. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι
ελεύθερα προγραμματιζόμενο μέσω κατάλληλου λογισμικού (που θα περιλαμβάνεται στην
προσφορά), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συσκευή HMI. Το χειριστήριο θα
περιλαμβάνει μνήμη στην οποία θα αποθηκεύονται οι παράμετροι του ρυθμιστή και θα
μπορεί να φορτώνει και ξεφορτώνει παραμέτρους σε άλλους ρυθμιστές (αποσπώμενο).
 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω ειδικές λειτουργίες:
o Έλεγχος-διατήρηση πίεσης και κυκλική εναλλαγή της οδήγησης μέχρι 4 αντλιών από τον
ρυθμιστή, σύμφωνα με προκαθορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας. Ο χειριστής θα
εισάγει το επιθυμητό μέγεθος πίεσης και ο ρυθμιστής στροφών αναλαμβάνει (μέσω του
ενσωματωμένου ελεγκτή PID) την διατήρηση της πίεσης και την εναλλαγή των αντλιών
(χωρίς ταυτόχρονη λειτουργία των αντλιών) σύμφωνα με τα δεδομένα χρόνου που έχει
εισάγει ο χειριστής.
o Έλεγχος-διατήρηση πίεσης με μόνιμη οδήγηση μιας αντλίας από τον ρυθμιστή και
ενεργοποίηση μέσω επαφών ρελέ, μέχρι 8 επιπλέον αντλιών. Ο χειριστής θα εισάγει το
επιθυμητό μέγεθος πίεσης και ο ρυθμιστής στροφών αναλαμβάνει (μέσω του
ενσωματωμένου ελεγκτή PID) την διατήρηση της πίεσης και την προσθαφαίρεση και
εναλλαγή των υπολοίπων αντλιών παρακολουθώντας την πίεση.
o Έλεγχος-διατήρηση πίεσης με χρήση ενός ρυθμιστή στροφών και οδήγηση εκ περιτροπής
κάθε αντλίας από τον ρυθμιστή (κάθε αντλία θα εκκινεί μέσω του ρυθμιστή στροφών και
όταν φτάνει στις ονομαστικές της στροφές θα μεταπίπτει σε τροφοδοσία μέσω ρελέ). Θα
υποστηρίζεται ταυτόχρονη λειτουργία ΄έως 4 αντλιών. Ο χειριστής θα εισάγει το
επιθυμητό μέγεθος πίεσης και ο ρυθμιστής στροφών αναλαμβάνει (μέσω του
ενσωματωμένου ελεγκτή PID) την διατήρηση της πίεσης και την προσθαφαίρεση και
εναλλαγή των υπολοίπων αντλιών παρακολουθώντας την πίεση.
o Δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών μέσω PID controller με αυτόματη
εκκίνηση και στάση (sleep function) ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής, με σήμα
4-20mA από αισθητήρα στάθμης, παροχής ή πίεσης. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης της
αντλίας από το inverter, όταν η υπολογιζόμενη από τον ελεγκτή PID συχνότητα εξόδου,
λόγω της επίτευξης π.χ. της επιθυμητής πίεσης, μειωθεί κάτω από ένα καθορισμένο
όριο, για έναν συγκεκριμένο χρόνο (και οι δύο τιμές θα είναι ρυθμιζόμενες μέσω
παραμέτρων), τότε το inverter θα μηδενίζει τη συχνότητα εξόδου του και θα εισέρχεται
σε κατάσταση αναμονής (Sleep Mode). Ακολούθως, όταν υπάρξει ξανά ζήτηση από το
δίκτυο και η υπολογιζόμενη από τον ελεγκτή PID συχνότητα εξόδου, αυξηθεί πάνω από
ένα καθορισμένο όριο, για έναν συγκεκριμένο χρόνο (και οι δύο τιμές θα είναι
ρυθμιζόμενες μέσω παραμέτρων), τότε το inverter θα επανεκκινεί την αντλία, με σκοπό
την επίτευξη της επιθυμητής πίεσης.
 Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο λογικό
ελεγκτή με μνήμη τουλάχιστον 10kStep (40kbyte), μέσω του οποίου ο χρήστης θα μπορεί να
προγραμματίζει μέσω εντολών ή λογικών πυλών, λειτουργίες που θα αφορούν στις φυσικές
εισόδους και εξόδους και τα μεγέθη του ρυθμιστή στροφών. Όλες οι φυσικές είσοδοι και
έξοδοι (ψηφιακές και αναλογικές) του ρυθμιστή στροφών θα είναι πλήρως διαχειρίσιμες και
προγραμματιζόμενες από το ενσωματωμένο PLC. Το ενσωματωμένο PLC θα πρέπει να
υποστηρίζει προγραμματισμό σε γλώσσα Ladder και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
εντολές LD, AND, OR, OUT, SET, RESET και END ενώ θα περιλαμβάνει και ειδικές εντολές
όπως κλήση υπορουτίνας, μετακίνηση, σύγκριση, αριθμητικές πράξεις πραγματικών και
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δεκαδικών αριθμών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) και εντολές
επικοινωνίας για όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα. Θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί
τουλάχιστον 16 I/O, 500 internal relay, 128 timers, 64 counters και 1024 data registers. Μέσω
του προγραμματισμού του, το ενσωματωμένο PLC θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει και να
γράψει τις παραμέτρους του ρυθμιστή στροφών .(ενδεικτικά αναφέρονται κατ’ ελάχιστον οι
παρακάτω παράμετροι: συντελεστές P, I και D του PID controller, εντολή συχνότητας, χρόνος
ράμπας εκκίνησης και χρόνος ράμπας σταματήματος). Μέσω της θύρας επικοινωνίας, το
ενσωματωμένο PLC θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει έως 8 επιπλέον όμοιους ρυθμιστές
στροφών, ή να διαχειριστεί εξωτερικά σήματα από μονάδες απομακρυσμένων
εισόδων/εξόδων (RTUs).
Ονομαστικά μεγέθη εξοπλισμού ρυθμιστών στροφών (inverters)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 3,7 kW / 8,5 A (fc 8kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 5,5 kW / 12 A (fc 8kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 7,5 kW / 16,2 A (fc 8kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 11 kW / 23,8 A (fc 8kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 15 kW / 30,4 A (fc 8kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 18,5 kW / 36,1 A (fc 8kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 22 kW / 42.8 A (fc 6kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 30 kW / 58 A (fc 6kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 37 kW / 73 A (fc 6kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 45 kW / 91 A (fc 6kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 55 kW / 106 A (fc 6kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 75 kW / 145 A (fc 6kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 90 kW / 180 A (fc 4kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 110 kW / 212 A (fc 4kHz)
 Ρυθμιστής στροφών (inverter) 132 kW / 260 A (fc 4kHz)
Ρυθμιστής στροφών (inverter) 160 kW 310 A (fc 4kHz)

13.

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

1. Γενικά
Για την κάλυψη των αναγκών εφεδρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια Α0, Α1, Α2, ΕΕΛ απαιτείται να
εγκατασταθούν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) με ελάχιστη εγγύηση από τον κατασκευαστή ενός
έτους, κατάλληλης ισχύος σύμφωνα με τα φορτία του κάθε αντλιοστασίου.

Η απαιτούμενη δυναμικότητα του Η/Ζ, δίδεται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ
ΙΣΧΥΣ (KVA)

ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΙΣΧΥΣ
(KVA)
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ΕΕΛ

600

660

520

Α0

300

330

291

Α1

300

330

291

Α2

100

110

98

2. Σκοπός- Χρήση
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) θα είναι καινούρια, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλα να
λειτουργήσουν ως επικουρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση και
αυτόματη ρευματοδότηση της εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει
πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε μια φάση του δικτύου
αυτής. Θα μπορούν να αναλαμβάνουν τα φορτία της καταναλώσεως αμέσως και αυτόματα και θα
αποδίδουν την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία.

3. Θέση Λειτουργίας
Τα Η/Ζ θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να εγκατασταθούν και συνδεθούν από τον
ανάδοχο και θα εγκατασταθούν εντός των αντλιοστασίων (σε εσωτερικό χώρο) και θα είναι
ηχομονωμένα (soundproof).

4. Ποιότητα Υλικών και Πιστοποιήσεις
4.1 Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει
να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα. Τα υλικά πρέπει να έχουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές και τις διαστάσεις βάρη κλπ,
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τα αντίστοιχα πρότυπα

4.2 Τα κύρια υλικά (πετρελαιοκινητήρας και γεννήτρια) θα πρέπει είναι προελεύσεως χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και θα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμασθεί σύμφωνα με
τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC και τα πρότυπα της
χώρας προέλευσης, όπως ELOT, DIN, VDE, BS κλπ.

4.3 To H/Z θα είναι κατασκευασμένο βάσει των οδηγιών (κανονισμών) ασφαλείας της κοινής
αγοράς όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 377/93 ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήμανση CE ως πλήρες
συγκρότημα με τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την
πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Για λόγους ομοιομορφίας του εξοπλισμού
απαιτούνται όλα τα Η/Ζ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος
απαιτείται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των Η/Ζ
ότι έχει κάνει την προσφορά για τη παρούσα προμήθεια, ότι τα τεχνικά φύλλα δεδομένων
(datasheets) της προσφοράς είναι αυθεντικά και ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητούμενα τεχνικά
στοιχεία καθώς και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προμηθεύσει τα προτεινόμενα ΗΖ καθώς
και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη στον οικονομικό φορέα (επί ποινής αποκλεισμού).

4.4 Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου, το οποίο θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο αντίστοιχου διεθνώς
αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιμές τύπου και
σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
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4.5 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση
διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι κατάλληλο,
έχει το δικαίωμα απόρριψής του και αντικατάστασής του με άλλο κατάλληλο και καταλογισμού
της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο.

5. Λειτουργία
5.1 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, στιβαρής
κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για την άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, που σε
ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε
μια φάση του δικτύου αυτής. Θα μπορεί να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης αυτόματα και
θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία.

5.2
Το Η/Ζ θα εκτελεί μέσω του επιτηρητή τάσης μεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της
παροχής ΔΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, θα καταλήγει στον
πίνακα διανομής προς κατανάλωση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύματος της
ΔΕΗ σε μία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδικό ηλεκτρικό σύστημα, που
θα διακόπτει τη ρευματοδότηση μέσω δικτύου ΔΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει τα
φορτία της κατανάλωσης.
5.3
Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ στην κανονική
τάση, θα διακόπτεται η ρευματοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται
αναμεταγωγή των φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα εργάζεται για
μερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιμα στοιχεία του και θα διακόπτεται η
λειτουργία του αυτόματα για να παραμείνει τελικά σε επικουρική ετοιμότητα.
5.4 Στην περίπτωση μη επιτυχούς εκκίνησης θα υπάρχει σύστημα δύο ακόμη αυτόματων
επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε δίδεται σήμα ακουστικό και
οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο.
5.5 Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης που αναφέρονται στην
παράγραφο 5.4 να αυξηθούν πλέων των τριών.

6. Συγκρότηση του Η/Ζ
Το Η/Ζ θα είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή
μονάδα πλήρη και έτοιμη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήμως γνωστού εργοστασίου,
κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισμένους
κανονισμούς και θα φέρει σήμανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κομισιόν
73/23. Επίσης θα φέρει ενσωματωμένα τα παρακάτω μέρη και παρελκόμενα :

6.1 Κύρια Μέρη:
6.1.1 Τον πετρελαιοκινητήρα.
6.1.1.1 Tο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά
κλίματα.
6.1.2 Την ηλεκτρογεννήτρια.
6.1.3 Τον ειδικό σύνδεσμο ζεύξεως και τον συνδεσμοθάλαμο
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6.1.4 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση με τα παρακάτω μέρη:
6.1.4.1 Κατάλληλα στηρίγματα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεμβάλλονται μεταξύ του
συγκροτήματος κινητήρα / γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και
συμπεριφορά ως ευσταθές σύστημα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότομες ζεύξεις ή
αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώματα).
6.1.4.2 Τη δεξαμενή καυσίμου με τα εξαρτήματα της ενσωματωμένη στο πλαίσιο του Η/Ζ η
οποία θα είναι επαρκής για τουλάχιστον 8ωρη λειτουργία υπό πλήρες φορτίο.
6.1.4.3 Τους συσσωρευτές με τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους
6.1.5 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού επί του Η/Ζ με τα παρακάτω μέρη:
6.1.5.1 Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοματισμών και πεδίο προστασίας της
γεννήτριας (επί του Η/Ζ).
6.1.5.2 Το επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών μέσω ΔΕΗ.
6.1.5.2 Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και
βοηθητικά κυκλώματα των συσκευών του Η/Ζ με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις του πίνακα.

6.2 Το Η/Ζ θα συνοδεύεται κατά την παράδοση του με τα εξής παρελκόμενα:
6.2.1 Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (μεταγωγής) επίτοιχο ή επιδαπέδιο
6.2.2 Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:
6.2.2.1 Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.
6.2.2.2 Πιστοποιητικό δοκιμών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της γεννήτριας.
6.2.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια
6.2.4 Eγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα
6.2.5 Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα
6.2.6 Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα
6.2.7 Εγχειρίδιο λειτουργίας και σέρβις γεννήτριας

7. Πετρελαιοκινητήρας
7.1 Γενικά
Θα είναι βιομηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως
αντικαθιστώμενα. Ο πετρελαιοκινητήρας θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης ,
σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας από το
γνωστό εργοστάσιο, με επαρκή ισχύ για την περιστροφή της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και
κατασκευασμένος για εφαρμογή σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (electropak).

7.2 Δυνατότητα ανάκτησης φορτίου (Start load delay)
Θα έχει το ελάχιστο δυνατότητα ανάκτησης του 90 % του φορτίου εντός 10 sec από εκκίνησης και
το υπόλοιπο 10 % εντός 15 sec.

7.3 Ρυθμιστής στροφών (governor)
Ο ρυθμιστής στροφών θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, μεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη
διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύμφωνα με τα πρότυπα BS 5514 Class A1 ή καλύτερο
αυτής.
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7.4 Σύστημα ψύξεως
Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται με γλυκό νερό, σε κύκλωμα κλειστής κυκλοφορίας μέσω αντλίας.
Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιομηχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για
τροπικά κλίματα, ανεμιστήρας που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερμοστάτης σε
περίπτωση υπερθέρμανσης του νερού.

7.5 Σύστημα λίπανσης
Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται με εξαναγκασμένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης μέσω
γραναζωτής αντλίας εξοπλισμένης με ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωμα λίπανσης θα
είναι εφοδιασμένο με φίλτρο λαδιού με εύκολα αντικαθιστώμενο εσωτερικό στοιχείο. Το ψυγείο
λαδιού θα ψύχεται με τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την είσοδο του
στο κύριο σώμα του κινητήρα, θα φέρει ένα μανόμετρο λαδιού, καθώς και πρεσσοστατική
βαλβίδα για το σύστημα προστασίας έναντι χαμηλής πίεσης του λιπαντελαίου.

7.6 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Το σύστημα καυσίμου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα ακροφύσια για
την εισαγωγή του καυσίμου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίμου και επιπλέον
χειροκίνητο μηχανισμό. Στην είσοδο της γραμμής καυσίμου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα φέρει
εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώμενο στοιχείο.

7.7 Σύστημα συσσωρευτών
Θα υπάρχει συστοιχία συσσωρευτών 12 ή 24 V DC βαρέως τύπου μολύβδου - οξέως επί της
βάσεως του Η/Ζ. Θα αποσκοπεί στην αυτόματη εκκίνηση μέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (μίζας)
μετά την διακοπή ή παρατεταμένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για
επανειλημμένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυμένου τύπου με
ειδικό μετασχηματιστή συνεχούς ρεύματος. Η συστοιχία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα
καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και σύστημα επικουρικής
συντηρητικής φόρτισης από τη ΔΕΗ.

7.8 Φίλτρο αέρος
Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετημένο ενισχυμένο φίλτρο συγκρατήσεως σκόνης
ξηρού τύπου, με ευκόλως αντικαθιστώμενο στοιχείο.

7.9 Σύστημα ελέγχου και προστασίας
Θα υπάρχει πλήρες σύστημα ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την
αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (μέσω τυπωμένου κυκλώματος) μαζί με τις
απαραίτητες σημάνσεις για τις εξής περιπτώσεις : α. Διακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης
λαδιού. β. Διακοπή λόγω υψηλής θερμοκρασίας. γ. Διακοπή λόγο υπερστροφίας δ. Διακοπή λόγο
χαμηλής στάθμης ψυκτικού υγρού

7.10 Σύστημα εκκεντροφόρου
Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα με ειδική επεξεργασία. Η
μετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται με
οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έμβολο του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συμπίεσης και ένα
ειδικής κατασκευής ελαίου, με εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ’όλον το μήκος της
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εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα επιδέχονται επισκευής,
αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαμόρφωση του σώματος του κινητήρα θα είναι ευχερής και άνετη
για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τμημάτων αυτού και όλα τα κινούμενα μέρη του θα
καλύπτονται από μεταλλικά πλέγματα για προστασία.

7.11 Σύστημα στροφαλοφόρου
Ο στροφαλοφόρος άξονας με όλες τις μάζες που φέρονται επ’ αυτού, καθώς και η επέκτασή του,
δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας με τις περιστρεφόμενες μάζες θα αποτελούν ελαστικό σύστημα
ζυγοσταθμισμένο δυναμικά, ώστε το παραγόμενο ρεύμα να είναι απαλλαγμένο από ταλαντώσεις.

7.12 Σύστημα απαγωγής καυσαερίων
Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται μέσω ειδικού βιομηχανικού τύπου
σιγαστήρα και μέσω καταλλήλου διατομής σωληνώσεων.

7.13 Σύστημα προθερμάνσεως νερού
Τα Η/Ζ θα είναι εφοδιασμένα με προθερμαντήρες νερού κατάλληλης ισχύος, οι οποίοι θα
τροφοδοτούνται με 220V μέσω του πίνακα ελέγχου των Η/Ζ. Οι προθερμαντήρες θα διατηρούν το
νερό ψύξεως σε κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να είναι δυνατή η άμεση και χωρίς προβλήματα
εκκίνηση του Η/Ζ υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

8. Γεννήτρια
Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από γνωστό Ευρωπαϊκό εργοστάσιο,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 34-1, ISO 8528-3, BS5000 -Part 3, VDE0530, UTE 5100, NEMA
MG1-22, CEMA, CSA 22.2 και AS1359. H γεννήτρια είναι σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου,
αυτορρυθμιζόμενη, αυτοδιεγειρόμενη, με ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς
ψήκτρες (brushless) με πλήρως αλληλοσυνδεόμενα αποσβεστικά τυλίγματα.

Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας είναι :
Φάσεις, τάση εξόδου: 3 φάσεων 400/230V
Κλάση:

H

Συντελεστής ισχύος συνφ: 0,8
Στροφές / περίοδοι:

1500 rpm / 50 Hz

Ειδικότερα οι συγκεκριμένες γεννήτριες που θα εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια θα πρέπει να
έχουν τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

Αντλιοστάσιο

ΕΕΛ

Ελάχιστη
Ονομαστική
Ισχύς (KVA)

600

Ελάχιστος
βαθμός
απόδοσης
γεννήτριας (n%)
στα 3/4 του
ονομαστικού
της φορτίου

Παραμόρφωση
κυματοειδούς καμπύλης
THD (χωρίς φορτίο)

≥95,3

<1,5%
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Α0

300

≥93,1

<2,5%

<2%

Α1

300

≥93,1

<2,5%

<2%

Α2

100

≥91,6

<2%

<2%

Η γεννήτρια θα πρέπει να αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 με τον ίδιο συντελεστή ισχύος
και κανονική τάση.
Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 23 κατάλληλη για βιομηχανική χρήση, κλειστού τύπου με
προφύλαξη έναντι σταζόντων υδάτων και καλυμμένα ανοίγματα στα άκρα της για τον
αυτοαερισμό, Το κιβώτιο των ακροδεκτών τοποθετημένο στη γεννήτρια με εύκολη πρόσβαση,
είναι μεταλλικό, στεγανό, σύμφωνα με το πρότυπο ΙΡ44.
Η συνδεσμολογία των τυλιγμάτων θα είναι κατά αστέρα με τον ουδέτερο απευθείας γειωμένο.
Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και ελεύθερος από δονήσεις.
Περιστρέφεται μέσω του εμπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου τριβέως μεγάλης διάρκειας
ζωής, κλειστού τύπου, που βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος της γεννήτριας (single bearing type)
Η διέγερση θα επιτυγχάνεται μέσω ανορθωτικής γέφυρας που περιλαμβάνει 6 διόδους και
διάταξη προστασίας, μέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση
εξόδου της γεννήτριας αυτορυθμίζεται μέσω ηλεκτρονικού αυτόματου ρυθμιστού τάσης (AVR). Ο
αυτόματος ρυθμιστής τάσης διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταμένης
υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία. Η διάταξη
προστασίας αποδιεγείρει την γεννήτρια μέσα από ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 sec.
H γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούμενη, τον αυτόματο ηλεκτρονικό και πλήρως
στεγανό ρυθμιστή τάσεως (AVR) με δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης εντός περιοχής ± 1 %
της ονομαστικής τιμής σε οποιαδήποτε μεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8
έως 1 συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των στροφών.

9. Ζεύξη – Αντικραδασμική Βάση
Βάση
Το συγκρότημα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέως τύπου
κατασκευασμένη από χαλύβδινες διατομές.
Ζεύξη
Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ’ ευθείας συνδεδεμένα (ομοαξονικά) με χελώνη
προσαρμογής για τη αποφυγή απευθυγραμμίσεως μετά από μακράν χρήσιν. Ο άξονας της
γεννήτριας θα συνδέεται με τον σφόνδυλο του κινητήρα ομοαξονικά μέσω ελαστικού συνδέσμου
ειδικής κατασκευής, ώστε να μην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότημα. Γενικά η
μετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και
απαλλαγμένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιμα σημεία, έτσι ώστε η ανομοιομορφία
του συγκροτήματος να είναι ελάχιστη και το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής συχνότητας.

Αντικραδασμικές βάσεις
Αντικραδασμικές βάσεις θα παρεμβάλλονται μεταξύ του πλαισίου και των στηριγμάτων κινητήρα
/ γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη απομόνωση των κραδασμών των περιστρεφόμενων
μερών.

Προφυλακτήρες ασφάλειας
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Ειδικό πλέγμα προστασίας κατά δυστυχημάτων θα περιβάλλει τον ανεμιστήρα, τις τροχαλίες
ανεμιστήρος και τον εναλλακτήρα φορτίσεως συσσωρευτών. Επίσης ειδικός προφυλακτήρας θα
τοποθετηθεί στο ψυγείο για την προστασία της κυψέλης από χτυπήματα.

Δεξαμενή καυσίμου
Στο πλαίσιο του Η/Ζ θα υπάρχει δεξαμενή και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα,
όπως: πώμα πληρώσεως αναπνευστήρα, πλέγμα διηθήσεως, σωληνώσεις τροφοδοτήσεως και
επιστροφής καυσίμου προς τον κινητήρα, πώμα εκκενώσεως και ενδεικτικό περιεχομένου
καυσίμου. Η δεξαμενή θα επαρκεί για τουλάχιστον 8ωρη λειτουργία του Η/Ζ υπό πλήρες φορτίο
της εγκατάστασης

10. Πίνακας Αυτοματισμού και Ελέγχου (Αυτόματος ΔΕΗ-Η/Ζ)
10.1 Περιγραφή λειτουργίας
Α. Το Η/Ζ θα μεσολαβεί μεταξύ του πίνακα ρευματοδότησης και του πίνακα διανομής, η
ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΔΕΗ διερχόμενη μέσω αυτών θα επιτηρείται από τον
επιτηρητή τάσεως του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν κανονική
τάση, η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή.

Β. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύματος μίας ή και περισσοτέρων
φάσεων της ΔΕΗ, θα διεγείρεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα, θα διακόπτει εντελώς τη
ρευματοδότηση του δικτύου της ΔΕΗ, θα εκκινεί το Η/Ζ και θα αναλαμβάνει τα φορτία της
κατανάλωσης. Όταν λαμβάνεται το σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα στο ρεύμα του δικτύου, θα
ανοίγει η επαφή του ρεύματος του δικτύου και θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης στην
εκκίνηση. Η ρυθμιζόμενη αυτή χρονική καθυστέρηση θα συντελεί στην αποφυγή λανθασμένων
εκκινήσεων από στιγμιαίες διακοπές ΔΕΗ ή σε περίπτωση που η τάση παρουσιάζει στιγμιαίες
διακυμάνσεις. Όταν ο χρόνος ρύθμισης του χρονικού καθυστέρησης επέλθει, θα δίνεται σήμα
εκκίνησης.

Γ. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ στην κανονική τάση, θα
ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της μεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν παρέλθει
ο ρυθμιζόμενος χρόνος θα μετάγεται το φορτίο στη ΔΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της παραπάνω
χρονικής καθυστέρησης επανεμφανιστεί σφάλμα δικτύου, τότε θα ακυρώνεται η εντολή κράτησης
του Η/Ζ και θα γίνεται άμεση μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν εμφανιστούν σφάλματα
στο δίκτυο το χρονικό ψύξης του κινητήρα θα εξασφαλίζει την λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο,
ώστε να ψυχθεί το Η/Ζ πριν διακοπεί η λειτουργία του.

Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ και διατίθεται σε
δύο πεδία :
α. Ηλεκτρονικό πεδίο ενδείξεων και αυτοματισμών, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο και
στηριγμένο επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαμβάνει και το circuit breaker.
β. Ανεξάρτητο πεδίο μεταγωγής (ισχύος) επίτοιχο ή επιδαπέδιο, το οποίο μπορεί και να είναι
ενσωματωμένο στο πίνακα τύπου πεδίων του αντλιοστασίου.

10.2 Πεδία Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοματισμών
Κάθε πίνακας ένδειξης ελέγχου και αυτοματισμού να είναι ερμάριο κλειστού τύπου, ισχυρής
μεταλλικής κατασκευής και ειδικής βαφής, επισκέψιμος από εμπρός. Ο ως άνω πίνακας θα είναι
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τοποθετημένος στο πλαίσιο του Η/Ζ και θα είναι εξοπλισμένος με προηγμένο ψηφιακό σύστημα
λειτουργίας και ελέγχου.

Το σύστημα να ενσωματώνει την προστασία του κινητήρα και της γεννήτριας σε κοινό λογισμικό,
το οποίο να έχει την δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των διαφόρων παραμέτρων.

Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι παράμετροι λειτουργίας του κινητήρα, οι οδηγίες, οι προειδοποιήσεις
και οι συναγερμοί να απεικονίζονται με απλό τρόπο στην μεγάλη ψηφιακή του οθόνη.
10.2.1 Ενδείξεις, ηχητική σήμανση και μηνύματα ως κάτωθι:
Ενδείξεις ελέγχων λειτουργίας
Ένδειξη έντασης γεννήτριας Αμπέρ
Ένδειξη τάσης γεννήτριας Volt
Ένδειξη συχνότητας (Hz)
Ένδειξη τάσης μπαταριών (Volt DC)
Ένδειξη στροφών
Ένδειξη ωρών λειτουργίας
Ένδειξη θερμοκρασίας κινητήρα οC
Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα bar
Ένδειξη παροχής ρεύματος από κεντρική παροχή - από Η/Ζ
Ένδειξη θέσης λειτουργίας

10.2.2 Σύστημα προστασίας και Alarm ηχητικά και οπτικά (κόκκινου χρώματος) με κράτηση του
κινητήρα (σβέση) και αντίστοιχα μηνύματα επί της οθόνης:
Υψηλή θερμοκρασία νερού
Χαμηλή πίεση λαδιού
Υπερστροφία του κινητήρα
Ενεργοποίηση του emergency stop
Υπερστροφία του κινητήρα
Υποστροφία του κινητήρα
Χαμηλή τάση γεννήτριας
Υψηλή τάση γεννήτριας

10.2.3 Ενδείξεις θέσεων λειτουργίας STOP, MANUAL, AUTO, TEST Κομβία χειρισμού επιλογών
θέσεων λειτουργίας MODE, SCROLL, START, STOP

10.2.4 Έναν τριφασικό επιτηρητή τάσης της κεντρικής παροχής, μεγάλης ακρίβειας, ο οποίος θα
επιτηρεί τις τρεις φάσεις της κεντρικής παροχής και αν μειωθεί η τάση κάτω ορισμένων ορίων,
έστω και στη μια φάση, θα δίνεται εντολή μέσω του επιτηρητή να εκκινήσει το Η/Ζ και να
συνδέσει τους καταναλωτές στο δίκτυο της γεννήτριας.
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10.2.5 Επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύμα της
κεντρικής παροχής (ΔΕΗ).

10.2.6 Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες για τα
κύρια και βοηθητικά κυκλώματα με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις του πίνακα, συστήματα
επιβράδυνσης εκκίνησης και διακοπής του κινητήρα και σύστημα επιβράδυνσης της σύνδεσης των
καταναλωτών από την γεννήτρια μετά την επαναφορά της τάσης της κεντρικής παροχής.

10.2.7 Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος πλήρεις εντός σωλήνων (πλεξούδες DC
και AC). Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα θα συνδέονται με τον πίνακα μέσω
βιομηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών ακροδεκτών, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο γρήγορος
εντοπισμός βλάβης και η εύκολη σύνδεση.

10.2.8 Προστασία Γεννήτριας (Circuit Breaker) Στο πεδίο ενδείξεων θα βρίσκεται και ο circuit
breaker ο αυτόματος τετραπολικός διακόπτης ίσης ισχύος με το Η/Ζ, με θερμικά και μαγνητικά
στοιχεία για την προστασία της γεννήτριας από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.

10.2.9 Απομακρυσμένες ενδείξεις
Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου θα διαθέτει μία
ελεύθερη επαφή για απομακρυσμένο alarm π.χ. για το Η/Ζ σε λειτουργία. Από το πεδίο
μεταγωγής δύναται να ληφθούν οι παρακάτω ενδείξεις.
Επαφή ΔΕΗ κλειστή
Επαφή Η/Ζ κλειστή

10.2.10 Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα αυτομάτου δοκιμής του Η/Ζ
άνευ φορτίου, με ρύθμιση διαστήματος μεταξύ των δοκιμών.

10.2.11 Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου θα έχει την δυνατότητα προειδοποίησης του
χειριστή για την αναγκαιότητα σέρβις με ρύθμιση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των σέρβις
αυτών με προειδοποιητικό alarm και μήνυμα στην οθόνη. Η ρύθμιση αυτή δεν εμποδίζει τη
λειτουργία του Η/Ζ εάν αυτό έχει υπερβεί τις προκαθορισμένες

10.3 Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος

Το πεδίο μεταγωγής θα είναι ενσωματωμένο στο πίνακα τύπου πεδίων του αντλιοστασίου,
επισκέψιμο από εμπρός που θα περιλαμβάνει :

10.3.1 Δύο αυτόματους τριπολικούς διακόπτες φορτίου (ρελέ) ή αυτόματους διακόπτες ισχύος
ίσης ισχύος με την ισχύ του Η/Ζ με τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της κεντρικής
παροχής και της γεννήτριας

10.3.2 Σύστημα ηλεκτρικής και μηχανικής μανδάλωσης των δύο ως άνω αυτομάτων διακοπτών
του συστήματος μεταγωγής για τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης ρευματοδότησης των
εγκαταστάσεων από την κεντρική παροχή και των Η/Ζ.
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10.3.3 Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύματος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή από τα Η/Ζ.

10.3.4 Καλώδια με τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων με τα πεδία ισχύος
με την κατάλληλη αρίθμηση για την σωστή σύνδεση στις αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία.

11. Ηχομονωτικό κάλυμμα στα Η/Ζ
Το Η/Ζ εσωκλείεται μέσα σε κατάλληλο ηχομονωτικό περίβλημα με αντισκωριακή και
αντιδιαβρωτική προστασία, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στάθμη θορύβου υπό πλήρες φορτίο 74dBA στα 7m κατάλληλο και για
εξωτερική τοποθέτηση του Η/Ζ (outdoor installation). Φέρει πόρτες για την άνετη επιθεώρησησυντήρηση του Η/Ζ, τα κατάλληλα περσιδωτά ανοίγματα για την απαγωγή του θερμού αέρα και
την εισαγωγή του νωπού αέρα και στο πάνω τμήμα του διάταξη για την εύκολη ανάρτηση και
μετακίνηση του. Εσωτερικά είναι επενδεδυμένο με κατάλληλο ηχοαποροφητικό υλικό, ο
σιγαστήρας των καυσαερίων μειώνει σημαντικά τη στάθμη θορύβου τους (RESIDENTIAL TYPE) και
είναι τοποθετημένος μέσα στο ηχομονωτικό κάλυμμα ώστε το Η/Ζ να είναι κατάλληλο για
λειτουργία του σε κατοικημένες περιοχές. Τα καυσαέρια θα απάγονται στην ατμόσφαιρα από το
πάνω τμήμα του ηχομονωτικού καλύμματος μέσω εξωτερικού σωλήνα ύψους περίπου 20cm που
φέρνει διάταξη προστασίας από την είσοδο νερού και αντικειμένων. Εξωτερικά του ηχομονωτικού
καλύμματος θα είναι τοποθετημένοι και οι σωλήνες απαγωγής των καυσαερίων. Το ηχομονωτικό
κάλυμμα θα είναι ειδικής βαφής με αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία που το
καθιστούν κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση και προστατεύει από την είσοδο του νερού,
σκόνης και αντικειμένων, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Ζ σε
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Θα είναι στιβαρής κατασκευής, εύκολα μεταφερόμενο και
δυνάμενο να δεχθεί μηχανικές καταπονήσεις.

12. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο προμηθευτής του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα προβεί και στην πλήρη εγκατάσταση αυτού,
με όλα τα συνοδεύοντα αυτό μηχανήματα και συσκευές. Έτσι θα προβεί:

Στην εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους επί αντικραδασμικών στηριγμάτων.
Στην εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου, της συστοιχίας συσσωρευτών και του ανορθωτή φόρτισής
των.
Στην κατασκευή της σωλήνωσης απαγωγής καυσαερίων καθώς και όλων των σωληνώσεων της
δεξαμενής καυσίμου (σωλήνωση σύνδεσης μετά του ζεύγους, πλήρωσης, αερισμού κ.λ.π.).
Στην κατασκευή όλων των ηλεκτρικών γραμμών σύνδεσης του ζεύγους, με τον πίνακα χαμηλής
τάσης καθώς και με την συστοιχία συσσωρευτών, ανορθωτού κ.λ.π.
Στις απαιτούμενες ρυθμίσεις, δοκιμές κ.λ.π. για την παράδοσή του σε κανονική λειτουργία.
Στην παράδοση όλων των έντυπων οδηγιών συντήρησης κ.λ.π., στην εκπαίδευση του προσωπικού
κ.λ.π.

Στον εξοπλισμό του Η/Ζ θα περιλαμβάνονται επίσης:
1 πλήρης σειρά παρεμβυσμάτων (φλαντζών)
2 στοιχεία φίλτρου καυσίμου
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2 στοιχεία φίλτρου ελαίου λίπανσης
1 πλήρης σειρά εργαλείων

14.

Μετασχηματιστές Διανομής

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια δύο(2) τριφασικών μετασχηματιστών (Μ/Σ)
διανομής που προορίζονται για αντικατάσταση των υφιστάμενων στα αντλιοστάσια ΕΕΛ και Α1.
Οι ζητούμενοι μετασχηματιστές θα έχουν ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον
κατασκευαστή ενός έτους και είναι οι εξής:

- Ένας (1) τριφασικός Μ/Σ ελαίου, ονομαστικής ισχύος 630 KVA, με λόγο μετασχηματισμού 20/0,4
KV.
- Ένας (1) τριφασικός Μ/Σ ελαίου, ονομαστικής ισχύος 400 KVA, με λόγο μετασχηματισμού 20/0.4
KV.

1.Βασικά Χαρακτηριστικά Μ/Σ
 Τα υλικά και η κατασκευή των Μ/Σ θα ανταποκρίνονται στα Διεθνή πρότυπα HD 428.1 S1& EN
50464-1 και θα είναι χαμηλών απωλειών κατά EU548/2014 - ECO DESIGN.
 Οι Μ/Σ θα είναι τριφασικοί, σε συχνότητα λειτουργίας 50Hz και θα τροφοδοτούνται με τάση
πρωτεύοντος 20 ΚV. Οι Μ/Σ θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση στο ύπαιθρο.
 Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40°C, η δε ελάχιστη θερμοκρασία -10°C.
 Μέγιστη επιτρεπόμενη ανύψωση της θερμοκρασίας του λαδιού του Μ/Σ θα είναι 60°C σε σχέση
με το περιβάλλον.
 Μέγιστη επιτρεπόμενη ανύψωση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων του Μ/Σ θα είναι 65°C σε
σχέση με το περιβάλλον.
 Οι Μ/Σ θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε υψόμετρα που θα κυμαίνονται από 0 έως και
1.000 μέτρα.
 Η ομάδα ζεύξης θα είναι Dyn11, με ουδέτερο στη χαμηλή τάση.
 Το μονωτικό μέσο του Μ/Σ είναι ορυκτό λάδι κατά IEC 60296 ή BS148 το oποίο θα πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60296: 2003, EN 61065: 1993 και θα έχει διηλεκτρική
αντοχή 50 kV τουλάχιστον.
 Τυλίγματα Μ.Τ. και Χ.Τ. από αλουμίνιο.
 Θα προβλέπονται για το Μ/Σ οι ακόλουθες 2 λήψεις στην πλευρά μέσης τάσης με αντίστοιχο
μεταγωγέα: 0%, ±2.5%, ±5% στα 20ΚV. Η αλλαγή λήψεων & τάσης θα γίνεται πάντα με το Μ/Σ
εκτός τάσης.
 Ο Μ/Σ θα μπορεί να λειτουργεί και με τάση 5% μεγαλύτερη της ονομαστικής συνεχώς και χωρίς
ανωμαλίες.
 Η τάση βραχυκύκλωσης είναι 6% της ονομαστικής τάσης του πρωτεύοντος στους 75°C για τους
Μ/Σ με ισχύ μεγαλύτερη από 630 ΚVA και 4% για τους Μ/Σ μικρότερης ισχύος (500KVA και κάτω).
 Ο Μ/Σ μπορεί να αντέξει στιγμιαία βραχυκύκλωση σε ονομαστική τάση και συχνότητα του
πρωτεύοντος, τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα.
 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των μετασχηματιστών θα είναι μη
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
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 Οι απώλειες φορτίου και κενής λειτουργίας θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 50464-1.

2. Ειδικές απαιτήσεις κατασκευής

Το κύριο σώμα των Μ/Σ θα είναι από χαλύβδινη συγκολλητή κατασκευή.
Όλες οι επιφάνειες των δοχείων και των καλυμμάτων των Μετασχηματιστών, εσωτερικά και
εξωτερικά, πριν βαφούν θα πρέπει να απαλλαγούν από τις προεξοχές και τις τραχείες ακμές τους
με τρόχισμα.
Το αστάρωμα για την προστασία κατά της οξείδωσης απαιτείται μόνο στις εξωτερικές επιφάνειες
του δοχείου και του καλύμματος των Μετασχηματιστών και θα πραγματοποιείται με δύο
στρώσεις ενός αντιοξειδωτικού προϊόντος (PRIMER), το οποίο θα είναι ένα βερνίκι από μη τοξικά
υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Εσωτερικά το δοχείο και το κάλυμμα των Μετασχηματιστών πρέπει να βαφούν με μια στρώση
χρώματος φιλικού προς το περιβάλλον, χωρίς τοξικά υλικά, πάχους 40 μm τουλάχιστον, ειδικής
βαφής ανθεκτικής στο λάδι. Εξωτερικά το δοχείο και το κάλυμμα θα βαφούν με δύο στρώσεις
χρώματος φιλικού προς το περιβάλλον, χωρίς τοξικά υλικά, συνολικού πάχους 40 μm. Η βαφή
αυτή μπορεί να γίνει είτε με ψεκασμό είτε με εμβάπτιση ολόκληρου του Μετασχηματιστή μέσα
στο βερνίκι, αφού προηγουμένως απομονωθούν οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που δεν
απαιτούν βαφή.

Ο πυρήνας των Μ/Σ θα αποτελείται από ειδικά χαλυβδοελάσματα μεγάλης μαγνητικής
διαπερατότητας, τα οποία θα είναι καλά μονωμένα μεταξύ τους και θα αποτελεί ένα στιβαρό
σύνολο. Θα είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η μαγνητοσυστολή και
ο θόρυβος ο προερχόμενος από αυτήν. Ο πυρήνας θα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένος με το κύριο
σώμα. Τα τυλίγματα θα είναι από αλουμίνιο και θα μονωθούν κατάλληλα, σύμφωνα με τις
εφαρμοζόμενες προδιαγραφές. Επίσης, θα είναι κατάλληλα στερεωμένα, ώστε να μην
παραμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου ή σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Τέλος, θα
περιβάλλονται από μονωτικό έλαιο για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη θέρμανση.
Η ψύξη των Μ/Σ θα εξασφαλίζεται με την κυκλοφορία του περιβάλλοντος αέρα και του μονωτικού
ελαίου που περιέχεται σε αυτούς.
Το δοχείο ελαίου θα έχει μορφή που θα εξασφαλίζει την επαρκή ψύξη του ελαίου.

3. Εξαρτήματα

Οι Μ/Σ θα παραδοθούν έτοιμοι για λειτουργία, γεμάτοι με μονωτικό έλαιο και θα συνοδεύονται
με όλα τα εξαρτήματα που κατά την κρίση του κατασκευαστή εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία
τους.
Οπωσδήποτε πάντως θα είναι εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα:
 Μεταγωγέα λήψεων με λήψεις 0, ± 2.5%, ± 5% στα 20KV.
 Ηλεκτρονόμο προστασίας BUCHΟLZ με δύο επαφές, μια για σήμανση και μια για απόζευξη του
κυκλώματος.
 Δοχείο διαστολής με δείκτη στάθμης λαδιού.
 Αφυγραντήρα αέρος.
 Κρουνό για δειγματοληψία του ελαίου.
 Βαλβίδα εκκενώσεως ελαίου.
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 Θερμόμετρο με δείκτη και 2 επαφές για την σήμανση και την απόζευξη του κυκλώματος.
 Ακροδέκτες γειώσεως του κυρίου σώματος μονωτήρων
 Λαβές ανάρτησης
 Τροχούς κυλίσεως
 Ενδεικτική πινακίδα με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Μετασχηματιστή.
4. Ελεγχοι - Δοκιμές

Οι Μ/Σ θα υποβληθούν σε δοκιμές σειράς στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το
πρότυπο IEC60076. Εάν ο κατασκευαστής στερείται εργαστηρίου δοκιμών, τότε οι δοκιμές των
Μ/Σ θα γίνουν σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Μετά το πέρας των δοκιμών θα εκδοθούν
πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά τους Μ/Σ.
Οι δοκιμές σειράς που θα γίνουν είναι:
 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού σε όλες τις βαθμίδες των λήψεων
 Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων
 Μέτρηση της τάσης βραχυκύκλωσης
 Μέτρηση απωλειών φορτίου
 Μέτρηση ρεύματος μαγνήτισης και απωλειών κενού φορτίου
 Έλεγχος πολικότητας και αντιστοιχία φάσεων
 Εφαρμογή Υψηλής Τάσης 50 ΚV βιομηχανικής συχνότητας επί ένα λεπτό στο τύλιγμα των 20 ΚV
του Μ/Σ
 Εφαρμογή Επαγώμενης Τάσης.

15.

Αναλυτής Ενεργειακών Παραμέτρων

Ο αναλυτής ενεργειακών παραμέτρων θα έχει οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, διαστάσεων 96x96
mm με ανάλυση 128x96 pixel, κατάλληλος για χρήση σε μονοφασικό ή και τριφασικό δίκτυο σε
δίκτυα τριών ή τεσσάρων αγωγών για την καταγραφή των ακόλουθων ηλεκτρικών μεγεθών:
Το πολυόργανο θα μπορεί να συνδέεται απευθείας σε δίκτυο έως 690V ενώ για μεγαλύτερες
τάσεις θα μπορεί να συνδέεται με μετασχηματιστές τάσης, επίσης για την μέτρηση των ρευμάτων
θα μπορεί να συνδεθεί με μετασχηματιστές ρεύματος είτε x/1 είτε x/5 Α.

Μετρήσεις







Τάση: Φάση με φάση και μέσος όρος, φάση με ουδέτερο και μέσος όρος (συνολικά 8
μετρήσεις) με ακρίβεια ±0,3%
Ασυμμετρία τάσης: Φάση με φάση και μέσος όρος,, φάση με ουδέτερο και μέσος όρος
(συνολικά 8 μετρήσεις)
Ρεύμα: Ανά φάση, ουδετέρου και μέσος όρος (συνολικά 5 μετρήσεις) με ακρίβεια ±0,2%
Ασυμμετρία ρεύματος: Ανά φάση και μέσος όρος (συνολικά 4 μετρήσεις)
Φαινόμενη ισχύς: Ανά φάση και συνολικά με ακρίβεια ±0,5%
Ενεργός ισχύς: Ανά φάση και συνολικά με ακρίβεια ±0,5%
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Άεργος ισχύς: Ανά φάση και συνολικά με ακρίβεια ±2%
Ενεργός ενέργεια: Συνολικά με ακρίβεια ±0,5%
Άεργος ενέργεια: Συνολικά με ακρίβεια ±2%
Συντελεστής ισχύος: Ανά φάση και συνολικά
Συχνότητα
THD για τάση: Ανά φάση, μεταξύ φάσεων και μέσος όρος (συνολικά 7 μετρήσεις) με ακρίβεια
±2%
THD για ρεύμα: Ανά φάση, ουδέτερο και μέσος όρος (συνολικά 5 μετρήσεις) με ακρίβεια ±2%
Μέγιστη τιμή τάσης: φάση με φάση και φάση με ουδέτερο
Ελάχιστη τιμή τάσης: φάση με φάση και φάση με ουδέτερο
Μέγιστη τιμή ρεύματος ανά φάση
Ελάχιστη τιμή ρεύματος ανά φάση
Ανάλυση ποιότητας δικτύου μέχρι την 31η αρμονική
Τοπική καταγραφή δεδομένων
Ο αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου (real time clock) για την
χρονοσήμανση των καταγραφών.
Θα παρέχει την δυνατότητα καταγραφής μέγιστων, ελάχιστων και τρεχουσών τιμών με
χρονοσήμανση για:
o τάση L-N,
o τάση L-L,
o ρεύμα,
o συχνότητα,
o ενεργό ισχύ,
o άεργο ισχύ,
o φαινόμενη ισχύ,
o συντελεστή ισχύος,
o THD τάσης L-L,
o THD τάσης L-N,
o THD ρεύματος,
o ασυμμετρία τάσης L-L,
o ασυμμετρία τάσης L-N,
o ασυμμετρία ρεύματος)
Διαθέσιμη μνήμη αποθήκευσης ≥800 kbytes

Δικτύωση
Θα έχει ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας με υποστήριξη πρωτοκόλλου Modbus TCP ή Profibus ή
Modbus RTU για σύνδεση σε συστήματα αυτοματισμού.

Λοιπά χαρακτηριστικά


Η βοηθητική τάση του πολυοργάνου θα έχει εύρος από 80 έως 264 V AC 50/60 Hz



Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι -15…+60 oC
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Πιστοποιητικά
Ο κατασκευαστής του αναλυτή ενέργειας πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να διαθέτει τα εξής:


Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό



CE declaration of conformity.

Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANTELIS
CHARAKLIAS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:16:04 EET
Τόπος:
Χαρακλιάς Παντελής

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GEORGOPOULOS
Ημερομηνία:
2019.12.20 Ιωάννης
13:19:29 EET
Γεωργόπουλος
Τόπος:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.ΥΑ.Η.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS MITSIS
Ημερομηνία: 2019.12.20 13:28:13 EET
Τόπος:

ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣOTΗΤΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από τον
Αναθέτοντα Φορέα)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες
Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων
Γέφυρα δεξαμενής εξάμμωσης
Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (5,5KW)
Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (7,5KW)
Διάταξη διαχωρισμού άμμου
Σωληνώσεις δεξαμενής εξάμμωσης
Ηλεκτρολογικός πίνακας προεπεξεργασίας
Υλικά θυροφραγμάτων προεπεξεργασίας
Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
2
2
1
1
1
3
2

1.11

Εκκένωση δεξαμενών

τεμ.

2

Τιμή

Μερικό

Γενικό

Μονάδος

Σύνολο

Σύνολο

[€]

[€]
[€]

€
2
2.1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΌ ΒΥΤΙΑ
Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με μονάδα
DAFF

τεμ.

1

€
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 4,0KW
Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 5,0KW
Τοπικά χειριστήρια αναδευτήρων
Φυσητήρες αερισμού(45KW)
Διαχύτες

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3
2
3
3
1

3.6

Κεντρικό δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων
παροχής αέρα τριών (3) γραμμών αερισμού

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.

1

3,7
3.8

Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής
αέρα 1ης & 2ης δεξαμενής αερισμού
Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής
αέρα 3ης δεξαμενής αερισμού

€
4
4.1

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
Μειωτήρας περιστροφικού ξέστρου

τεμ.

2

4.2

Βάση χοάνης συλλογής επιπλεόντων

τεμ.

2

€
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ανακυκλοφορίας
ιλύος με κινητήρα 9,3kW
Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
ανακυκλοφορίας ιλύος και συστήματος bypass

τεμ.

3

τεμ.

1

5.3

Υποβρύχια αντλία λυμάτων μεικτού υγρού με
κινητήρα 25,0kW

τεμ.

4

5.4

Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου μεικτού
υγρού και συστήματος bypass

τεμ.

1

5.5

Υποβρύχια αντλία λυμάτων περίσσειας λάσπης
με κινητήρα 2,8 kW

5
5.1
5.2

τεμ.
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5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
περίσσειας λάσπης και συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων στραγγιδίων με
κινητήρα 3,9 kW
Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
στραγγιδίων και συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 65,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α0
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 65,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 27,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου A2
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
(ποτάμι) με κινητήρα 8,0 kW

Α0
και
Α1
και
Α2
και
Α1

τεμ.

1

τεμ.

2

τεμ.

1

τεμ.

5

τεμ.

1

τεμ.

5

τεμ.

1

τεμ.

3

τεμ.

1

τεμ.

2

5.16

Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
Α1(ποτάμι) και συστήματος bypass

τεμ.

1

5.17

Τοπικά χειριστήρια αντλιών

τεμ.

5

5.18

Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

τεμ.

1

6
6.1
6.2
6.3
6.4

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης
Ηλεκτρολογικός πίνακας
Τοπικό χειριστήριο δοσομετρικών αντλιών
Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα (2x11kW)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
1

6.5

Υδραυλική εγκατάσταση μονάδας

τεμ.

1

€

€
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

ΟΡΓΑΝΑ
Προμήθεια
μετρητή
παροχής
ανοικτού
καναλιού τύπου υπερήχων
Προμήθεια μετρητή στάθμης υδροστατικής
πίεσης 0-6m
Μετρητής pH με controller
Μετρητής DO με controller
Μετρητής ORP με controller
Μετρητής MLSS με controller
Μετρητής SS με controller
Μετρητής NH4, NO3 με controller
Μετρητής COD με controller
Αυτόματος δειγματολήπτης
Μετρητής Στάθμης Ιλύος
Σύστημα
βελτιστοποίησης
βιολογικής
επεξεργασίας
Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 80
(Φλατζωτός)
Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 200
(Φλατζωτός)

τεμ.

2

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3
1
2
2
2
1
2
1
2
2

τεμ.

2

τεμ.

1

τεμ.

1

€
8
8.1
8.2

ΠΙΝΑΚΕΣ PLC
Οθόνη HMI
PLC

τεμ.
τεμ.

3
11

8.3

Λογισμικό εφαρμογής PLC

τεμ.

11

9
9.1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
Εξοπλισμός επικοινωνίας GPRS

€

9.2

τεμ.

6

τεμ.

4

€
10

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ
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τεμ.

2

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Κεντρικοί Υπολογιστές (SCADA servers)
Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού με
υπολογιστή (PC)
Rack 19", 42U με παρελκόμενο εξοπλισμό
KVM Console
Router ADSL/VPN
Εκτυπωτής Laser

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
2
1

10.7

UPS 3kVA

τεμ.

1

10.1

€
11
11.1
11.2

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού
(Αδειες S/W)
Λογισμικό
Εφαρμογής
Τηλε-ελέγχου
/
Τηλεχειρισμού και Επικοινωνιών

τεμ.

1

τεμ.

1

€
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Γενικός πίνακας διανομής Μέσης Τάσης της
Ε.Ε.Λ.(630KVA)
Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, κτιρίου
υποσταθμού.
Πίνακας διανομής και ελέγχου, κτιρίου
διοίκησης
Πίνακας φυσητήρων δεξαμενών αερισμού
Πίνακας μονάδας προεπεξεργασίας
Πίνακας διδύμου πιεστικού συγκροτήματος
κτιρίου χλωρίωσης
Πίνακας αντλιοστασίου Α0
Πίνακας αντλιοστασίου Α1(μέση και χαμηλή
τάση)
Πίνακας αντλιοστασίου Α2

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1

τεμ.
τεμ.

1
1

τεμ.

1

τεμ.

1

€
13
13.1
13.2

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 660 kVA
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 330 kVA

τεμ.
τεμ.

1
2

13.3

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 110 kVA

τεμ.

1

€
14
14.1

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV
Μ.Σ. Διανομής 630 kVA

τεμ.

1

14.2

Μ.Σ. Διανομής 400 kVA

τεμ.

1

€
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντλιοστάσιο Α0
Αντλιοστάσιο Α1
Αντλιοστάσιο Α2
Γ.Π.Χ.Τ. ΕΕΛ
Προεπεξεργασία
Δεξαμενές Αερισμού
Δευτεροβάθμια Επεξεργασία
Αντλιοστάσιο Διάθεσης

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1
1
1
1
1

τεμ.

1

€
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γενικό Σύνολο :
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από τον
Αναθέτοντα Φορέα)

Υπόδειγμα 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 Αναθέτοντα Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτοντα Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
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 …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(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)
........................,
5
.......................…………………………………..

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,

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
2

4
5

ο.π. υποσ. 3.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του
(Αναθέτοντα Φορέα / Αναθέτοντος Φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
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 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
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.
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 της10.
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 εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν.
4281/2014).
10
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
7
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Υπόδειγμα 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 Αναθέτοντα Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτοντα Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

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………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(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 ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτοντα Φορέα/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

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
2

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
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σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
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 εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
8
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Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας

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 Αναθέτοντα Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτοντα Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

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………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(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 λειτουργία του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτοντα Φορέα/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
1
2
3
4
5

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική

σύμβαση.
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

Σελίδα 184

19PROC006085940 2019-12-23
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
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 εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από τον Αναθέτοντα Φορέα)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: ………….

ΣΥΜΒΑΣΗ ………………………..

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), νομίμως εκπροσωπούμενη
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, …………………... που θα καλείται στο εξής
«Αναθέτων Φορέας»
2. Η/Ο με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ......................................
(ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ....................), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον/την
......................................... ………………………………………, κάτοικο ……………, οδός ……………, αριθμός…….., με
Α.Δ.Τ. ………………………………, σύμφωνα με το (έγγραφο εξουσιοδότησης)……………………………που θα
καλείται στο εξής «Ανάδοχος», στην οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με την υπ’ αριθ. ..........
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.,
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα
Ο Αναθέτων Φορέας αποφάσισε την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για
εκτέλεση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε βάσει της σχετικής
διακήρυξης και των παραρτημάτων της, που συνέταξε η Τεχνική του Υπηρεσία.
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η., σε συνεδρίασή του την........................2020, αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό ….. της
Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ...................... απόφασή του, την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ..............., ποσού
........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Aναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
Ν.4412/2016:
-

η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της

-

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

-

η

προσφορά

του

Αναδόχου
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Άρθρο 1
Αντικείμενο

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣOTΗΤΑ.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αντικατάστασή μέρους του Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ.
Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς
της Αναδόχου, όπως προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες
Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων
Γέφυρα δεξαμενής εξάμμωσης
Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (5,5KW)
Φυσητήρες δεξαμενής εξάμμωσης (7,5KW)
Διάταξη διαχωρισμού άμμου
Σωληνώσεις δεξαμενής εξάμμωσης
Ηλεκτρολογικός πίνακας προεπεξεργασίας
Υλικά θυροφραγμάτων προεπεξεργασίας
Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
2
2
1
1
1
3
2

1.11

Εκκένωση δεξαμενών

τεμ.

2

Τιμή

Μερικό

Γενικό

Μονάδος

Σύνολο

Σύνολο

[€]

[€]
[€]

€
2
2.1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΌ ΒΥΤΙΑ
Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με μονάδα
DAFF

τεμ.

1

€
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 4,0KW
Αναδευτήρες δεξαμενών αερισμού 5,0KW
Τοπικά χειριστήρια αναδευτήρων
Φυσητήρες αερισμού(45KW)
Διαχύτες

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3
2
3
3
1

3.6

Κεντρικό δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων
παροχής αέρα τριών (3) γραμμών αερισμού

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.

1

3,7
3.8

Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής
αέρα 1ης & 2ης δεξαμενής αερισμού
Δίκτυο αγωγών και εξαρτημάτων παροχής
αέρα 3ης δεξαμενής αερισμού

€
4
4.1

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
Μειωτήρας περιστροφικού ξέστρου

τεμ.

2

4.2

Βάση χοάνης συλλογής επιπλεόντων

τεμ.

2

€
5
5.1
5.2
5.3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ανακυκλοφορίας
ιλύος με κινητήρα 9,3kW
Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
ανακυκλοφορίας ιλύος και συστήματος bypass

τεμ.

3

τεμ.

1

Υποβρύχια αντλία λυμάτων μεικτού υγρού με
κινητήρα 25,0kW

τεμ.

4
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5.4

Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου μεικτού
υγρού και συστήματος bypass

5.5

Υποβρύχια αντλία λυμάτων περίσσειας λάσπης
με κινητήρα 2,8 kW

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
περίσσειας λάσπης και συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων στραγγιδίων με
κινητήρα 3,9 kW
Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
στραγγιδίων και συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 65,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α0
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 65,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Α1
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
με κινητήρα 27,0 kW
Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίου A2
συστήματος bypass
Υποβρύχια αντλία λυμάτων αντλιοστασίου
(ποτάμι) με κινητήρα 8,0 kW

Α0
και
Α1
και
Α2
και
Α1

τεμ.

τεμ.

1
2

τεμ.

1

τεμ.

2

τεμ.

1

τεμ.

5

τεμ.

1

τεμ.

5

τεμ.

1

τεμ.

3

τεμ.

1

τεμ.

2

5.16

Υδραυλικός
εξοπλισμός
αντλιοστασίου
Α1(ποτάμι) και συστήματος bypass

τεμ.

1

5.17

Τοπικά χειριστήρια αντλιών

τεμ.

5

5.18

Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός

τεμ.

1

€
6
6.1
6.2
6.3
6.4

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης
Ηλεκτρολογικός πίνακας
Τοπικό χειριστήριο δοσομετρικών αντλιών
Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα (2x11kW)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
1

6.5

Υδραυλική εγκατάσταση μονάδας

τεμ.

1

€
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

ΟΡΓΑΝΑ
Προμήθεια
μετρητή
παροχής
ανοικτού
καναλιού τύπου υπερήχων
Προμήθεια μετρητή στάθμης υδροστατικής
πίεσης 0-6m
Μετρητής pH με controller
Μετρητής DO με controller
Μετρητής ORP με controller
Μετρητής MLSS με controller
Μετρητής SS με controller
Μετρητής NH4, NO3 με controller
Μετρητής COD με controller
Αυτόματος δειγματολήπτης
Μετρητής Στάθμης Ιλύος
Σύστημα
βελτιστοποίησης
βιολογικής
επεξεργασίας
Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 80
(Φλατζωτός)
Προμήθεια Μετρητή Παροχής ΗΜ DN 200
(Φλατζωτός)

τεμ.

2

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3
1
2
2
2
1
2
1
2
2

τεμ.

2

τεμ.

1

τεμ.

1

€
8
8.1
8.2

ΠΙΝΑΚΕΣ PLC
Οθόνη HMI
PLC

τεμ.
τεμ.

3
11

8.3

Λογισμικό εφαρμογής PLC

τεμ.

11

€
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9
9.1
9.2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
Εξοπλισμός επικοινωνίας GPRS

τεμ.

6

τεμ.

4

€

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ
Κεντρικοί Υπολογιστές (SCADA servers)
Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού με
υπολογιστή (PC)
Rack 19", 42U με παρελκόμενο εξοπλισμό
KVM Console
Router ADSL/VPN
Εκτυπωτής Laser

10.7

UPS 3kVA

10
10.1

τεμ.

2

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
1
2
1

τεμ.

1

€
11
11.1
11.2

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού
(Αδειες S/W)
Λογισμικό
Εφαρμογής
Τηλε-ελέγχου
/
Τηλεχειρισμού και Επικοινωνιών

τεμ.

1

τεμ.

1

€
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Γενικός πίνακας διανομής Μέσης Τάσης της
Ε.Ε.Λ.(630KVA)
Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, κτιρίου
υποσταθμού.
Πίνακας διανομής και ελέγχου, κτιρίου
διοίκησης
Πίνακας φυσητήρων δεξαμενών αερισμού
Πίνακας μονάδας προεπεξεργασίας
Πίνακας διδύμου πιεστικού συγκροτήματος
κτιρίου χλωρίωσης
Πίνακας αντλιοστασίου Α0
Πίνακας αντλιοστασίου Α1(μέση και χαμηλή
τάση)
Πίνακας αντλιοστασίου Α2

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1

τεμ.
τεμ.

1
1

τεμ.

1

τεμ.

1

€

13
13.1
13.2

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 660 kVA
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 330 kVA

τεμ.
τεμ.

1
2

13.3

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 110 kVA

τεμ.

1

€
14
14.1

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV
Μ.Σ. Διανομής 630 kVA

τεμ.

1

14.2

Μ.Σ. Διανομής 400 kVA

τεμ.

1

€
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντλιοστάσιο Α0
Αντλιοστάσιο Α1
Αντλιοστάσιο Α2
Γ.Π.Χ.Τ. ΕΕΛ
Προεπεξεργασία
Δεξαμενές Αερισμού
Δευτεροβάθμια Επεξεργασία
Αντλιοστάσιο Διάθεσης

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1
1
1
1
1

τεμ.

1
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€
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€
€
€

Γενικό Σύνολο :

Άρθρο 2
Διάρκεια
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια του εξοπλισμού εντός εικοσιτριών (23) ΜΗΝΩΝ
από την υπογραφή της παρούσης, δηλαδή έως την …../…../…… Ακολούθως ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή
λειτουργία του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα ………… από την οριστική παραλαβή της προμήθειας,
Άρθρο 3
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ...................................ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% ............................. ευρώ.
2. Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση πληρωμή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την
υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου
αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της προμήθειας. Η υπογραφή του
πρωτοκόλλου δεν μπορεί να καθυστερήσει για διάστημα πέραν των 15 ημερών από την ημέρα της
επίσημης υποβολής του λογαριασμού του προμηθευτή, εκτός κι αν η υπηρεσία τον ενημερώσει για
ελλιπή παράδοση των συστημάτων ή/και του εξοπλισμού..
Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι :
1ο Στάδιο
Για το Στάδιο 1 ο Ανάδοχος δύναται να ζητήσει προκαταβολή ύψους έως 20% του συνολικού τιμήματος
της προμήθειας με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Τα Στάδια 2ο και 3ο πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 23 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με
την εκπνοή της οποίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε θέση να λειτουργήσει ο ζητούμενος Η/Μ
εξοπλισμός.
2ο Στάδιο
Με την παράδοση κάθε επιμέρους υποσυστήματος / εξοπλισμού σε οποιοδήποτε 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 70% του παραδοθέντος υλικού.
Με την εγκατάσταση ή/και προγραμματισμό/παραμετροποίηση κάθε επιμέρους υποσυστήματος (άρθρα
τιμολογίου) ή λοιπού εξοπλισμού, τη σύνδεσή του στο σύστημα, την διασύνδεση με τον υφιστάμενο
εξοπλισμό, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται στην υπ’ όψη θέση την
αναγνώρισή του από τους ΚΣΕ/ΠΣΕ και τη διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και λήψης και
εκτέλεσης εντολών (εφ’όσον προβλέπεται από τη διακήρυξη) θα γίνεται η καταρχήν παραλαβή κάθε
υποσυστήματος, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται λογαριασμός μέχρι το 100%
της αξίας του κατ’ αρχήν παραληφθέντος εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού και μέχρι το 50%
της αξίας του αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογής.
3ο Στάδιο
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Μετά την κατ’ αρχήν παραλαβή του συνόλου των υποσυστημάτων / ο Ανάδοχος θα διαθέσει το
απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τη δοκιμαστική λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού το
χρονικό διάστημα αυτό θα επισκευάζεται/συντηρείται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής και επιτυχής λειτουργίας αυτής και την υπογραφή του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού συντάσσεται λογαριασμός για
το υπόλοιπο της δαπάνης προμήθειας μέχρι του ύψους του 100%.
Οι λογαριασμοί που συντάσσονται ως ανωτέρω θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο και
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες
πληρωμές.
4ο Στάδιο
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού θα
ξεκινήσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονικής διάρκειας όπως προσφέρθηκε από τον
προμηθευτή (ελάχιστη διάρκειας περιόδου εγγύησης ορίζονται τα δύο έτη).
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης όπως προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, θα γίνεται προοδευτική
απομείωση του ποσού της εγγύησης καλής λειτουργίας ως εξής:
Με την συμπλήρωση του 50% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, απομείωση του ύψους της
εγγυητικής επιστολής στο 50% της αρχικώς κατατεθειμένης
Η παραλαβή του συστήματος ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
που θα γίνει μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και που συνιστά την επιστροφή στον προμηθευτή
όλων των εγγυήσεων που αφορούν την εγκατάσταση του συστήματος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό με το σύστημα
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της Διακήρυξης και της
προσφοράς του.
Το ποσό της πληρωμής θα υπολογίζεται από τον αναλυτικό πίνακα του αντικειμένου της προμήθειας του
άρθρου 1 της παρούσας.
3. 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.
4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 τον
Αναθέτοντα Φορέα 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) ………………………………………………..
5. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ %. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη
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νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας % επί του καθαρού ποσού
Άρθρο 4
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης, έχει δεσμευτεί πίστωση ...... ευρώ σε βάρος του ΚΑ
........ του προϋπολογισμού ………. με την υπ’ αριθ. ........... απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες
Άρθρο 6
Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου – Κυρώσεις
1.

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στις παραγράφους 6.1 και 6.4 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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 κήρυξης 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 [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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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 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 περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Άρθρο 7
Υπεργολαβία

 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 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
 Ο Ανάδοχος θα ενημερώσει τον Αναθέτοντα Φορέα για το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εκτέλεση της
σύμβασης. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα 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, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο.
Άρθρο 8
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 337 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
Άρθρο 9
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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Ο Αναθέτων Φορέας 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 337 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο ............ της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της ...........
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Αναθέτων
Φορέας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων ...(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις) και ....... (Απόρριψη
παραδοτέων –Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον
του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 11
Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής των υλικών
-

H παραλαβή των υλικών 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. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
Ανάδοχος.
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 στον Ανάδοχο.
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΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
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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.
-

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους καθοριζόμενους στη σύμβαση χρόνους.
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
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 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 αποφαινομένου 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.

Εφόσον η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται τμηματικά, θα γίνεται αντίστοιχα και η συγκεκριμένη
παραλαβή, η οποία προϋποθέτει ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κι έχει λειτουργήσει επιτυχώς και
απροβλημάτιστα για 15 συνεχόμενες ημέρες. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει :
-

Την υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη
θέση του σε λειτουργία

-

Την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημερών από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι αυτός λειτούργησε
συνεχώς και απροβλημάτιστα για το παραπάνω χρονικό διάστημα

Άρθρο 12
Ειδικοί όροι ναύλωσης - ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει
προσκομισθεί ορίζεται ο Ανάδοχος.
Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες ή χώρους Αναθέτοντος Φορέα μετά από αίτημα
του Αναδόχου, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο Ανάδοχος. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις
των εργασιών θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.)
σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του
συστήματος.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία και αποτελεί προϋπόθεση για την
προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών
Πριν από τη φόρτωσή του εξοπλισμού που περιλαμβάνει η σύμβαση στο εργοστάσιο του οίκου
κατασκευής ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί αποστείλει επιτροπή από
εξειδικευμένους υπαλλήλους ή την επιτροπή παραλαβής, για τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, η
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
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τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Έναντι της επιτροπής ο Ανάδοχος έχει τις εξής
υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση,
μετατόπιση, στοίβασμα 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 ενημερώνει την επιτροπή, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα
προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η επιτροπή υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου.
Άρθρο 13
Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
 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.
 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.
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 14
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονικό
διάστημα ……………. μηνών. Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας προσμετράται από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής. Για την περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, ο χρόνος αυτός προσμετράται από
την ημερομηνία της τελευταίας οριστικής παραλαβής.
Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος, μετά την οριστική παραλαβή, θα καταθέσει στον Αναθέτοντα Φορέα,
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ποσού εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €).
Κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:


Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και αποδοτική λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού



Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την επί τόπου επιθεώρηση και συντήρηση /
επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού, προχωρώντας στην άμεση αντικατάσταση κάθε
τμήματος ή ανταλλακτικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής
συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται σε όμοιες αιτίες.
Στις υποχρεώσεις του ακόμα περιλαμβάνεται και ο προληπτικός έλεγχος συντήρησης σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των κατασκευαστών ώστε τα υπό προμήθεια είδη να είναι σε κατάσταση καλής
λειτουργίας και ετοιμότητας.
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Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των προσφερόμενων ειδών που θα προέρχεται
από την συνήθη και ορθή χρήση τους, δηλαδή βλάβες που οφείλονται σε κακή ποιότητα του
εγκατεστημένου εξοπλισμού και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.



Σε περίπτωση βλάβης του προσφερόμενου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός μίας (1)
εργάσιμης ημέρας από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης, να έχει στείλει εξειδικευμένο
συνεργείο στο σημείο εγκατάστασης του αντιστοίχου μηχανήματος, για την άμεση επισκευή όπου
αυτό είναι δυνατό, ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και την μεταφορά του
μηχανήματος στις εγκαταστάσεις εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. Σε
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις
κάνει η Δ.Ε.Υ.Α.Η. σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα
αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.



Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, μέσα στο χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, δεν δεχθεί την
αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε εξαρτήματος που θα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα
στην λειτουργία ή θα οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή δεν ολοκληρώσει την παραπάνω
αντικατάσταση ή επισκευή, σε 1 μήνα από την γνωστοποίηση, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Η. μπορεί να
εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας και να ζητήσει κάθε αποζημίωση του για πώληση
ελαττωματικού πράγματος.



Η τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού, θα γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις της
Μονάδας από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου, ή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του
αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, κατά το προτεινόμενο
χρονικό διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευών είτε
εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Η., είτε στις εγκαταστάσεις της κεντρικής
αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου θα παρακολουθούνται από εξειδικευμένο
προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (2 άτομα τουλάχιστον) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη
επισκευή και αποκατάστασή τους.

Με την συμπλήρωση του ήμισυ προσφερόμενου χρόνου καλής λειτουργίας θα συνταχθεί το 1ο
πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής καλής λειτουργίας (Ημίσεος Χρόνου) και θα επιστραφεί το 50% της
εγγύησης καλής λειτουργίας μετά από απόφαση του Αποφασίζοντος Οργάνου (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η.). Το
εναπομείναν 50% θα επιστραφεί μετά τη λήξη του υπολειπόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας με
την σύνταξη του Πρωτόκολλου Παραλαβής της καλής λειτουργίας και λύσης της σύμβασης με τον
Ανάδοχο.
Κατά την περίοδο της ……μηνης 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 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Άρθρο 15
Αναπροσαρμογή τιμής
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Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών
Άρθρο 16
Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με τη λήξη του χρόνου εγγυημένης
καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 14 της παρούσας.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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