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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τον ν.2932/2001 Φ.Ε.Κ. 145Α
2. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
,(ΦΕΚ 19/Α΄/95).
3. Του Ν. 2362/1995 , «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ247/Α΄/95).
4. Του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)»,(ΦΕΚ 150/Α΄/10-072007).
5. Την Υπουργική από αριθμ. 35130/739/9/9/10 Υπουργού Οικονομικών για αύξηση των
χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 του Ν.2362/95
6. Την απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2011 της 2ης Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης (2nd
Joint Steering Committee) περί έγκρισης υλοποίησης της πρότασης του έργου "EL-PORTAL".
7. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου " ELPORTAL " το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα
Εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα -Αλβανία 2007-2013».
8. Την από 02/05/2012/Α.1-2.1-113 Σύμβαση μεταξύ Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων
του έργου.
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9. Την από 12/07/2012/Α.1-2.1-113 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και του Επικεφαλής Εταίρου.
10. Την με Αριθμό Πράξης 200 /25-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. για την
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το εργο EL PORTAL και σύσταση επιτροπής
11. Τον Ν.3423/2005 – ΦΕΚ Α 314- 27/12/2005

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1.





Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές

Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου
για το έργο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Τηλεμέτρησης - Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων του Δικτύου»,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα
παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι πενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ
(54.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 11-12-2013
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Κερκύρας
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ΑΕ, στον πρώτο όροφο του κτιρίου του Νέου Επιβατικού Σταθμού στο Λιμάνι της
Κέρκυρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους καταθέτοντας τον
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο
πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένα Κερκύρας ΑΕ (ΟΛΚΕ ΑΕ), στην ανωτέρω
διεύθυνση ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier
στην ως άνω διεύθυνση, μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο ΟΛΚΕ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

1.1

Περιληπτικά Στοιχεία Διακήρυξης

Διαγωνισμός

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Αντικείμενο
«Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Τηλεμέτρησης - Διαχείρισης
Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων του
Δικτύου»

Τόπος παράδοσης

Έδρα ΟΛΚΕ ΑΕ

Χρόνος Υλοποίησης του έργου

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 54.000,00 Ευρώ
(πλέον ΦΠΑ)

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω
άρθρα, ως ακολούθως:

1.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.2.1 Προϋπολογισμός του Έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
54.000,00 € + ΦΠΑ.
1.2.2 Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου:
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του
πρόχειρου διαγωνισμού .Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου χαμηλότερης προσφοράς.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την συμφωνία της
προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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1.3

Δικαίωμα συμμετοχής

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β.
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ.
Συνεταιρισμοί
δ.
Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ)
κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης .

1.3.1 Ελάχιστες συμβατικές απαιτήσεις
Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει:


Να καταθέσουν κατάλογο των κυριότερων ανάλογων παραδόσεων έργων με το
αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την
προηγούμενη 3ετία με ένδειξη του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και τον
παραλήπτη δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα



Να διαθέτουν αποδεδειγμένα εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.



Να διαθέτουν πιστοποιημένους τεχνικούς για την επιτόπου επίλυση των τυχόν
προβλημάτων.



Ο προμηθευτής με την προσφορά του πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO
9001 του εργοστασίου κατασκευής, από κρατικό ή άλλο επίσημο αναγνωρισμένο
φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στην προσφορά θα πρέπει να
συμπεριληφθούν τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων, αναλυτικά
τεχνικά σχέδια καθώς και πλήρης και αναλυτική περιγραφή τους.
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Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό
του προσφερόμενου προϊόντος, από κρατικό ή άλλο επίσημο αναγνωρισμένο
ανεξάρτητο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και πιστοποιητικά
καταλληλότητας για πόσιμο νερό των επιμέρους εξαρτημάτων (ελαστικών
δακτυλίων ,παρεμβυσμάτων, κλπ).

1.3.2 Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι εμπεριστατωμένες και θα περιλαμβάνουν:


Πλήρεις και επεξηγηματικές απαντήσεις ή σχόλια (όχι απλά ένδειξη συμμόρφωσης
– ΝΑΙ) σε κάθε παράγραφο και υποπαράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών. Τυχόν
πρόσθετες δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από το προσφερόμενο είδος και δεν
περιλαμβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία επιφυλάσσεται
να κρίνει οικονομοτεχνικά την αποδοχή τους.



Πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών του προσφερομένου είδους. Τεχνικές,
λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.



Πλεονεκτήματα ή αποκλίσεις του προσφερομένου είδους ή των όρων της
προσφοράς, από τα οριζόμενα με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να
σημειώνονται με παρατήρηση στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής, με
συγκεκριμένη παραπομπή στο κείμενο, το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε χωριστό
τμήμα της προσφοράς ή προσάρτημά της. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις είναι στην
ευχέρια του Δ.Σ. να τις κάνει δεκτές .
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Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν με
σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήματα ή παρεκκλίσεις

του προσφερομένου

είδους σε σχέση με τις παρούσες προδιαγραφές, απορρίπτονται.
Επίσης οι προσφορές πρέπει:


Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.



Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια
επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις,
προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την
αποσφράγιση της προσφοράς.



Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.



Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις κεφαλαία):

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2494/5.0 – 3/12/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο: «Προμήθεια Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεμέτρησης - Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και
Μετρήσεων του Δικτύου»
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1.4

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο Φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιέχει τους τρεις παρακάτω
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
1.4.1 Φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Στον φάκελο τον δικαιολογητικών περιλαμβάνονται:
 Τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τις ελάχιστες συμβατικές
απαιτήσεις του υποψηφίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1
 Εγγύηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι
ποσού 2.700 € διάρκειας τεσσάρων μηνών. Η εγγύηση αυτή αντικαθίσταται
απ’ τον ανάδοχο μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της
σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10%
της συμβατικής αξίας του έργου. Υπόδειγμα της παρούσας εγγύησης
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρεται ότι :
I.

Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

II.

Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

III.

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους.

IV.

Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.

V.

Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

VI.

Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του
Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών
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προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λ.π.) θα πρέπει να προσκομίσουν

όλα τα

παραπάνω και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
VII.

Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητηρίο

VIII.

Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

1.4.2 Φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με
τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο κεφάλαιο για το
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
1.4.3 Φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαμβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική
προσφορά με:
1) την προσφερόμενη τιμή του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2) το ποσό ΦΠΑ
3) Το συνολικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
1.5

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.6

Αποσφράγιση Προσφορών

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι
Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
γ) Στην συνέχεια για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές αποσφραγίζονται
από την επιτροπή διαγωνισμού οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα μονογραφηθούν από όλα τα μέλη
της επιτροπής.
δ) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των
προσφορών.
Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει
στο ΔΣ του Οργανισμού, προκειμένου εκείνο να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού.
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1.7
I.

Κατακύρωση διαγωνισμού – Κατάρτιση σύμβασης
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου θα
υπογραφεί με τον διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός.

II.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού ο ανάδοχος, εντός προθεσμίας έξι (6)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφής ειδοποίησης, οφείλει να
προσέλθει στον Οργανισμό προκειμένου να υπογράψει την σχετική σύμβαση αφού
προσκομίσει τα έγγραφα για τα οποία υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση.

1.8
I.

Παράδοση - Παραλαβή του Έργου
Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και σε
πλήρη και κανονική λειτουργία το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης.

II.

Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής

1.9

Τρόπος πληρωμής

Το 100% του τιμήματος θα εξοφληθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου από
την Επιτροπή Παραλαβής με τη προσκόμιση τιμολογίου και φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Με απόφαση της αναθέτουσας μπορεί να διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου
και καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος δεν προβαίνει στην προμήθεια ή δεν
παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης.
1.10 Ενστάσεις - Προσφυγές
1.

Ενστάσεις επιτρέπονται κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του
διαγωνισμού, της νομιμότητας της διενέργειας αυτού ή της συμμετοχής
διαγωνιζόμενου.
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2.

Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διακήρυξης υποβάλλονται
εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση αυτής. Οι ενστάσεις
αυτές εξετάζονται από το άνω αρμόδιο όργανο το οποίο εισηγείται στο ΔΣ της
«Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» την αποδοχή ή απόρριψη τους.
3.
Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού
και της συμμετοχής διαγωνιζόμενου πλειοδότη υποβάλλονται μόνον υπό
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός
24ώρου από της λήξεως διενέργειας αυτού.
4.
Η υποβολή των ενστάσεων αυτών δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διενέργειας αυτού, η
οποία υποβάλλει αιτιολογημένη γνωμοδότηση (Πρακτικό) επί των
ενστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.», το οποίο και
αποφαίνεται τελικώς περί της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
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2.

Αντικείμενο και Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος
2.1.1

Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου),
Αντικείμενο στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Συστήματος

2.1.1.1 Ορισμοί
Εκτίμηση του ποσοστού διαρροών
Οι υφιστάμενες υποδομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν υποστηρίζουν κανέναν
αυτοματοποιημένο τρόπο εντοπισμού διαρροών. Ωστόσο, διαρροές καταγράφονται με
τυχαίο τρόπο – κατόπιν επιτόπιου ελέγχου - και αποδίδονται:
-

σε αστοχίες των σωληνώσεων του δικτύου,

-

σε κακή ή ελλιπή καταμέτρηση των μετρητικών διατάξεων

Σημειώνεται ότι:


στο δίκτυο διακίνησης οι διαρροές εντοπίζονται και αποκαθίστανται έγκαιρα,
εξαιτίας του υπέργειου χαρακτήρα,



στις υπάρχουσες δεξαμενές-αντλιοστάσια, όσο και στο υπόγειο δίκτυο κ.α.) οι
διαρροές δεν εντοπίζονται γρήγορα και όσο κινούνται στα περιθώρια της συνήθους
κατανάλωσης μπορεί να μη γίνονται καν αντιληπτές.

Ο ΟΛΚΕ Α.Ε. παρακολουθώντας την εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και των πολυδιάστατων εφαρμογών τους, επιθυμεί να βελτιώνει και να
προσαρμόζει και να προσαρμόζει καθημερινά τις υπηρεσίες του, εισάγοντας μεθόδους
μηχανογράφησης και καινοτομικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το υφιστάμενο δίκτυο μέτρησης κατανάλωσης του ΟΛΚΕ δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις
σημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις για αυτό και η αντικατάσταση του από δίκτυα νέας
γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας είναι επιβεβλημένη.
Η ανάγκη αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος και εμπλουτισμού του με νέες
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών
καθώς επίσης και η επιθυμία ευθυγράμμισης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ΟΛΚΕ αποφάσισε να υλοποιήσει το παρόν έργο.
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Τηλεμέτρησης - Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων του Δικτύου του που να
κάνει χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών με απώτερο στόχο την
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αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέτρησης, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την
καλύτερη, προσωποποιημένη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω της
παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Από την ανάπτυξη του συστήματος αναμένονται άμεσα οφέλη τα οποία είναι :

Πλήρη εικόνα της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο

Καλύτερη Διαχείριση του νερού με τη δημιουργία προφίλ κατανάλωσης
ανά τμήμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή

Εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων από την αυτοματοποίηση
διαδικασιών και τον περιορισμό των χειρόγραφων διαδικασιών και
εγγράφων

Συνολική πολιτική διαχείρισης βάση δεδομένων και όχι βάση
εκτιμήσεων ή γνώσεων ειδικών

Το έργο στηρίζεται σε διεθνείς πρακτικές, προϊόντα και τεχνολογίες λογισμικού που έχουν
αναπτυχθεί στο εξωτερικό (WMO, ISO) και έχουν αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζονται στην
χώρας μας (http://gis.dothome.gr/WaterUtilities/).

2.1.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
Πυρήνα του παρόντος έργου αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενός
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων, με
απώτερο στόχο αφενός την αναβάθμιση του συστήματος μέτρησης κατανάλωσης και
αφετέρου, τον εμπλουτισμό ΚΑΙ την αυτοματοποίηση των υφιστάμενων παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός επιθυμεί την ανάπτυξη των κάτωθι ηλεκτρονικών
υπηρεσιών οι οποίες θα εμπλουτίσουν την δεξαμενή των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Συγκεκριμένα:
o Υπηρεσία αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών για υπερβολική
κατανάλωση ή διαρροές. Ειδικότερα, θα καθορίζονται επιτρεπτά όρια τιμών
/ χρονικού διαστήματος ενημέρωσης για μετρούμενα μεγέθη και θα
πραγματοποιείται αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων (μέσω κινητού
τηλεφώνου, SMS, E-mail)
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2.1.3 Αντικείμενο του Έργου – Αρχιτεκτονική Συστήματος
Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων σε Θέματα Ύδρευσης.
Αφορά την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των
υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επεξεργασία αυτών και την διάχυση
προς τους αρμοδίους. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένες θέσεις του
υφιστάμενου δικτύου της Λιμενικής Ζώνης.
Για την λειτουργία του συστήματος απαιτείται ο υδρομετρητής να διαθέτει
παλμοδοτική έξοδο. Μέσω της περιστροφής του μηχανισμού του υδρομετρητή
παράγεται ένας παλμός εντός της παλμοδοτικής διάταξης ο οποίος μεταφέρεται στην
έξοδο της. Στην έξοδο αυτή εγκαθιστούμε τον πομπό μετάδοσης των ενδείξεων. Το
όλο σύστημα δημιουργίας και αποστολής των ενδείξεων είναι αυτόνομο ενέργειας.
Η μετάδοση των δεδομένων πραγματοποιείται από τα υδρόμετρα προς τους
συγκεντρωτές χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας. Οι συγκεντρωτές
με τη σειρά τους τηλε μεταδίδουν τις καταγεγραμμένες ενδείξεις στον κεντρικό
υπολογιστή (με την παρέμβαση αναμεταδοτών όπου χρειάζεται) και τα στοιχεία είναι
διαθέσιμα προς επεξεργασία. Η μετάδοση των στοιχείων προς τον κεντρικό
υπολογιστή μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το δίκτυο της κινητής
τηλεφωνίας GSM μέσω SMS/GPRS ή μέσω WiFi ή και ενσύρματα μέσω Ethernet.
Για τους απομακρυσμένους μετρητές οι οποίοι δεν βρίσκονται εντός εμβέλειας
μετάδοσης μέσω του σταθερού δικτύου, η μετάδοση των δεδομένων
πραγματοποιείται απευθείας μέσω SMS στον κεντρικό υπολογιστή.
Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και μπορεί να δεχτεί μεγάλο αριθμό υδρομετρητών με
πομπό μετάδοσης μόλις αυτοί βρεθούν εντός ακτίνας μετάδοσης, χωρίς πολύπλοκες
διαδικασίες προγραμματισμού. Το σύστημα λειτουργεί και αναδρομολογείται
αυτόματα σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με έναν από τους
αναμεταδότες ή τους συγκεντρωτές, εφόσον υπάρχει κάλυψη σήματος.
Οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας όπου απαιτούνται (GPRS συγκεντρωτές, GPRS/SMS
καταγραφικά τιμών), για την μεταφορά των δεδομένων προς τον κεντρικό υπολογιστή, θα
διατεθούν από τον ΟΛΚΕ. Το κόστος χρήσης των καρτών επιβαρύνει τον ΟΛΚΕ.
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Ηυδραυλική εγκατάσταση/αντικατάσταση των υδρομετρητών θα πραγματοποιηθεί από
τον ΟΛΚΕ.

Στο παρακάτω πίνακα και σχέδιο παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή που θα
εγκατασταθούν τα υδρόμετρα, οι διαθέσιμες θέσεις εγκατάστασης των αναμεταδοτών, η
θέση των συγκεντρωτών.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΛΚΕ

A/A

ID
ΜΕΤΡΗΤΗ

ΔΙΑΤΟΜΗ
ΠΑΡΟΧΉΣ

1 ID 1

2''

2 ID 2.1

Φ40

3 ID 2.2

4 ID 3

Φ40

2'' /Φ63

ΦΥΣΙΚΉ ΘΕΣΗ
ΜΕΤΡΗΤΗ
ΠΟΡΤΟΝΙ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΚΑΡΝΑΓΙΑ - ΠΙΛΛΑΡ
Νο2
ΝΗΣΙΔΑ - ΠΙΣΩ ΑΠΌ
ΚΤΙΡΙΟ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
(ΠΟΤΙΣΜΑ
ΝΗΣΙΔΩΝ)
ΝΗΣΙΔΑ - ΠΙΣΩ ΑΠΌ
ΚΤΙΡΙΟ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
(ΠΟΤΙΣΜΑ
ΝΗΣΙΔΩΝ)
ΝΗΣΙΔΑ - ΠΙΣΩ ΑΠΌ
ΚΤΙΡΙΟ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
(ΠΟΤ. ΕΝΤΟΣ
.ΛΙΜ.ΖΩΝ)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

AMR

ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΦΑΓΕΙΑ

AMR

ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

AMR

ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜ.
ΖΩΝΗΣ- ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ - ΚΑΝΤΙΝΑΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ

AMR
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5 ID 3.1

6 ID 3.1.1

1 1/2 '' Φ50

ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΚΤΙΡΙΟ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΛΙΜ. ΖΩΝΗΣ)- ΑΠΌ
ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Φ50

ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΟΤΙΣΜΑ ( ΑΠΌ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ)

AMR

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΡΙΝ
ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ
ΦΥΛΑΚΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΎΛΗΣ
ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΚΤΙΡΙΟ
ΚΑΒΟΔΕΤΩΝ
ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΚΤΙΡΙΟ
ΚΑΒΟΔΕΤΩΝ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΑΠΌ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ - ΠΑΡΤΕΡΙ
ΕΛΙΑΣ Κ.Λ.Π.

AMR

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ

AMR

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

AMR

ΚΗΠΟΙ/ΝΑUΤΙCA/ΕΡΓΟΤΑΞΙ
Ο

AMR

7 ID 3.1.2

Φ50

8 ID 3.2

Φ32

9 ID 4

1/2''

10

ID 5

Φ63 / 2''

AMR

11 ID 5.1

Φ32 / 1''

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΒΟΔΕΤΩΝ

ΚΗΠΟΙ (ΔΕΝΤΡΑ -ΝΗΣΙΔΕΣ
ΔΡΟΜΟΥ)

AMR

12 ID 5.2

Φ110 / 4''

ΡΑΜΠΑ Νο5

ΠΑΡΟΧΗ 4'' ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ

AMR

13 ID 5.2.1

Φ110 / 4''

ΚΤΙΡΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ 4'' ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ

AMR

14 ID 5.2.2

Φ110 / 4''

ΦΥΛΑΚΙΟ ISPS

15 ID 5.2.2

Φ110 / 4''

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ
RADAR VTS

16 ID 5.3

Φ25

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

17 ΙD 5.4

2''

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

18 ID 6

1/2''

ΠΑΛ. ΕΠΙΒ.
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ 4'' ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ
ΠΑΡΟΧΗ 4'' ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ
ΠΟΤΙΣΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓ Π.Ε.Σ.
ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΝΕΜΟ

AMR
AMR

AMR

AMR
AMR
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19 ID 6.1

1/2''

NAUTICA

AMR

20 ID 9

2''

ΑΚΡΟΠΟΛ

KATAΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΙΜΩΝ

.
Ειδικά η εγκατάσταση των συγκεντρωτών, αναμεταδοτών θα γίνει σημεία (κτίρια , ιστούς
φωτισμού) στα οποία θα παρέχεται στον Ανάδοχο η φιλοξενία και η ηλεκτροδότηση των
συστημάτων του.
Τα δεδομένα από τους ασύρματους μεταδότες καθώς και τους ασύρματους αναμεταδότες,
θα συλλέγονται από τον συλλέκτη ο οποίος στη συνέχεια θα τα μεταδίδει στον κεντρικό
υπολογιστή μέσω τεχνολογιών GPRS ή WiFi ή ETHERNET που θα βρίσκεται στο χώρο
φιλοξενίας (Hosting ) που θα προτείνει ο Ανάδοχος
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Συνοψίζοντας η συνολική προτεινόμενη λύση θα αποτελείται από:
1.
Σύστημα Υδρομετρητών,
2.
Σύστημα τηλεπικοινωνιακού καναλιού ασύρματης μετάδοσης δεδομένων για τη
μεταφορά μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από τον Μετρητή σε έναν κεντρικό
κατανεμητή ανά συγκεκριμένη Γεωγραφική Περιοχή (AMR Σύστημα),
3.
Σύστημα αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και προβολής των
μετρήσεων- Λογισμικό Εντοπισμού και καταγραφής διαρροών συνοδευόμενο με τον
αντίστοιχο εξοπλισμό έρευνας και καταγραφής
Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα υποστηρίζει τον εξοπλισμό και θα παρέχει υπηρεσίες
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:
• Υποσύστημα - Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος: απεικόνιση χαρτών
με τα επιχειρησιακά δεδομένα υδάτων, πλήρης προβολή δικτύου, καθορισμός
επιτρεπτών ορίων τιμών για μετρούμενα μεγέθη, προβολή αναφορών, διασύνδεση
με υφιστάμενες υποδομές,
• Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών,
• Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος.
• Υποσύστημα Εφαρμογής Λογισμικού Εντοπισμού και καταγραφής διαρροών
συνοδευόμενο με τον αντίστοιχο εξοπλισμό έρευνας και καταγραφής
 Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης καταναλώσεων μέσω Φορητών
συσκευών - Προμήθεια συσκευών

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη
Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων του έργου, περιλαμβάνονται οι εξής:
o Δυνατότητα αποστολής αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών σε
περιπτώσεις υπερβολικής κατανάλωσης ή διαρροών ύδατος
o Δυνατότητα πρόσβασης σε βάση δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες
αναφορικά με ζητήματα καταναλώσεως ύδατος και εξοικονόμησης
υδάτινων πόρων,
o Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από την καλύτερη
διαχείριση και παρακολούθηση της κατανάλωσης ύδατος,
o Τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση του βαθμού αξιοποίησης και
ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στην καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού.
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Στόχοι και Έκταση του Έργου:
Οι κύριοι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι ακόλουθοι:
o Η αντικατάσταση του υφιστάμενου- συμβατικού συστήματος μέτρησης
κατανάλωσης ύδατος του Οργανισμού με δίκτυα νέας γενιάς ψηφιακής
τεχνολογίας,
o Η παροχή μίας σειράς από αυτοματοποιημένες και προσωποποιημένες
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τον εξυπηρετούμενο
πληθυσμό,
o Η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα και ο εμπλουτισμός των
υφιστάμενων δυνατοτήτων τους,
o Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πληρέστερης παρακολούθησης
του συστήματος ροής και χρησιμοποίησης των υδάτινων πόρων,
o Ο έγκαιρος εντοπισμός και η μείωση των διαρροών του δικτύου,
ελαχιστοποιώντας το κόστος συντήρησης,
Στα οφέλη του παρόντος έργου περιλαμβάνονται:
 Η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο,
 Η αναβάθμισης της τεχνολογικής υποδομής του και της ανάπτυξης των
δυνατοτήτων των ανθρωπίνων πόρων του,
 Η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων,

2.1.3.1 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Συστήματος
2.1.3.1.1 Εισαγωγή
Η συνολική προτεινόμενη λύση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων σε θέματα ύδρευσης αποτελείται από:
1. Σύστημα Υδρομετρητών (Ογκομετρικοί Υδρομετρητές, Υδρομετρητές Τύπου
Woltman)
2. Σύστημα τηλεπικοινωνιακού καναλιού ασύρματης μετάδοσης δεδομένων για τη
μεταφορά μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από τον Μετρητή σε έναν κεντρικό
κατανεμητή ανά συγκεκριμένη Γεωγραφική Περιοχή (AMR Σύστημα)
3. Σύστημα αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και προβολής των
μετρήσεων
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Το Πληροφοριακό Σύστημα αποθήκευσης επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και
προβολής των μετρήσεων και το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:


Υποσύστημα - Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος: απεικόνιση χαρτών με
τα επιχειρησιακά δεδομένα υδάτων, πλήρης προβολή δικτύου, καθορισμός
επιτρεπτών ορίων τιμών για μετρούμενα μεγέθη, προβολή αναφορών, διασύνδεση
με υφιστάμενες υποδομές.



Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών



Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος



Υποσύστημα Εφαρμογής Λογισμικού Εντοπισμού και καταγραφής διαρροών
συνοδευόμενο με τον αντίστοιχο εξοπλισμό έρευνας και καταγραφής



Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης καταναλώσεων
συσκευών - Προμήθεια συσκευών

μέσω

Φορητών

2.1.3.1.2 Αρχή Λειτουργίας του Δικτύου μέτρησης και απαιτούμενος
εξοπλισμός
Για την λειτουργία του συστήματος απαιτείται ο υδρομετρητής να διαθέτει παλμοδοτική
έξοδο. Μέσω της περιστροφής του μηχανισμού του υδρομετρητή παράγεται ένας παλμός
εντός της παλμοδοτικής διάταξης ο οποίος μεταφέρεται στην έξοδό της. Στην έξοδο αυτή
εγκαθιστούμε τον πομπό μετάδοσης των ενδείξεων. Το όλο σύστημα δημιουργίας και
αποστολής των ενδείξεων είναι αυτόνομο ενέργειας.
Η μετάδοση των δεδομένων πραγματοποιείται από τα υδρόμετρα προς τους συγκεντρωτές
χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας. Οι συγκεντρωτές με τη σειρά τους
τηλε-μεταδίδουν τις καταγεγραμμένες ενδείξεις στον κεντρικό υπολογιστή (με την
παρέμβαση αναμεταδοτών όπου χρειάζεται) και τα στοιχεία είναι διαθέσιμα προς
επεξεργασία. Η μετάδοση των στοιχείων προς τον κεντρικό υπολογιστή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω WiFi ή χρησιμοποιώντας το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας GSM
/GPRS ή και ενσύρματα μέσω Ethernet.
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Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και μπορεί να δεχτεί μεγάλο αριθμό υδρομετρητών με πομπό
μετάδοσης μόλις αυτοί βρεθούν εντός ακτίνας μετάδοσης, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες
προγραμματισμού. Το σύστημα λειτουργεί και ανα-δρομολογείται αυτόματα σε
περίπτωση βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με έναν από τους αναμεταδότες ή τους
συγκεντρωτές, εφόσον υπάρχει κάλυψη σήματος.

2.1.3.2 Σύστημα Υδρομετρητών Μικρής Διατομής
2.1.3.2.1 Ογκομετρικός Υδρομετρητής
2.1.3.2.1.1 Γενικά
Η σωστή επιλογή υδρομετρητή θα έχει αποτέλεσμα, τη δραστική μείωση της
κατασπατάλησης του πολύτιμου αυτού αγαθού η οποία οφείλεται σε διαρροές εντός του
δικτύου.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν στις προσφορές τους τα πραγματικά
μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή τα οποία θα πρέπει να είναι τα
αναφερόμενα στη νέα Ευρωπαϊκή οδηγίας MID και θα είναι κλάσης ακρίβειας R=315.
Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή. Το
σημείο έναρξης καταγραφής μαζί με τα υπόλοιπα μετρολογικά χαρακτηριστικά αποτελεί
σοβαρό σημείο αξιολόγησης και αποτελεί ειδικό κριτήριο βαθμολογίας.
Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα
ενταχθούν σε σύστημα αυτόματης ασύρματης ανάγνωσης των ενδείξεων καταγραφής τους
και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.
Οι υδρομετρητές θα είναι ογκομετρικοί ονομαστικής διαμέτρου ½’’ , 3/4’’ ,1, 1 1/2’’.
Με τον όρο ογκομετρικοί υδρομετρητές, εννοούμε ότι η καταμέτρηση του διερχόμενου
νερού θα γίνεται ογκομετρικά μέσω της πλήρωσης θαλάμου συγκεκριμένης χωρητικότητας
ο όποιος θα περιστρέφεται μεταφέροντας από την είσοδο στην έξοδο του υδρομετρητή,
με μεγάλη ακρίβεια, συγκεκριμένες ποσότητες νερού ανάλογα με το ρυθμό της
διερχόμενης παροχής. Υδρομετρητές ταχυμετρικοί με φτερωτή δεν γίνονται αποδεκτοί.
Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του
πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε κάθετη ή
οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόμενους λόγους η μετρολογική κλάση θα
εξασφαλίζεται για κάθε θέση τοποθέτησης (οριζόντια και κάθετα).
Σελίδα 25 από 69

Ο προμηθευτής με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει πλήρη τεχνικά φυλλάδια,
αναλυτική τεχνική περιγραφή, διαγράμματα πτώσης πίεσης και σφάλματος σε συνάρτηση
με τη παροχή, σχέδια, κλπ.
Οι υδρομετρητές είναι επιθυμητό να είναι προϊόντα κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. Σε αυτή την περίπτωση, το
πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά.

2.1.3.2.1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υδρομετρητών
Οι υδρομετρητές θα είναι ογκομετρικοί ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, μετρολογικής
ακρίβειας R=315. Επίσης θα πληρούν και τα ακόλουθα: Q2/Q1 =1,6 & Q4/Q3 = 1,25.
Δεδομένου ότι οι υδρομετρητές στην πλειονότητά τους θα εγκατασταθούν σε
κοινόχρηστους χώρους θα πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία για να
αποφεύγεται η όχληση των καταναλωτών που θα γειτνιάζουν με τα σημεία εγκατάστασης
των υδρομετρητών.
Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. Για την
πιστοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, ο προμηθευτής θα προσκομίσει πιστοποιητικά
καταλληλότητας από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς είτε για
ολόκληρο τον υδρομετρητή είτε για τα εξαρτήματα που τον απαρτίζουν (KTW/DVGW, AC8,
WRA8, κλπ).
Θα είναι κατασκευασμένα για πίεση λειτουργίας έως 16 bar και ως ελάχιστο εύρος
θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1-30°C.
Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον
κανονισμό τυποποίησης ISO 4064 ή άλλο ισοδύναμο και το πρότυπο ISO 14154 ή άλλο
ισοδύναμο. Όσον αφορά στα μετρολογικά τους στοιχεία, θα πληρούν τα προβλεπόμενα
για την της μετρολογικής κλάσης R=315 της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας ΜΙD 2004/22/EU. Η
πλήρης έγκριση (με μετρολογικά χαρακτηριστικά, σχέδια κλπ) θα πρέπει να επισυναφθεί
στην προσφορά.
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Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών μπορεί να είναι είτε συνθετικό
υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες
καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό, είτε ορειχάλκινο υψηλής ποιότητας.
Σε περίπτωση κατασκευής του κελύφους του υδρομετρητή από συνθετικό υλικό οι
προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους πιστοποιητικό
καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό καθώς και στοιχεία των μηχανικών ιδιοτήτων
του υλικού κατασκευής.
Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα ορείχαλκου, θα
πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου,
ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Στην
περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη
του 75% και μέχρι 57%, ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά
του και απαραίτητα στο εσωτερικό του σώματος θα γίνει κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία, καθώς και βαφή κάθε μέρους του κελύφους το οποίο έρχεται σε επαφή με το
πόσιμο νερό. Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει χημική ανάλυση του
κράματος κατασκευής από επίσημα αναγνωρισμένο ινστιτούτο.
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιδιαβρωτική προστασία (μόνο στο εσωτερικό
του σώματος) θα πρέπει από πλευράς υγιεινής να είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό
(απαραίτητα θα επισυναφθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας). (ισχύει μόνο για την
περίπτωση υλικού κατασκευής σώματος από ορείχαλκο)
Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη
ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. (ισχύει μόνο για την περίπτωση υλικού κατασκευής
σώματος από ορείχαλκο).
Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με
βέλη επαρκούς μεγέθους.
Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους
σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή
κοχλίωση.
Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών (που θα καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου) θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 6mm
τουλάχιστον σε μία θέση επί του υδρομετρητή. Αυτή θα είναι επί του καλύμματος ή σε
σταθερή επιφάνεια του υδρομετρητή, εύκολα αναγνώσιμη.
Σελίδα 27 από 69

Η επιπρόσθετη δυνατότητα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του
περικαλύμματος ή επί του μετρητικού μηχανισμού για την αναγνώριση της ταυτότητας του
υδρομετρητή μέσω οπτικού αναγνώστη (barcode reader), αξιολογείται θετικά.
Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να
εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.
Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του
υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο
με ανακλαστικά στοιχεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Στην
προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου.
Οι μεταβολές της θερμοκρασίας στο χώρο εγκατάστασης των υδρομετρητών καθώς και της
εσωτερικής θερμοκρασίας του νερού, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα στην
ανάγνωση των υδρομετρητών λόγω εσωτερικού θολώματος του προστατευτικού του
μετρητικού μηχανισμού (κρυστάλλου ή πλαστικού). Για την αποφυγή της αδυναμίας
ανάγνωσης λόγω θολώματος του μετρητικού μηχανισμού, είναι επιθυμητό να υπάρχει
συμπληρωματική διάταξη για τον χειροκίνητο εσωτερικό καθαρισμό της περιοχής
ενδείξεων. Η χρήση της διάταξης καθαρισμού θα γίνεται εξωτερικά χωρίς επέμβαση στο
εσωτερικό του υδρομετρητή.
Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των
σπειρωμάτων.
Στο στόμιο εισαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές και για τη προστασία του θα
προσαρμόζεται φίλτρο ή σίτα για κατακράτηση φερτών υλικών .
Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού, θα πρέπει να αναφέρονται τα
προβλεπόμενα στην οδηγία MID και συγκεκριμένα :


Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή.



Η κλάση ακρίβειας.



Η ονομαστική παροχή (Q3) σε m3Ih.



Το έτος κατασκευής.



Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ).



Τα γράμματα ν ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική
κλάση (ισχύει για την περίπτωση που αλλάζει η μετρολογική κλάση.)



Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ.
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Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση
πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού
μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και
οδηγίες.
Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν
τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς.

2.1.3.2.1.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παλμοδοτικών Διατάξεων
Οι υδρομετρητές θα πρέπει να συνοδεύονται από παλμοδοτική διάταξη για την
απομακρυσμένη ανάγνωση των μετρήσεων. Οι παλμοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να είναι
στιβαρής κατασκευής και με βαθμό προστασίας ΙΡ68. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να
λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 – 50ο C κατ ελάχιστον. Οι
παλμοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να διαθέτουν προστασία έναντι εξωτερικών μαγνητικών
πεδίων.
Οι παλμοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να τροφοδοτούνται από εσωτερική μπαταρία η
οποία θα τους εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Οι
παλμοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν σε μεγάλη γκάμα
υδρομετρητών έτσι ώστε να παρέχεται μεγάλη ευελιξία τοποθέτησης.
Οι παλμοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να είναι χαμηλής τάσης max. 24V και ελάχιστη
ανάλυση 1 παλμό ανά λίτρο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στη
μετάδοση των μετρούμενων τιμών.
Οι παλμοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διάφορες
εφαρμογές όπως σύνδεση με δοσομετρικές αντλίες, PLC κλπ, θα πρέπει να έχουν καλώδιο
με μήκος μεγαλύτερο του 1 μέτρου και μνήμη τουλάχιστον 800.000 παλμών.

Ο προμηθευτής με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει πλήρη τεχνικά φυλλάδια,
αναλυτική τεχνική περιγραφή των παλμοδοτικών διατάξεων και αναλυτικό φύλλο
συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές (με σαφή αναφορά, σημείο προς σημείο για
τη συμφωνία ή όχι του προσφερόμενου προϊόντος με τα ζητούμενα από την παρούσα
προδιαγραφή και παραπομπή στο ακριβές σημείο όπου αυτό διευκρινίζεται).
Οι παλμοδοτικές διατάξεις είναι επιθυμητό να είναι προϊόντα κατασκευαστικού οίκου, ο
οποίος διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 . Σε αυτή την
περίπτωση, το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά.
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2.1.3.2.1.4 Ακρίβεια Ενδείξεων - Μέγιστα Ανεκτά Σφάλματα
Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα ισχύουν όπως αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα δηλαδή
±5% μεταξύ ελάχιστης παροχής (Q1) και μεταβατικής παροχής (Q2) και ±2% μεταξύ της
μεταβατικής παροχής (Q2) και της μέγιστης παροχής (Q4). Είναι προφανές ότι μετρολογικά
χαρακτηριστικά που υπολείπονται αυτών (R=315) καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.
Το πεδίο τιμών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar (0,03 MPa) έως
16 bar (1,6MPa).
Η απώλεια πίεσης η οφειλόμενη στον μετρητή (περιλαμβανομένου και του φίλτρου), δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar (0,063 MPa) υπό ονομαστική παροχή Q3 (OIML R – 49
:2003) και το 1 bar (1,0MPa) στη μέγιστη παροχή Q4 (EN 14154-1:2005 –A1 :2007).

2.1.3.2.1.5 Αντοχή στην Πίεση
Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι
κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή
ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar.
Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2
φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

2.1.3.2.1.6 Δοκιμές
Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο
εργοστάσιο του και σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών κατά ΕΝ17025 που
υποχρεούται να διαθέτει. Οι σχετικές δαπάνες των δοκιμών θα συμπεριλαμβάνονται στην
προσφορά του προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3). Οι
μετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται με χαρακτηριστικά (όγκος ή χρόνος) τα
οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη ή ίση με το 1/10 της μέγιστης
επιτρεπόμενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει του προτύπου ISO 4064. Ο κάθε
προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά του αντίγραφο του
πιστοποιητικού ΕΝ17025 καθώς και της πιστοποίησης του εργοστασίου βάση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID παράρτημα H1 για την αξιολόγηση της πιστότητας με βάση τη
πλήρη διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση του σχεδιασμού.
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2.1.3.2.1.7 Έλεγχος Παραλαβής
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Υπηρεσίας κάθε
στοιχείο σχετικό με τους υδρομετρητές αλλά και με τις τράπεζες δοκιμών, προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής και των αναφερομένων προτύπων. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο
κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη
κάθε υδρομετρητή που θα παρουσιάσει κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες κατά το
χρόνο ισχύος της εγγύησής του.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει για έλεγχο δείγματα από τη
παραληφθείσα ποσότητα σε διαπιστευμένο Εργαστήριο Υδρομετρητών για έλεγχο των
μετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αστοχία στις
δοκιμές έστω και σε έναν υδρομετρητή, θα ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής και θα
επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου στο εργαστήριο με δαπάνη του. Σε περίπτωση εκ
νέου αστοχίας έστω και σε έναν υδρομετρητή, θα αντικαθίσταται όλη η ποσότητα με
ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ο προμηθευτής υποχρεούται με κάθε παρτίδα να παραδίδει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα
δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (πραγματική
παροχή, θερμοκρασία, όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) και
τις αποκλίσεις των υδρομετρητών με τους αριθμούς σειράς αυτών.

2.1.3.2.1.8 Φίλτρο Τύπου Υ «Αντίστοιχων Διατομών Συνδέσεως Ογκομετρικών
Υδρομετρητών
1. Φίλτρο
Το φίλτρο θα είναι τύπου «Υ» και θα χρησιμοποιηθεί για την παρακράτηση φερτών
υλικών για την προστασία της λειτουργίας του ογκομετρικού υδρομετρητή. Θα πρέπει
να έχει σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο οπής μικρότερη από 600μm. Το
φίλτρο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ανοίγματος, μέσω αφαιρούμενης τάπας, και
καθαρισμού από πιθανά φερτά υλικά που θα έχει παρακρατήσει. Το φίλτρο θα μπορεί
να καθαρίζεται μετά από τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργίας χωρίς να υπάρχει
ανάγκη επιπρόσθετων αναλωσίμων υλικών για την επαναλειτουργία του.
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2. Αντοχή στη Πίεση
Το φίλτρο θα είναι ελάχιστης ονομαστικής πίεσης ΡΝ16. Η ονομαστική πίεση θα
αναγράφεται στο σώμα του κρουνού. Για αυτήν την ονομαστική πίεση η πίεση δοκιμής
του σώματος (υδραυλική) θα είναι 24 bar και η δοκιμή στεγανότητας 16 bar.

3. Στεγάνωση
Για την στεγανοποίηση της τάπας του φίλτρου, θα πρέπει να υπάρχει ελαστικός
δακτύλιος (Ο-Ring),από NBR ή καλύτερο υλικό.
.

2.1.3.2.2 Υδρομετρητές Μεγάλων Παροχών
2.1.3.2.2.1 Γενικά
Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν σε κόμβους του δικτύου ή για υδροληψία πελατών
µε μεγάλες καταναλώσεις και διευρυμένα όρια ζήτησης, που ξεκινούν από σχετικά
χαμηλές έως πολύ υψηλές παροχές.
Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε οριζόντια θέση λειτουργίας και θα φέρουν
φλάντζες σύνδεσης µε το δίκτυο µε διάτρηση PN16 bar.
Οι υδρομετρητές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο αγοράστηκαν και
θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 έτη υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση και η
εγκατάσταση τους θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή τους.
2.1.3.2.2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ο µετρητικός µηχανισµός των υδρομετρητών μπορεί να είναι ξηρού ή υγρού τύπου,
ταχυµετρικός ή ογκομετρικός, µικτής ανάγνωσης και θα έχει κατάλληλη κατασκευή ώστε να
µπορεί να καταµετρά παροχές που αντιστοιχούν στο εύρος και την ακρίβεια που ορίζουν οι
προδιαγραφές ανά ζητούµενη διάµετρο. Επίσης γίνονται αποδεκτοί υδρομετρητές και άλλου
τύπου των οποίων η αρχή λειτουργίας μπορεί να βασίζεται στο νόμο του FARADAY
(ηλεκτρομαγνητικός τύπος) ή στο φαινόμενο της ανάκλασης του ήχου (τύπος υπερήχων) αλλά
και οποιοσδήποτε άλλος τύπος αρκεί να πληρούνται απαραίτητα τα παρακάτω :
Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση µε ακρίβεια σε
δίκτυο διανοµής ψυχρού πόσιµου νερού ( 0,1 - 50 ºC) και µε θερμοκρασία ασφαλείας 55 ºC.
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Οι υδρομετρητές θα είναι απαραίτητα φλαντζωτοί θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων σε
οριζόντια θέση λειτουργίας και θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας 16 bar
τουλάχιστον
Οι υδρομετρητές θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον για 10 έτη από την ημερομηνία
παράδοσής τους, γεγονός που θα πιστοποιείται από αντίστοιχη δήλωση του κατασκευαστή και
του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό προμηθευτή.
Οι υδρομετρητές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε με τα διεθνή
κατασκευαστικά πρότυπα EN 14154, OIML R49 και ISO 4064:2005.
Οι υδρομετρητές θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε την νέα ισχύουσα Ευρωπαϊκή
οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε, υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής τους θα φέρει
πιστοποίηση σύµφωνα µε την MID κλάσης H1 ή εναλλακτικά B+D.
Επίσης γίνονται δεκτοί και υδρομετρητές που συμμορφώνονται µε την παλαιότερη Ευρωπαϊκή
Οδηγία 75/33/ΕU αρκεί η άδεια κυκλοφορία τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα µε την οδηγία αυτή
να παραμένει σε πλήρη ισχύ µέχρι και ένα έτος µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
Σε ό,τι αφορά στα µετρολογικά στοιχεία των μετρητών, οι μετρητές θα πληρούν τουλάχιστον τα
προβλεπόµενα για την κλάση ακρίβειας R315 της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2004/22/ΕU ή
την αντίστοιχη κλάση ακρίβειας της προηγούμενης οδηγίας 75/33/Ε.U εφόσον υπάρχει
αντιστοιχία.
Στην πλάκα ενδείξεων των µετρητικών µηχανισµών ή σε ένθετη ταµπέλα στο πλάι του
µετρητικού µηχανισµού ή το περικάλυµµα αυτών θα πρέπει να αναφέρονται τα προβλεπόµενα
στην νεότερη οδηγία ΜΙD 2004/22/EU, ή αντίστοιχα στην 75/33 ΕU και συγκεκριµένα:
•
Το εµπορικό σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή .
•
Η µετρολογική κλάση .
•
Η ονοµαστική παροχή (Qn) σε m3/h.
•
Το έτος κατασκευής.
•
Η µέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (PN) .
•
Τα γράµµατα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η µετρολογική κλάση ή όπως
προσδιορίζεται από την οδηγία για περίπτωση εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας.
•
Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΕ.
Τα µεγέθη, τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα
ανεκτά σφάλµατα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή σε πίεση και τα λοιπά
χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω αναφερόµενους
κανονισμούς τυποποίησης και τις ισχύουσες Ευρωπαικές Οδηγίες
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Οι υδροµετρητές, πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
σύµφωνα µε την οδηγία MID2004/22/Ε.U ή την 75/33 για την µετρολογική κλάση που ζητείται
από την παρούσα προδιαγραφή. Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόµενα από τους παραπάνω κανονισµούς τυποποίησης .
2.1.3.2.2.3 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σώµα του υδροµετρητή θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο υψηλής ποιότητας
και αντοχής σε πίεση ανάλογα µε την ονοµαστική κλάση πίεσης που ζητείται (PN16). Ο
υδροµετρητής θα είναι βαµµένος µε ειδική εποξική βαφή κατάλληλη για πόσιµο νερό
πάχους εσωτερικά ≥ 60µm και εξωτερικά ≥ 150 µm.
Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κ.λ.π. του σώµατος µε ξένη ύλη ή κόλληση
απαγορεύεται .
Οι µετρητικοί µηχανισµοί θα φέρουν σύστηµα ασφαλείας (ενδεικτικά ειδικό σύρµα µε
µολυβδοσφραγίδα) ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση ή αντικατάστασή τους από µη
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα χωρίς την θραύση του συστήµατος ασφαλείας ή την προφανή
ένδειξη παραβίασης τους.
Οι µηχανισµοί θα είναι ευανάγνωστοι και σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία
το προστατευτικό (κρύσταλλο ή πλαστικό) του µετρητικού µηχανισµού δε θα θολώνει
εσωτερικά. Οι μηχανισμοί πρέπει να παρέχουν προστασία από εισροή υδάτων και ο
βαθμός προστασίας τους πρέπει να είναι απαραίτητα IP68.
Τα εξωτερικά προστατευτικά καλύµματα των µετρητικών µηχανισµών µπορεί να είναι
κατασκευασµένα από ορείχαλκο ή από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται µετρητικοί µηχανισµοί µε µετάδοση κίνησης από
την πτερωτή στο θάλαµο γραναζιών µέσω ζεύγους µαγνητών, θεωρείται απαραίτητος ο
εξοπλισµός τους µε αντιµαγνητική προστασία για την αποτελεσµατικότητα της οποίας, ο
προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία µε την προσφορά του. Στην προσφορά των
διαγωνιζομένων πρέπει σαφώς να δηλώνεται το απαραίτητο ευθύγραμμο τµήµα του
δικτύου πριν και µετά τον υδροµετρητή έτσι ώστε να πληρούνται εκείνες οι συνθήκες ροής
που θα επιτρέπουν στον υδροµετρητή να λειτουργεί εντός των ορίων ακριβείας για τα
οποία είναι κατασκευασμένος. Τα ευθύγραµµα µήκη αυτά δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση
να υπερβαίνουν τα κάτωθι:
1ΧDN µπροστά από τον υδροµετρητή και 1ΧDN πίσω από τον υδρομετρητή.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά
µμετρολογικά χαρακτηριστικά του υδροµετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης
καταγραφής, είναι επιθυµητή η µικρότερη δυνατή. Η επαλήθευση των αναφερόμενων
µμετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιµο
από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών
της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής του ΟΛΚΕ. Η µη επαλήθευση των
δηλωμένων στην προσφορά µμετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισµό
της προσφοράς.
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Οι υδροµετρητές θα χρησιµοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιµου νερού και θα
πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.
Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανοµής πόσιµου νερού. Για την
πιστοποίηση της συγκεκριµένης απαίτησης, ο προµηθευτής θα προσκοµίσει πιστοποιητικά
καταλληλότητας από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς.
Ως ονοµαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar και ως ελάχιστο εύρος θερµοκρασίας
λειτουργίας 0,1-50°C.
Οι προσφερόµενοι υδροµετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε όσα περιγράφονται παραπάνω και για τη ζητούμενη
κλάση ακρίβειας. Η πλήρης έγκριση θα επισυναφθεί στην προσφορά στην γλώσσα
έκδοσης της καθώς και µετάφραση της στα Ελληνικά, νόµιµα επικυρωµένη.
Στο σώµα των υδροµετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης της ροής µε
βέλη επαρκούς µεγέθους.
Ο συνολικός όγκος νερού που καταγράφεται από τον µετρητή θα πρέπει είναι τουλάχιστον
999.999,99 m3 για τη διάσταση έως DN150 και 9.999.999,99 m3 ή ισοδύναμο
εκφραζόμενο σε πολλαπλάσιο του δέκα (Χ10) για διαστάσεις ≥ DN150
Οι υδρομετρητές θα έχουν προεγκατεστηµένη την υποδοµή ώστε να µπορούν µελλοντικά
να ενταχθούν σε σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης. Η ένταξη των υδροµετρητών σε
σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης θα γίνεται µε την απλή προσθήκη παλµοδοτικής ή άλλης
διάταξης καταγραφής επί του υφιστάµενου υδροµετρητή και όχι µε αλλαγή, µετατροπή ή
αφαίρεση του υδροµετρητή από το δίκτυο. Οι προµηθευτές πρέπει να υποβάλλουν µε την
προσφορά τους πλήρη και αναλυτικά στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, τεχνική περιγραφή κλπ)
για την αξιολόγηση της δυνατότητας αυτής.

2.1.3.2.2.4 Ακρίβεια Ενδείξεων Μέγιστα Ανεκτά Σφάλματα
Τα μετρολογικά και τα λοιπά γενικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών πρέπει να
συμφωνούν κατελάχιστο με τα περιγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:
Χαρακτηριστικά
(ISO4064 / EN 14154 και
Προδιαγραφής)

Τιμές
DN100

DN150

DN200

DN250

Μονάδα

63

100

250

400

1000

[m3/h]

Μόνιμη Παροχή

Q3

ISO/MID

DN5
0
25

DN65

DN80

40

Μέγιστη Παροχή

Q4

ISO/MID

31,25

50

78,75

125

312,5

500

1250

[m3/h]

Ελάχιστη Παροχή

Q1

ISO/MID

0,08

0,1

0,16

0,25

0,4

0,8

2

[m3/h]
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Μεταβατικά Παροχή

Q2

Παροχή Έναρξης
Λειτουργίας

Ελάχιστη
απαίτηση
προδιαγραφής
(PN)

ISO/MID

0,13

0,16

0,25

0,4

0,63

1,280

3,2

[m3/h]

≤0,04

≤0,04

≤0,05

≤0,1

≤0,2

≤0,2

≤0,5

[m3/h]

Μέγιστη Επιτρεπτή
Πίεση Λειτουργίας
(MAP)
Πτώση Πίεσης στην
Q3
Πτώση Πίεσης στην
Q4
Στατική Δοκιμή
Πίεσης
Ελάχιστη
Αναγνώσιμη
Μέτρηση
Μέγιστη
Αναγνώσιμη
Μέτρηση
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας

Ευθύγραμμα μήκη ανάντη (U) Upstream
– κατάντη (D) Downstream

[bar]

≤0,25

[bar]

< 1,0

[bar]

25

[bar]

≤10

≤10

[l]

999.999

9.999.999 (ή X10)

[m3]

Μέγιστη αντοχή σε τυχαία αύξηση
Θερμοκρασίας για 1 ώρα (max 1 h)
Μετρολογική κλάση R(Q3/Q1)
Συνολικό Μήκος Φλάντζα- Φλάντζα με
μέγιστη ανοχή (± 1mm)
Θέση Εγκατάστασης

16

≥50

[C]

≥55

[C]

≥315
200

200

200

250

300

350

450

mm

H (Οριζόντια)

-

≤ U1,D1

-

Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα ισχύουν όπως αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα δηλαδή το ISO 4064
ή το ΕΝ14154:2005. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των
ζητουμένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα. Επισημαίνεται ότι στον παραπάνω πίνακα για
τις ονομαστικές διαστάσεις μεγαλύτερες από DN150 οι τιμές αναφέρονται για R>315 με δεδομένο
το μεγάλο εύρος των διερχόμενων παροχών. Γίνονται όμως αποδεκτοί και υδρομετρητές με R=315
και για όλες τις διαστάσεις.
Ο ΟΛΚΕ, εάν κρίνει σκόπιµο, διατηρεί το δικαίωµα µέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσηµα
διαπιστευµένο εργαστήριο υδροµετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της,
µε σκοπό την επαλήθευση των δηλωµένων, στις προσφορές των προµηθευτών, µετρολογικών
χαρακτηριστικών.
Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προµηθευτών των µετρολογικών
χαρακτηριστικών και του σηµείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα προβλεπόµενα,
οι δοκιµές επαλήθευσης που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα δηλωµένα από τον
κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση µη επαλήθευσης η προσφορά απορρίπτεται.
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2.1.3.2.2.5 Αντοχή σε Πίεση
Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού, για την οποία είναι
κατασκευασμένο (ονομαστική πίεση ΡΝ), χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή
ελαττώματα. Η ονομαστική πίεση ορίζεται στα 16 bar.
Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2
φορές την ονομαστική πίεση εφαρμοζόμενη επί ένα λεπτό.

2.1.3.2.2.6

Δοκιμές

Η ρύθµιση και η δοκιµή όλων των υδροµετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο
εργοστάσιο του και σε διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών που υποχρεούται να διαθέτει.
Οι σχετικές δαπάνες των δοκιµών θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του
προµηθευτή. Οι παροχές δοκιµής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και επιπλέον η ρύθµιση
στα όρια ακρίβειας. Οι µετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται µε χαρακτηριστικά
(όγκος ή χρόνος) τα οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα µέτρησης καλύτερη ή ίση µε το
1/10 της µέγιστης επιτρεπόµενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει του προτύπου ISO
4064.

2.1.3.2.2.7

Έλεγχος Παραλαβής

Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την παραλαβή, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει
µε δική του δαπάνη εντός 5 ηµερών κάθε υδροµετρητή που θα παρουσιάσει κατασκευαστικές
αστοχίες ή ατέλειες κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησής του.
Ο ΟΛΚΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει για έλεγχο δείγµατα από την παραληφθείσα ποσότητα
σε ανεξάρτητο διαπιστευµένο Εργαστήριο Υδροµετρητών για έλεγχο των µετρολογικών τους
χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αστοχία στις δοκιµές έστω και σε έναν
υδροµετρητή, θα ενηµερώνεται σχετικά ο προµηθευτής και θα επαναλαµβάνεται η διαδικασία
ελέγχου στο εργαστήριο µε δαπάνη του. Σε περίπτωση εκ νέου αστοχίας έστω και σε έναν
υδροµετρητή, θα αντικαθίσταται όλη η ποσότητα µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή.
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2.1.3.2.2.8

Εγγυήσεις

Οι υδροµετρητές θα είναι εγγυηµένοι για χρονική διάρκεια οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών από την ηµέρα παραλαβής τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει µε καινούριο κάθε υδροµετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου
εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του

2.1.3.3 Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Υδρομετρητών (AMR)
Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης
καταγραφής υδρομετρητών (AUTOMATIC METERING SYSTEM). Το σύστημα αυτό θα
πρέπει να είναι μόνιμης τοποθέτησης, λύσεις walk-by δε γίνονται αποδεκτές.
Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:


Ασύρματους μεταδότες (Radio Modules), οι οποίοι θα συνδέονται με τις
παλμοδοτικές διατάξεις των προς σύνδεση υδρομετρητών



Ασύρματους αναμεταδότες (Repeaters), οι οποίοι θα αναμεταδίδουν τα
δεδομένα από τους μεταδότες σε σημεία του δικτύου που δεν είναι δυνατή η
επικοινωνία των μεταδοτών με τους συλλέκτες δεδομένων



Συλλέκτες δεδομένων κατανάλωσης (Concentrators), οι οποίοι θα συλλέγουν
τα δεδομένα καταγραφής από τους μεταδότες και τους αναμεταδότες
δεδομένων.



Τη βάση λήψης δεδομένων καταγραφής (data base), ο οποίος μέσω
τεχνολογιών GPRS ή WiFi ή ETHERNET, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του
συλλέκτη θα λαμβάνει τα δεδομένα καταγραφής.
Ο οίκος κατασκευής των συστημάτων είναι επιθυμητό να είναι πιστοποιημένος
σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, αντίγραφο του
οποίου θα επισυνάπτεται στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου
Η λειτουργία του συστήματος αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων θα πρέπει ακολουθεί
την εξής διαδικασία. Οι ασύρματοι μεταδότες θα λαμβάνουν και θα μεταδίδουν τους
παραγόμενους από τους υδρομετρητές παλμούς είτε απευθείας στους συλλέκτες
δεδομένων κατανάλωσης είτε μέσω των ασύρματων αναμεταδοτών οι οποίοι θα
χρησιμοποιηθούν σε σημεία του δικτύου που δεν είναι δυνατή η απευθείας
επικοινωνία.
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Στη συνέχεια τα δεδομένα καταγραφής θα μεταδίδονται από τον συλλέκτη δεδομένων
κατανάλωσης μέσω τεχνολογιών GPRS ή WiFi ή ETHERNET, ανάλογα με τη θέση
εγκατάστασης του συλλέκτη (απόσταση, εμπόδια, συνδεσιμότητα κλπ) στον
υπολογιστή συλλογής δεδομένων, έτοιμα προς επεξεργασία. Η επεξεργασία των
δεδομένων θα βοηθήσει την υπηρεσία στην ανίχνευση διαρροών, την έκδοση
τιμολογίων, το στατιστικό έλεγχο καταναλώσεων και γενικά την πλήρη, άμεση και
ακριβή ενημέρωση της κατάστασης του δικτύου.

2.1.3.3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αυτόματων μεταδοτών (Radio Module)
Οι ασύρματοι μεταδότες θα συνδεθούν με τις παλμοδοτικές διατάξεις των
υδρομετρητών του δικτύου και θα στέλνουν ασύρματα τους μετρούμενους παλμούς
(τη μέτρηση καταγραφής) στο συλλέκτη δεδομένων ή στον αναμεταδότη (μόνο στις
περιπτώσεις που είναι αδύνατη η απευθείας αποστολή των δεδομένων στο συλλέκτη).
Οι ασύρματοι μεταδότες θα πρέπει να είναι συμβατοί με όλους τους τύπου
παλμοδοτών (υδρομετρητές, μετρητές αερίων κλπ) και θα πρέπει να εξασφαλίζουν
άριστη συνεργασία και συνδεσιμότητα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
παρέμβαση ή τροποποίηση (UNIVERSAL TYPE).
Οι προσφερόμενοι μεταδότες θα πρέπει περικλείονται σε θήκη από πλαστικό υλικό
άριστης ποιότητας και αντοχής το οποίο θα τους εξασφαλίζει βαθμό προστασίας IP68.
Οι προσφερόμενοι μεταδότες θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοι. Η αυτονομία
τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται από μπαταρία με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών
για συνήθη χρήση, ενώ θα πρέπει να μπορούν και λειτουργούν με αξιοπιστία και
ακρίβεια ακόμα και σε θερμοκρασίες μεταξύ -10οC έως 55οC.
Για την της μέγιστης δυνατής επικοινωνιακής αξιοπιστίας και την ελαχιστοποίηση της
αναγκαιότητας χρήσης πολλαπλών ασύρματων αναμεταδοτών, οι μεταδότες
δεδομένων θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε απόσταση μέχρι
2 χιλιομέτρων (οπτική επαφή).
Οι μεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού σχήματος και ελαφριάς κατασκευής, ενώ θα
πρέπει να έχουν ειδική διαμόρφωση έτσι ώστε η εγκατάσταση τους να είναι απλή
ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες. Επιπλέον η εγκατάστασή τους στο εκάστοτε
Σελίδα 39 από 69

υδρομετρητή δεν θα πρέπει να αποκρύπτει τον σειριακό αριθμό του μετρητή καθώς
και τον μετρητικό του μηχανισμό.
Οι μεταδότες δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκπομπής μηνυμάτων
συναγερμών σε περιπτώσεις παραβίασης ενημερώνοντας το σύστημα αυτόματης
ειδοποίησης, για αυτή τους την κατάσταση.
Η συχνότητα μετάδοσης δεδομένων θα πρέπει να είναι ανά μία ώρα (συνήθη χρήση)
χωρίς να επηρεάζεται η πενταετής διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους.
Οι μεταδότες θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα θα πρέπει να φέρουν την ανάλογη σήμανση. Επίσης
η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η λειτουργία τους να μην
παρεμποδίζεται από μαγνητικά πεδία και παρεμβολές.
Η συχνότητα επικοινωνίας του συστήματος αυτόματης ανάγνωσης θα πρέπει να είναι
ελεύθερη προς χρήση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την μετάδοση
δεδομένων.
Οι μεταδότες θα πρέπει να είναι χαμηλής τάσης ηλεκτρικές και η λειτουργία τους θα
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα οριζόμενα από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό
R&TTE 1999/5/CE και τα EN 300-220-2, EN 301-489-3, EN 60950-1:2001 ή
ισοδύναμους.

2.1.3.3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματων Αναμεταδοτών (Repeaters)
Στα σημεία του δικτύου, όπου οι ασύρματοι μεταδότες δε μπορούν να
επικοινωνήσουν απευθείας με τον συλλέκτη δεδομένων θα τοποθετηθούν
αναμεταδότες οι οποίοι θα αναμεταδίδουν τα δεδομένα στο συλλέκτη.
Σε περίπτωση που όλοι οι μεταδότες δεδομένων επικοινωνούν απευθείας και με
πλήρη κάλυψη σήματος με το συλλέκτη δεδομένων δεν απαιτείται η εγκατάσταση
πρόσθετων αναμεταδοτών.
Όσον αφορά στην τροφοδοσία των ασύρματων αναμεταδοτών παρέχονται οι
παρακάτω δυνατότητες:
1. Να είναι ηλεκτρικά τροφοδοτούμενοι από εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240 Volt
ή
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2. Να τροφοδοτούνται από ηλιακή ή αιολική ενέργεια, στις θέσεις του δικτύου
που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ρεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής ακόμα και σε
περιόδους μακράς νηνεμίας ή συννεφιάς, ενώ η εσωτερική μπαταρία (backup) θα πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών.
Οι ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να μπορούν και λειτουργούν με αξιοπιστία και
ακρίβεια ακόμα και σε θερμοκρασίες μεταξύ -10οC έως 55οC ενώ ο βαθμός
προστασίας τους θα πρέπει να είναι IP68.
Όσον αφορά στην επικοινωνιακή τους ικανότητα, δεδομένης της τοπολογίας του
δικτύου και την πρόβλεψη για μελλοντική κάλυψη των αναγκών του Δήμου οι
ασύρματοι αναμεταδότες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε
απόσταση μέχρι 5 χιλιομέτρων (οπτική επαφή).
Οι προσφερόμενοι αναμεταδότες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσωρινής
αποθήκευσης των αναμεταδιδόμενων δεδομένων σε εσωτερική μνήμη την οποία θα
φέρουν εσωτερικά.
Η συχνότητα μετάδοσης δεδομένων των αναμεταδοτών θα πρέπει να είναι ανά μία
ώρα (συνήθη χρήση) χωρίς να επηρεάζεται η δεκαετής διάρκεια ζωής της μπαταρίας
τους, όπως συμβαίνει και στους μεταδότες.

2.1.3.3.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματων Συλλεκτών Δεδομένων
(Concentrators)
Τα δεδομένα από τους ασύρματους μεταδότες καθώς και τους ασύρματους
αναμεταδότες (αν απαιτηθεί εγκατάσταση τους), θα συλλέγονται από τον συλλέκτη
και ο οποίος στη συνέχεια θα τα μεταδίδει στον κεντρικό υπολογιστή μέσω
τεχνολογιών GPRS ή WiFi ή ETHERNET. Η μετάδοση των δεδομένων θα πρέπει να
γίνεται τουλάχιστον σε χρονικά διαστήματα που θα οριστούν από τον Οργανισμό.
(Τουλάχιστον ανα 30 λεπτά της ώρας).
Οι ασύρματοι συλλέκτες θα πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ54.
Οι ασύρματοι συλλέκτες δεδομένων θα πρέπει να δέχονται τα δεδομένα σε μέγιστες
αποστάσεις μέχρι 2 χιλιομέτρων (οπτική επαφή) και από τους μεταδότες τουλάχιστον
για απόσταση 5 χιλιομέτρων από τους αναμεταδότες.
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Ο συλλέκτες δεδομένων θα πρέπει να φέρουν εσωτερική μνήμη 1GB η οποία θα
καθιστά δυνατή την αποθήκευση των μεταδιδόμενων δεδομένων που αντιστοιχούν σε
χρονική διάρκεια καταγραφής μεγαλύτερη του ενός έτους.
Κάθε ασύρματος συλλέκτης θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει δεδομένα καταγραφής
από εκατοντάδες μονάδες μετάδοσης και να τα μεταδίδει στον κεντρικό υπολογιστή
μέσω τεχνολογιών GPRS ή WiFi ή ETHERNET, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του
(απόσταση, εμπόδια, συνδεσιμότητα κλπ).
Η εγκατάσταση της διάταξης θα είναι απλή και δεν θα απαιτεί προγραμματισμό καθώς
θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και να συλλέγει αυτόματα τις ενδείξεις από τους
μεταδότες και τους ασύρματους αναμεταδότες (αν απαιτηθεί εγκατάσταση τους).
Οποιαδήποτε ρύθμισή θα μπορεί να γίνει απομακρυσμένα μέσω της αποστολής
μηνύματος SMS.
Η συχνότητα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιείται από τους συλλέκτες δεδομένων
θα πρέπει να είναι ελεύθερη για την μεταφορά δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και η τροφοδοσία τους θα γίνεται από εξωτερική πηγή που θα εξασφαλίσει η
υπηρεσία 240 A/C, στη θέση εγκατάστασής του.
Οι συλλέκτες δεδομένων θα είναι μικρού μεγέθους και ελαφριάς κατασκευής, έτσι
ώστε η εγκατάστασή τους να είναι εύκολη. Επίσης θα φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση
για επιτοίχια εγκατάστασή τους.

2.1.3.3.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού Συλλογής Δεδομένων
Τα δεδομένα καταγραφής τα οποία θα συλλέγονται από τον ασύρματο συλλέκτη
δεδομένων θα μεταδίδονται μέσω τεχνολογιών GPRS ή WiFi ή ETHERNET, ανάλογα με
τη θέση εγκατάστασης του συλλέκτη, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η συχνότητα
αποστολής των δεδομένων θα μπορεί να επιλεχθεί από το διαχειριστή του
συστήματος (αρχική επιλεγμένη συχνότητα 6 ώρες).
Σε περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικών μεθόδων συλλογής δεδομένων η υπηρεσία μας
θα επιλέξει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων μέσω Ftp Server (μέσω Internet) καθώς
μέσω αυτής της μεθόδου υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα καταγραφής από
οποιοδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβασή στο Internet.
Τα μεταδιδόμενα δεδομένα θα λαμβάνονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή της
υπηρεσίας και θα μπορούν να επεξεργαστούν. Το σύστημα σχετικά με την
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επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχει τις παρακάτω
δυνατότητες/ χαρακτηριστικά.


Ευκολία στη χρήση



Δυνατότητα απομακρυσμένη ανάγνωση των μετρούμενων δεδομένων, από
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη Internet
(στην περίπτωση μετάδοσης δεδομένων μέσω ftp server).



Η είσοδος στο λογισμικό θα επιτυγχάνεται με κωδικό εισόδου ο οποίος θα
είναι διαφορετικός για τους απλούς χρήστες από τον διαχειριστή..



Δυνατότητα διαχείρισης σε διαφορετικά πεδία (ανά χρήστη/user-group κλπ).



Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων που αφορούν τους
καταναλωτές στη βάση δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση
λογαριασμών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η πολύ-παραμετρική
παρακολούθηση της κατανάλωσης (ανά πελάτη, ανά περιοχή, ανά περίοδο
κλπ).



Ελεύθερες αναβαθμίσεις τους συστήματος και πλήρη τεχνική κάλυψη από την
προσφέρουσα εταιρεία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διάρκειας 3
ετών.



Δυνατότητα προσφυγής για
(αποθηκευμένες μετρήσεις)



Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων και σύνθετης επεξεργασίας των
καταγεγραμμένων τιμών.



Δυνατότητα ελέγχου και στατιστικού ελέγχου των τιμών κατανάλωσης (έλεγχος
ορθότητας ενδείξεων)



Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από και σε αρχεία Microsoft office (excel
κλπ).



Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων



Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας του συλλέκτη δεδομένων.



Δυνατότητα ελέγχου του σήματος αποστολής των δεδομένων καταγραφής



Το όλο σύστημα θα λειτουργεί κάτω από κοινά δεδομένα μέσω ρολογιού
πραγματικού χρόνου που θα πρέπει να φέρει ο συλλέκτης με μηδενικές
απώλειες, το οποίο συμβαδίζει απόλυτα με αυτό του κεντρικού υπολογιστή της
υπηρεσίας.

πληροφορίες
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στη

βάση

δεδομένων



Δυνατότητα εναλλακτικής διαδρομής. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης
δεδομένων, το σύστημα θα πρέπει να επιλέγει αυτόματα εναλλακτική
διαδρομή λήψης των δεδομένων τα οποία απέτυχαν να μεταδοθούν μέσω της
κοντινότερης διαδρομής.



Ειδοποίηση σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου μεταδότη να στείλει τις
μετρούμενες τιμές. Το σύστημα θα μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε σε
περίπτωση που κάποιος μεταδότης αδυνατεί να αποστείλει τα στοιχεία
καταγραφής για δύο ή περισσότερες ημέρες, να ενημερώνει το διαχειριστή.

Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει στην τεχνική του προσφορά να συμπεριλάβει πλήρη
και αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου πλήρους συστήματος
αυτόματης ανάγνωσης μαζί με όλα τα τεχνικά φυλλάδια του προσφερομένου
εξοπλισμού. Ο κατασκευαστής είναι επιθυμητό να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας
ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης

2.1.3.4 Καταγραφικά Τιμών Μέτρησης Παροχής σε Απομακρυσμένη
Θέση
Τα καταγραφικά θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις εκείνες καταγραφής των
ενδείξεων των υδρομετρητών όπου δεν είναι δυνατή η μετάδοση των
καταγεγραμμένων δεδομένων μέσα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης λύσης
Αυτόματης Καταγραφής Μετρητών και την αποστολή των δεδομένων αυτών στον
κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας, σε ημερήσια βάση μέσω δικτύου GSM/ GPRS με
μηνύματα
Με τη χρήση των υπό προμήθεια οργάνων θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι
παρακάτω λειτουργίες


Αυτόματη συλλογή δεδομένων



Σωστή διαχείριση και ουσιαστική εκμετάλλευση της άμεσης πληροφόρησης που θα
προκύπτει προς όφελος του ΟΛΚΕ
Δημιουργία προφίλ για κάθε υδρόμετρο
Καθημερινό έλεγχο των καταναλώσεων
Παρακολούθηση της συνολικής εικόνας του δικτύου
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2.1.3.4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα καταγραφικά τιμών θα είναι μικρού μεγέθους, στιβαρής κατασκευής, μεγάλης
αντοχής και μικρού βάρος, θα φέρουν δε ειδική θύρα επικοινωνίας για τη σύνδεση
τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή για το επί τόπου προγραμματισμό τους, καθώς και
για την ανάγνωση των δεδομένων, αν αυτό απαιτηθεί.
Τα καταγραφικό τιμών θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή είσοδο για τη σύνδεση τους
με τους υδρομετρητές τύπου Woltman στην έξοδο των δεξαμενών με τα οποία θα
συνδεθούν. Τα καταγραφικά τιμών θα πρέπει να μπορούν να καταγράφουν τις
μετρούμενες τιμές με τη βοήθεια παλμοδοτικού καλωδίου το οποίο θα πρέπει να
συνοδεύει τα υδρόμετρα.
Στην ψηφιακή είσοδο θα είναι δυνατή και η σύνδεση άλλου τύπου ψηφιακού σήματος
ξηρής επαφής, εκκίνηση λειτουργίας αντλίας κλπ.
Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση της
συμβατότητας των διασυνδέσεων μεταξύ του καταγραφικού και των παλμοδοτών.
Οι τιμές μέτρησης που θα προκύπτουν από τα υδρόμετρα (θετική ροή και ανάστροφη
ροή) με τη βοήθεια παλμοδοτικών καλωδίων θα καταγράφονται συνεχώς στον
καταγραφέα τιμών DATA LOGGER.
Η συχνότητα καταγραφής αναφορικά με την παροχή θα είναι συνεχής με την έννοια
ότι θα συλλαμβάνονται και θα καταγράφονται όλοι οι παραγόμενοι παλμοί από τα
παροχόμετρα προς το καταγραφικό τιμών. Η εμφάνιση των καταγεγραμμένων τιμών
σε γράφημα ή πίνακα θα είναι τουλάχιστον κάθε 15 λεπτά (παραμετροποιήσιμη από
το διαχειριστή). Η συνολική παροχή θα είναι διαθέσιμη κατ’ επιλογή του χειριστή.
Επιθυμητή είναι η παραμετροποιήση της συχνότητας καταγραφής από τον χειριστή
για διάστημα μικρότερο του 15λεπτου.
Η χωρητικότητα (μνήμη) θα είναι ικανή ώστε να καταγράφονται τιμές τουλάχιστον για
δύο χρόνων, για πυκνότητα τεσσάρων ομαλοποιημένων μετρήσεων την ώρα για κάθε
πεδίο. Σε κάθε περίπτωση (επιτυχούς ή μη επιτυχούς αποστολής μηνύματος) τα
δεδομένα θα παραμένουν διαθέσιμα στον καταγραφέα τιμών. Ο προμηθευτής θα
διαθέσει το αναγκαίο λογισμικό για την επεξεργασία των δεδομένων.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομίσει με τη προσφορά του πλήρη τεχνικά
φυλλάδια, αναλυτική τεχνική περιγραφή.
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Εντός της προσφοράς θα πρέπει να δηλώνονται τα ακριβή στοιχεία του οίκου
κατασκευής και του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα
προϊόντα τόσο από το προμηθευτή όσο και από τον εκπρόσωπο του οίκου
κατασκευής.
Οι προμηθευτές σε περίπτωση που το διαθέτουν, είναι επιθυμητό να υποβάλουν στη
προσφορά τους αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008
του οίκου κατασκευής.

2.1.3.4.2 Μετάδοση Δεδομένων
Τα δεδομένα του καταγραφέα τιμών θα τηλεμεταδίδονται στον κεντρικό υπολογιστή
της Υπηρεσία και οι μετρούμενες τιμές παροχής θα μεταδίδονται μέσω της
τεχνολογίας GSM ή μέσω GPRS. Καθώς ορισμένες από τις θέσεις εγκατάστασης
βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη
σήματος, επιθυμητό είναι η συσκευή να παρέχει και τις δύο παραπάνω δυνατότητες
επικοινωνίας και ο διαχειριστής ανάλογα με τις συνθήκες τοποθέτησης να επιλέγει τη
μέθοδο επικοινωνίας. Εντός της διάταξης θα υπάρχει υψηλής ευαισθησίας κεραία για
την επικοινωνία με το δίκτυο GSM/ GPRS.
Η τηλεμετάδοση των μετρούμενων τιμών θα γίνεται ενεργειακά αυτόνομα με
μπαταρία που διαθέτει η διάταξη. Η συχνότητα αποστολής των μηνυμάτων θα
προκαθορίζεται επιλεγόμενα π.χ. ανά μια ώρα, από τον χειριστή ή ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, την συχνότητα καταγραφής,
αλλά και του τρόπου αποστολής των καταγεγραμμένων δεδομένων.
Ο χρόνος αυτονομίας θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια για συνήθη χρήση.
Η τηλεμετάδοση θα γίνεται ανεξάρτητα καλωδιακών υποδομών με την τεχνολογία
GSM ή μέσω GPRS. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας της
διάταξης, επί τόπου της εγκατάστασης, με Η/Υ μέσω σειριακής θύρας ή θύρας USB,
για την άμεση συλλογή δεδομένων.
Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει τη συμβατότητα της τηλεμετάδοσης για οποιαδήποτε
από τις εφαρμοζόμενες σήμερα από τις τεχνολογίες GSM/ GPRS στην Ελλάδα. Η
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας
και το καταγραφικό θα έχει δυνατότητα να δεχθεί κάρτα SIM από οποιοδήποτε
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
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Η μετάδοση θα γίνεται με την λογική της αποστολής τιμών με SMS (short message
system) ανάλογα με τον χρόνο καταγραφής της παροχής στην περίπτωση επικοινωνίας
μέσω τεχνολογίας GSM ή μέσω αποθήκευσης των καταγεγραμμένων τιμών σε ftp
server στην περίπτωση που η επικοινωνίας πραγματοποιείτε μέσω GPRS.
Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος για την αποστολή των δεδομένων θα
γίνεται επανα αποστολή μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.
Το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ διάταξης και του κεντρικού υπολογιστή της
υπηρεσίας θα είναι αμφίδρομο. Το καταγραφικό θα αποστέλλει τα δεδομένα στον
κεντρικό υπολογιστή, στην συνέχεια θα δέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον
προγραμματισμό του ή στις παραμέτρους τηλεμετάδοσης.
Για την οικονομία ενέργειας, το χρονικό διάστημα της δυνατότητας επικοινωνίας από
το κεντρικό υπολογιστή προς τη διάταξη μέτρησης θα είναι προγραμματιζόμενο και θα
ορίζεται κάθε φορά από το χειριστή.
Κατ’ επιλογήν του χειριστή του συστήματος και σε βάρος του χρόνου αυτονομίας, θα
μπορεί η διάταξη να μένει ανοικτή για την αμφίδρομη επικοινωνία για οσοδήποτε
μεγάλο διάστημα επιλεχθεί. Μετά την πάροδο του προγραμματιζόμενου χρόνου, η
εντολή θα αίρεται αυτόματα και το καταγραφικό θα μεταβαίνει σε κατάσταση
αδράνειας (stand by) προς εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν το καταγραφικό βρίσκεται σε κατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας, θα δίνεται η
δυνατότητα αποστολής μηνύματος προς το καταγραφικό από οποιοδήποτε κινητό
τηλέφωνο μέσω ορισμένων κωδικών για την ένδειξη της στιγμιαίας παροχής, καθώς
και του αθροιστή στο συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης. Το καταγραφικό με την
σειρά του θα πρέπει να απαντά και να αποστέλλει την απάντηση του υπό την μορφή
γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο από το οποίο ερωτήθηκε.
Επιπλέον αυτού, η διάταξη θα κάνει αυτομάτως αποστολή μηνύματος εάν οι τιμές
μέτρησης βρεθούν εκτός προκαθορισμένων παραμετρικά επιλεγόμενων ορίων τιμών κατάσταση συναγερμού. Μετά την αποστολή των συναγερμών, το καταγραφικό θα
μπορεί να τίθεται σε κατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας ανάλογα με το
προγραμματισμό του. Εφ’ όσον οι τιμές επανέρθουν εντός των φυσιολογικών ορίων
που έχει ορίσει ο χειριστής, το καταγραφικό θα αποστείλει μήνυμα άρσης
συναγερμού.
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Η όλη τεχνολογία κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατότητα
επικοινωνίας ακόμη και για ασθενές σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.
Τέλος, η διάταξη θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και με συσκευές κινητών
τηλεφώνων (τουλάχιστον με 2 αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) για αποστολή
δεδομένων συναγερμών ALARMS.

2.1.3.4.3 Τροφοδοσία και Ενεργειακή Αυτονομία
Η διάταξη καταγραφέας τιμών θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομη με μπαταρία
απαλλαγμένη συντήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Το
διάστημα των πέντε (5) ετών θα αντιστοιχεί στη συνήθη χρήση του συστήματος που
ορίζεται: 4 τιμές την ώρα για κάθε πεδίο και για την αποστολή των μηνυμάτων
ημερήσιας αναφοράς στον κεντρικό υπολογιστή της υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που οι λειτουργικές απαιτήσεις επιβάλλουν μεγαλύτερη απορρόφηση
ενέργειας, η ενεργειακή αυτονομία είναι αποδεκτό χρονικά να μειώνεται. Το
λογισμικό της διάταξης θα πρέπει να ενημερώνει το διαχειριστή για τις επιπτώσεις στο
χρόνο αυτονομίας αντίστοιχα με τις επιλογές του.
Η μπαταρία της διάταξης θα είναι συνηθισμένου τύπου και θα μπορεί να
αντικαθίστανται επί τόπου χωρίς την ανάγκη αποστολής του καταγραφικού, στο
προμηθευτή ή στον κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση της κάρτας
SIM εντός του καταγραφικού.

2.1.3.4.4 Στεγανότητα
Η διάταξη θα πρέπει να διαθέτει βαθμός προστασίας ΙΡ68 και να λειτουργεί σε
συνθήκες πλήρους βύθισης
Πέραν της στεγανότητας, η όλη κατασκευή πρέπει να είναι εύρωστη και να λειτουργεί
χωρίς πρόβλημα στις αντίξοες εργοταξιακές συνθήκες για τις οποίες προορίζεται.
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2.1.4 Προδιαγραφές Υποσυστημάτων Λογισμικού

2.1.4.1 Γενικές Αρχές Συστήματος
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το Πληροφοριακό Σύστημα της Αρχής και τα
επιμέρους υποσυστήματα του σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
1. «Ανοικτή» αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο
προμηθευτή και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν:


Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και
υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος.



Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία
βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα.



Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς
αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.
3. Αρχιτεκτονική 3-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ
κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.
4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων που θα αποτελέσουν
διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based
περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους
«διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του με στόχο την:


Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των
διαφόρων υποσυστημάτων\εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας τους.
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Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές
των χρηστών με τα υποσυστήματα\εφαρμογές

5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) για
το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες
διαχείρισης πληροφορίας της Αρχής και τους άμεσα συνεργαζόμενους φορείς.
6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την
ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του
συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση
υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3.
7. Θα πρέπει να διασφαλίζονται:


Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών.



Ανοικτά τεκμηριωμένα
προγράμματα τρίτων.



Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας.



Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα
συστήματα.

και

δημοσιευμένα

συστήματα

διεπαφής

με

8. Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών
και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την
επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:


Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI)
για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.



Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help)
και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών
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(error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους
οικείους προς αυτούς.


Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων
προσχεδιασμένων αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad-hoc
αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα.



Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα
ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων.



Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία
αναφορών τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.



Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με
προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά
κ.λ.π.).



Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία
υποστήριξης εργασιών γραφείου.

9. Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα
αναπτυχθούν:


Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται.



Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών.



Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης
(system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του
συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals).



Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης
δεδομένων και των εφαρμογών.



Ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την επεξεργασία και εξαγωγή όλων
των στοιχείων των εφαρμογών από τη βάση δεδομένων και την εισαγωγή
εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. Πρόβλεψη για εξαγωγή
δεδομένων με βάση την ημέρα εισαγωγής / τροποποίησης / διαγραφής και με
βάση τον διαχειριστή.
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2.1.4.2 Ευχρηστία – Προσβασιμότητα
Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας περιλαμβάνουν:
1. Συμβατότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατές με τρεις (3) τουλάχιστον,
από του πιο διαδεδομένους, φυλλομετρητές/web browser.
2. Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται
συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων και λειτουργιών σε όλο το εύρος
των εφαρμογών και των συστημάτων πρέπει να είναι σαφές για τον απλό χρήστη, να
χρησιμοποιείται ορολογία της εφαρμογής (χρήση απλής Ελληνικής γλώσσας) και όχι
computer jargon, και τα μηνύματα να μην είναι απλώς πληροφοριακά περί του τι
συνέβη, αλλά να υποδεικνύουν στο χρήστη πώς να απεμπλακεί για να συνεχίσει τη
εργασία του ή που να αποταθεί για βοήθεια. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να
επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, η διαμόρφωση σελίδων και η
τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και
διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει
να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα.
3. Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται δια μέσου της εμφάνισης και
συμπεριφοράς του συστήματος ότι:
 οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές
(ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου
ελέγχου)
 οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και
επικαιροποιημένες
4. Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στην δικτυακή Πύλη ή στις
εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που
υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία,
κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχει Sitemap σε ευκρινές σημείο.
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2.1.4.3 Ασφάλεια
Κατά το σχεδιασμό του Συστήματος ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για :
-

την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών

-

την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών

-

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικοδιοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο
Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του :
-

το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων
Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν.
2774/99)

-

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας (best practices)

-

τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού

τα οποία θα περιλαμβάνονται στο Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος που
θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον Οργανισμό.
Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των
προϊόντων και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει.

2.1.4.4 Ανοιχτά Πρότυπα
Το παρόν έργο, λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, σε ότι αφορά την
υιοθέτηση ανοικτών προτύπων. Λογισμικό, εξοπλισμός και δεδομένα δεν πρέπει να
αποτελούν απομονωμένες νησίδες πληροφοριών, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να
συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο με τα υπόλοιπα συστήματα του φορέα, όσο και με
συστήματα άλλων οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών).
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Η συνεργασία αυτή πολλαπλασιάζει τα οφέλη που αποκομίζονται από κάθε ένα
πληροφοριακό σύστημα ξεχωριστά και επιτρέπει την ανάπτυξη μορφών εξυπηρέτησης του
πολίτη που ήταν ανέφικτες πρωτύτερα. Ο στόχος μας είναι εφικτός μέσω της χρήσης κοινά
αποδεκτών προτύπων που προδιαγράφουν τις τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας. Στο
πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος καλείται να ικανοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργικές
προδιαγραφές, όπως η χρήση «Ανοικτής» αρχιτεκτονικής, ήτοι:



Τα επιμέρους συστατικά τους (λογισμικό και υλικό) να είναι εναλλάξιμα, δηλαδή
υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορούν αντικατασταθούν από νέα τυποποιημένα
συστήματα ή συστήματα που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό



Τα δεδομένα και οι προσφερόμενες λειτουργίες τους να έχουν τη δυνατότητα της
πολλαπλής αξιοποίησης και κατά συνέπεια διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία
ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες
του φορέα



Οι προσφερόμενες λειτουργίες να έχουν τη δυνατότητα να δέχονται δεδομένα και
από άλλους «ομοειδείς» φορείς, πράγμα που αυξάνει σημαντικά τη
διαλειτουργικότητα

Επιπλέον, ο Ανάδοχος καλείται να εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων
δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για
αυξημένη διαθεσιμότητα και για δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Θα
πρέπει να διασφαλίζονται:


Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών



Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα
τρίτων



Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας



Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα
συστήματα



Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων
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Επιπλέον, ο Ανάδοχος καλείται να αξιοποιήσει τα Ανοιχτά Γεωχωρικά Δεδομένα της
Δημόσιας Διοίκησης ή αντίστοιχες πηγές ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων
(geodata.gov.gr, Google maps, Κτηματολόγιο Α.Ε. κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
προτείνει την προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων, πρέπει να μεριμνήσει για την πλήρη
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προμήθειας και να το αναφέρει σαφώς στην Τεχνική και
Οικονομική προσφορά του.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος καλείται να ακολουθήσει τις προδιαγραφές του
Νόμου 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) σε κάθε φάση
υλοποίησης του έργου.
2.1.5 Σύστημα αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και
προβολής των μετρήσεων- Λογισμικό Εντοπισμού και καταγραφής
διαρροών συνοδευόμενο με τον αντίστοιχο εξοπλισμό έρευνας και
καταγραφής και Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης
καταναλώσεων μέσω Φορητών συσκευών
Είναι το βασικό σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και προβολής
των μετρήσεων και αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:


Υποσύστημα - Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος



Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών



Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος



Λογισμικό Εντοπισμού και καταγραφής διαρροών
αντίστοιχο εξοπλισμό έρευνας και καταγραφής



Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης καταναλώσεων
συσκευών - Προμήθεια συσκευών

συνοδευόμενο
μέσω

με τον
Φορητών

.

2.1.5.1 Υποσύστημα - Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος
Το υποσύστημα παρακολούθησης δεδομένων ύδατος αποτελεί την βασική πλατφόρμα
λογισμικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και απευθύνεται:
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στο επιστημονικό / τεχνικό προσωπικό του ΟΛΚΕ, με σκοπό τη δημιουργία των
απαραίτητων υποδομών λογισμικού για την ορθή παρακολούθηση όλων των
παραμέτρων που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους στην περιοχή τους

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα ακόλουθα :


Δυνατότητα για απεικόνιση χαρτών με τα επιχειρησιακά δεδομένα υδάτων
(δεδομένα τηλεματικής σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές, κομβικά σημεία)
για τους διαχειριστές του συστήματος.



Δυνατότητα πλήρους προβολής των επιμέρους δικτύων (ύδρευσης , αποχέτευσης ,
όμβριων υδάτων) και των συσχετιζόμενων με αυτά υποδομών καθώς και των
χαρακτηριστικών τους (διάμετρος, υλικό κατασκευής, βλάβες κλπ) ώστε να υπάρχει
μια συνολική εικόνα της λειτουργίας του δικτύου από τους διαχειριστές.



Καθορισμός επιτρεπτών
ορίων
τιμών για
μετρούμενα
μεγέθη
και
αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων (μέσω τηλεφώνου , SMS , E-mail) στους
διαχειριστές του συστήματος όταν οι τιμές είναι εκτός ορίων.



Αλληλεπίδραση του συστήματος με το κοινό μέσω της δυνατότητας
παρακολούθησης χαρακτηριστικών του δικτύου ή της δυνατότητας επικοινωνίας με
την υπηρεσία (πχ για την καταχώρηση ενός προβλήματος).



Προβολή συγκεντρωτικών αναφορών με βάση τα δεδομένα των μετρήσιμων
μεγεθών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων για το δίκτυο με βάση ιστορικά
δεδομένα (Business intelligence)



Αναφορές και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις μετρητικές διατάξεις, την
κατάσταση των μετρητικών διατάξεων (λειτουργία μετρητή, προς αντικατάσταση,
δεν λειτουργεί), τις καταναλώσεις και τις υπερβάσεις, (πιθανές διαρροές, κ.λ.π),
προειδοποιήσεις και συναγερμούς, κ.λ.π

2.1.5.2 Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών
Το σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών αποσκοπεί στην ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας και των
πολιτών σε μία σειρά από ζητήματα πουν αφορούν στην κατανάλωση ύδατος όπως π.χ. ο
όγκος του καταναλωμένου νερού ή η υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης. Όσον αφορά
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στις τιμές των ορίων κατανάλωσης, αυτές θα προσδιορίζονται είτε βάση στατιστικών
στοιχείων κατανάλωσης (μέσοι όροι) ή θα καθορίζονται από τον χρήστη (πολίτη/
επιχείρηση), βάση δικών του κριτηρίων. Επίσης, το σύστημα θα μπορεί να
παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να παρουσιάζει συναγερμούς στην περίπτωση αυξημένων
καταναλώσεων.
Το σύστημα θα ενημερώνει το χρήστη σε χρονικά διαστήματα οριζόμενα από τον ίδιο το
χρήστη (πολίτη/ επιχείρηση) αλλά και με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί (π.χ. μέσω email,
sms κλπ).

2.1.5.3 Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος
Το σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος (benchmarking) προχωράει
την ενημέρωση των χρηστών σε θέματα κατανάλωσης ύδατος ακόμα ένα βήμα μπροστά
προσφέροντας για κάθε κατηγορία χρηστών, σύγκριση των τιμών των καταναλώσεων
προκειμένου να μπορούν να εντοπιστούν οι χρήστες που εμφανίζουν μεγάλη κατανάλωση.
Η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης προϋποθέτει την παραγωγή προτύπων
(benchmarks) βάσει των οποίων αξιολογούνται οι καταναλωτές / χρήστες. Οι πρότυπες
τιμές αποτελούν προκαθορισμένες τιμές που αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες / ορθολογικές
καταναλώσεις ύδατος και μπορεί να προέρχονται είτε από μελέτες και σχετικές αναλύσεις,
είτε ως μέσος όρος (ή άλλη στατιστική παράμετρο) των καταγεγραμμένων καταναλώσεων.
Σημειώνεται ότι οι καταναλώσεις θα συγκρίνονται ως κανονικοποιημένες τιμές και θα
υπάρχει διάκριση σε συγκρίσιμες κατηγορίες (π.χ. οικιακοί χρήστες, βιομηχανία, αγρότες
κ.α.). Ο εντοπισμός των χρηστών με μεγάλη κατανάλωση μπορεί να βοηθήσει στον
εντοπισμό περιπτώσεων διαρροών δικτύου που με τους παραδοσιακούς τρόπους θα
καθυστερούσε πολύ χρονικά αλλά και στην συνειδητοποίηση των ίδιων των χρηστών του
ύψος της κατανάλωσης τους και στη λήψη σχετικών μέτρων μείωσης και ορθολογικής
χρήσης. Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το σύστημα αυτό θα συμβάλλει στην
προώθηση της ορθής χρήσης των υδατικών πόρων και στη χάραξη πολιτικών για την
εξοικονόμηση τους
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2.1.5.4 Υποσύστημα Εφαρμογής Λογισμικού Εντοπισμού και
καταγραφής διαρροών συνοδευόμενο με τον αντίστοιχο
εξοπλισμό έρευνας και καταγραφής
Λογισμικό συσχέτισης και Η/Υ εφαρμογής
Οι τεχνικές του προδιαγραφές να είναι τέτοιες ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον
Windows XP, Vista και W7
Το λογισμικό συσχέτισης θα πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη , θα είναι
προεγκατεστημένο, ωστόσο θα διατίθεται και το CD ώστε να εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε
PC. Επίσης πρέπει να προσφέρει δυνατότητες υπολογισμών και φιλτραρίσματος και να
είναι δυνατή η λήψη μετρήσεων συσχέτισης σε διάφορα τμήματα του σωλήνα
διαφορετικών διαμέτρων και υλικών.
Θα πρέπει να παρουσιάζονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου της ορθής
ερμηνείας της καμπύλης συσχέτισης: θέση της διαρροής σε σχέση με τους πομπούς, εύρος
συχνοτήτων, ποιότητα λήψης ραδιοκυμάτων, επιβεβαίωση των μηκών και της συνεχούς
μετάδοσης δεδομένων από τον αισθητήρα στο PC.
Τέλος, το λογισμικό αποθηκεύει τους συσχετισμούς που διεξάγονται, δημιουργεί
αναφορές και παρέχει στιγμιότυπα.
Η συσκευή συσχέτισης θα πρέπει πληρεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά :





Να διαθέτει φίλτρο που απομονώνει τους εξωτερικούς θορύβους που υπάρχουν
στα διάφορα δίκτυα.
Η συσκευή συσχέτισης να είναι πραγματικού χρόνου.
Δυνατότητα Αυτόματου παραμετρικού φιλτράρισμος (APF)
Αυτο-βαθμονομούμενη

Τα αποτελέσματα της συσχέτισης πρέπει να μπορούν να καταγραφούν σε λεπτομερή
αναφορά.







Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρων
Σώμα: τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το σώμα, προσφέρουν αντοχή στην
καθημερινή χρήση καθώς επίσης και αντοχή στη διάβρωση με εγγύηση 5 ετών,
εξαιρουμένου του μαγνήτη.
Κλάση προστασίας: IP 68 βυθιζόμενο στο 1.50m
Θερμοκρασίες χρήσης/αποθήκευσης: -20οC έως +50οC / -20οC έως +70οC
Δυνατότητα του μαγνήτη: πολύ καλή επαφή με τα παξιμάδια του φρεατίου.
Καλώδιο σύνδεσης: το καλώδιο και ο σύνδεσμος του αισθητήρα είναι συμβατά με την
ισχύ του μαγνήτη. Έχουν αντοχή στο τέντωμα και στο τράβηγμα.
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Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Ραδιοπομπών
Παροχή ρεύματος: επαναφορτιζόμενη μπαταρία – αυτονομία περισσότερο από 10 hrs
Ένδειξη ON: η συσκευή διαθέτει ένδειξη ON, φόρτισης και χαμηλής ενέργειας.
Φίλτρο: ο διακόπτης έναρξης προσφέρει την επιλογή μεταξύ μεταλλικού και πλαστικού
φίλτρου.
Θερμοκρασίες χρήσης/αποθήκευσης: -10οC έως +50οC / -10οC έως +60οC
Κλάση προστασίας: IP 5 αντίσταση στο πιτσίλισμα
Σύνδεσμοι, αισθητήρες και κεραία: η μεταλλική σύνδεση των καλωδίων στον πομπό να
προστατεύονται επαρκώς ώστε να αντέχει στη συχνή εξωτερική χρήση, ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών.
Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη







Ενέργεια / αυτονομία: η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει αυτονομία περισσότερο από
10 hrs
Ένδειξη ON: η συσκευή διαθέτει ένδειξη ON, φόρτισης και χαμηλής ενέργειας.
Φίλτρο: ο διακόπτης έναρξης προσφέρει την επιλογή μεταξύ μεταλλικού και πλαστικού
φίλτρου.
Θερμοκρασίες χρήσης/αποθήκευσης: -10οC έως +50οC / -10οC έως +60οC
Κλάση προστασίας: IP 5 .

2.1.5.5 Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης καταναλώσεων
μέσω Φορητών συσκευών - Προμήθεια συσκευών
Το σύστημα επιτόπιας παρακολούθησης και καταγραφής καταναλώσεων για φορητές συσκευές
στοχεύει στην εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και ενημέρωση των αρμοδίων διαμέσου σύγχρονων και
καινοτόμων τεχνολογικών μέσων, στην ευρύτερη περιοχή της Λιμενικής Ζώνης και με την χρήση
του ασύρματου δικτύου (που θα χρησιμοποιείτε για το σύστημα καταγραφής ) ξεπερνώντας τα
όρια των παραδοσιακών σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η εφαρμογή αυτή θα παρέχει στους χρήστες on line πληροφόρηση για μεγέθη όπως η ημερήσια
κατανάλωση ύδατος αλλά και στατιστικά στοιχεία (πχ ανά εβδομάδα, ανά μήνα κλπ) με στόχο τη
συνεχή εικόνα και πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με το ύψος της κατανάλωσης τους.
Για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται η προμήθεια 4 (τεσσάρων) φορητών συσκευών που θα
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :
Επεξεργαστής
: Intel® Atom™ ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών
Λειτουργικό σύστημα : Windows 8
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Οθόνη/Ανάλυση
: Οθόνη Διαστάσεων 10,1", Ανάλυσης 1.366 x 768,
Μνήμη 2 GB
Αποθηκευτικός χώρος (Storage) : eMMC flash 64 GB
Επικοινωνία
:
802.11 b/g/n, BT4.0, προαιρετικό 3G (WCDMA)
Μπαταρία
: Μπαταρία πολυμερών λιθίου 10 ωρών, 6800 mAmp
Συνδέσεις
: Micro USB 2.0 , Συσκευή ανάγνωσης καρτών micro SD ,2-σε-1 υποδοχή ήχου
(ακουστικό και μικρόφωνο).
Εγγύηση
: 2 έτη.

2.1.6 Προδιαγραφές Υπηρεσιών
Στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Προμήθεια και παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεμετρίας
2. Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υποσυστημάτων
3. Εγκατάσταση συστημάτων και Εκπαίδευση

2.1.7 Προμήθεια και παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεμετρίας
Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει αρχικά η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, στην
συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση από τον ΟΛΚΕ στα σημεία της Λιμενικής ζώνης που θα
επιλεγούν και θα προσδιοριστούν αναλυτικά κατόπιν συνεργασίας του Αναδόχου με την
Αναθέτουσα Αρχή .
Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια και παραμετροποίηση :
1. Συστήματος Υδρομετρητών (Ογκομετρικοί Υδρομετρητές, Υδρομετρητές Τύπου
Woltman)
2. Σύστημα τηλεπικοινωνιακού καναλιού ασύρματης μετάδοσης δεδομένων για τη
μεταφορά μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από τον Μετρητή σε έναν κεντρικό
κατανεμητή (AMR Σύστημα)
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3. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παραμετροποίηση των συσκευών του εξοπλισμού και
καθώς και την εγκατάσταση λογισμικού αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης,
ανάλυσης και προβολής των μετρήσεων σε υφιστάμενο Server του Οργανισμού.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αφορούν κατ’ελάχιστον:
1. Υδρομετρητες Ογκομετρικοί & Μεγάλων Διατομών , παλμοδότης, Διάταξη
ασύρματης Μετάδοσης: 20 τεμάχια
2. Συγκεντρωτές: 1 τεμάχια
3. Αναμεταδότες: 1 τεμάχια
4. Λογισμικό Διαχείρισης & εντοπισμού διαρροών με παρελκόμενα : τεμάχια. 1
5. Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης καταναλώσεων
συσκευών - Προμήθεια συσκευών - Τεμ. 4

μέσω

Φορητών

2.1.8 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υποσυστημάτων
Οι υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υποσυστημάτων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη,
παραμετροποίηση, προσαρμογή και έλεγχο καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων του
έργου που είναι:



Υποσύστημα - Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος



Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών



Υποσύστημα παρακολούθησης καταναλώσεων για φορητές συσκευές



Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος

2.1.9 Εγκατάσταση συστημάτων και Εκπαίδευση
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός και το λογισμικό θα παραδοθούν, θα εγκατασταθούν και θα
παραμετροποιηθούν από τον Ανάδοχο. Η χορήγηση οποιονδήποτε αδειών απαιτηθούν
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είναι αποκλειστική ευθύνη του ΟΛΚΕ Α.Ε. και θα γίνει εφόσον απαιτηθεί κατά την
υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με τον ανάδοχο προμηθευτή. Στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου, επιπλέον, προβλέπεται υποχρεωτικά παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης στους χρήστες του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Οι
ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των χρηστών είναι οι
εξής:


Σεμινάριο κατάρτισης πέντε (5) ατόμων (1 τμήμα )του φορέα στις τεχνολογικές
υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν



Εκπαίδευση πέντε (5) χρηστών, με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των
εφαρμογών που θα αναπτυχθούν & του εξοπλισμού που θα παρασχεθεί.

Στην Τεχνική Προσφορά του ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει αναλυτικό πρόγραμμα
υπηρεσιών εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται
αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του. Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις
εγκαταστάσεις του ΟΛΚΕ.
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (Hosting) αφορούν την ενοικίαση και αποκλειστική χρήση ενός
web ή application server ο οποίος θα φιλοξενείται σε Data Center και έχει μόνιμη
πρόσβαση στο δίκτυο. Ειδικότερα, η υπηρεσία περιλαμβάνει την προμήθεια, την
εγκατάσταση, τον έλεγχο λειτουργίας και τη διαχείριση του εξοπλισμού και του
λειτουργικού συστήματος από τον Πάροχο αφήνοντας, στο φορέα μόνο τη διαχείριση του
περιεχομένου που φιλοξενείται στον εξυπηρετητή του παρόχου.
Παράλληλα, παρέχεται πλήρης διαχειριστική πρόσβαση στον εξοπλισμό προσφέροντας
έτσι τη δυνατότητα εγκατάστασης οποιουδήποτε προγράμματος ή
εφαρμογής απαιτείται.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες φιλοξενίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν:


Εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισμού από τεχνικό προσωπικό του
παρόχου σε 24ωρη βάση



Άμεση και δωρεάν εφαρμογή patches, hot-fixes και service packs



Ελευθερία επιλογής λειτουργικού συστήματος και πλήρη διατήρηση του
administrative access



Αξιοπιστία δικτύου & υποδομών φιλοξενίας
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Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, ταχύτητας και απόδοσης της φιλοξενούμενης
εφαρμογής

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η
ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο
Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή
του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του
συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης

2.1.10 Υπηρεσίες Εγγύησης & Συντήρησης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον
εξοπλισμό και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν
συντήρησης) του εξοπλισμού του συστήματος και των εφαρμογών μετά την οριστική
παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) θα είναι ως ακολούθως:


Για το εξοπλισμό των υδρομετρητών θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής
λειτουργίας 5 ετών.



Για τα υπόλοιπα συστήματα, λογισμικά και εφαρμογές
στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός αυτόματης καταγραφής υδρομετρητών
(AMR) παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους εγγύησης καλής
λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Όσον αφορά
στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της
εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και για το διάστημα της
συντήρησης (όπως περιγράφονται παρακάτω), με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη
περίπτωση οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
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Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες
υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:


Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών



Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού



Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον ΟΛΚΕ , ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
επιλύει τα προβλήματα εντός μιας 48 ωρών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν
έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων



Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.



Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων
των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού



Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Οργανισμού

2.1.11 Επιδιορθωτική Συντήρηση- Αποκατάσταση Βλαβών
Η επιδιορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εκείνη που αποσκοπεί στην επαναφορά
του αντικειμένου, στο οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μια προδιαγραμμένη
κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω επιδιόρθωσης
μιας δυσλειτουργίας (malfunction) λογισμικού ή υλικού, η οποία έχει προκαλέσει
υποβάθμιση κάτω από την προδιαγραμμένη, της κατάστασης λειτουργικότητας
του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Η επιδιορθωτική συντήρηση αφορά επίσης διάθεση υλικού-λογισμικού και
υπηρεσιών . Κατά την περίοδο μετά το πέρας της εγγύησης το κόστος – υλικού
ανταλλακτικών – λογισμικού είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών του κατασκευαστή του υλικού το δε κόστος υπηρεσιών εξάρμοσης
–μεταφοράς υλικού ή επιδιόρθωσης του λογισμικού θα συμπεριληφθεί στο κόστος
της αποκατάστασης
2.1.12 Πίνακας Παραδοτέων
Ακολουθεί πίνακας με τα ελάχιστα αναμενόμενα παραδοτέα του Συστήματος.
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Α/Α
Π1.1
Π1.2
Π1.3
Π2.1
Π2.2
Π2.3

Τίτλος Παραδοτέου
Υδρομετρητές : Παράδοση 20 τμχ – Παραμετροποίηση
Αναμεταδότες Δεδομένων: Παραδοση παραμετροποίηση σε λειτουργία
Συγκεντρωτές Δεδομένων: παράδοση παραμετροποίηση 1 τμχ σε λειτουργία
Υποσύστημα - Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος
Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών
Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος
Υποσύστημα Εφαρμογής Λογισμικού Εντοπισμού και καταγραφής διαρροών
Π2.4
συνοδευόμενο με τον αντίστοιχο εξοπλισμό έρευνας και καταγραφής
Υποσύστημα επιτόπιας παρακολούθησης καταναλώσεων μέσω Φορητών
Π2.5
συσκευών - Προμήθεια συσκευών
Π3.1
Π3.2
Π3.3
Π3.4

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού Φορέα
Υπηρεσίας Φιλοξενίας σε Data Center
Εγκατάσταση & παραμετροποίηση λογισμικού και εφαρμογών
Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών & Περιεχομένου
Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης των εκδηλώσεων (φωτογραφίες, φόρμες
Π4.1
ενημέρωσης/συμμετοχής κοινού κ.λπ.)

Για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
2.1.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ημερομηνία Έκδοσης
Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ
Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της (επωνυμία και διεύθυνση Υποψηφίου), για ποσό τριών χιλιάδων ευρώ
(αριθμητικά 2,700 €) Ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για τη
συμμετοχή στον από …/…/2013 Διαγωνισμό για την παροχή έργου.

«Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεμέτρησης - Διαχείρισης
Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων του Δικτύου»
1. μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. και της (επωνυμία
Υποψηφίου).
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
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πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε
άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862-864
και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.
3. Σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τεσσάρων
(4) ημερών από την ημερομηνία της απλής έγγραφης ειδοποίησής σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεση της (επωνυμία Υποψηφίου). Επιπλέον, δεν θα ληφθεί
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ,
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με την έγγραφη
δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση και πάντως μέχρις
παρελεύσεως ενός (1) μηνός από τη λήξη ισχύος της προσφοράς κατά τα
οριζόμενα στην Προκήρυξη, ήτοι μέχρι .../.../.... Μέχρι τότε θα παραμείνουμε
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες εγγυητικές επιστολές της Τράπεζάς μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβάνοντας και την
παρούσα, δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που έχει καθορισθεί από το
νόμο για την Τράπεζά μας.
7. Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή,
διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των
διαφορών, που τυχόν προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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2.1.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ –ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ημερομηνία Έκδοσης
Προς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ
Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ………………………………..
#5.400,00 €#
Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι
κάθε ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
……………………………………………….. (€ …………….) (αριθμητικώς και ολογράφως) υπέρ
της ………………………….. [επωνυμία Αναδόχου], Διεύθυνση ……………………., ΤΚ
…………, για την Πιστή Εφαρμογή και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ ης εγγυώμεθα
των Όρων της Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεμέτρησης - Διαχείρισης Υδάτινων
Πόρων και Μετρήσεων του Δικτύου» και για οποιαδήποτε απαίτησή σας, που
πηγάζει από την ανωτέρω Σύμβαση.
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση,
χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να
αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την επιστροφή
της εγγύησης σε εμάς.
Βεβαιείται ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το νόμο για την
Τράπεζά μας.
Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή,
διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των
διαφορών, που τυχόν προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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