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Εισαγωγή 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
αυτοματισμού και δικτύωσης για την αναβάθμιση και τροποποίηση σε επίπεδο υλικού και λογισμικού 
του Συστήματος Τηλεμετρίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που 
βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου (Τ.Κ. Μακροχωρίου). 

Βασικό σκοπό της προμήθειας αποτελεί η αποκατάσταση των επικοινωνιών των 
περιφερειακών σταθμών με το λογισμικό εποπτικού ελέγχου (SCADA) του Συστήματος Τηλεμετρίας, 
καθώς, με την πάροδο των ετών, ο υφιστάμενος δίαυλος έχει υποστεί καθοριστικές ζημιές που 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του. Κρίνεται απαραίτητη, λοιπόν, η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας 
των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) με το SCADA, με παράλληλη αλλαγή του 
υπάρχοντος μιμικού απεικόνισης στο κέντρο ελέγχου της Ε.Ε.Λ., τη βελτίωση των υφιστάμενων 
εικόνων στο SCADA και προσθήκη νέων (όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο).  

Η Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. συνέταξε τη με αριθ. 48/2019 παρούσα μελέτη 
στην οποία προβλέπεται και προδιαγράφεται ο εξοπλισμός και τα λογισμικά αναβάθμισης του 
Συστήματος Τηλεμετρίας στην Ε.Ε.Λ. Βέροιας. 

      Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει 
σήμερα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται στις πενήντα εννέα χιλιάδες  ΕΥΡΩ 
(€59.000,00),  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,  και  θα  καλυφθεί  από  την  εγγεγραμμένη 
στον προϋπολογισμό έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Κ.Α. 12.05.07). 

 
 

1. Τεχνική Περιγραφή 
 

1.1 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Βέροιας τέθηκε σε λειτουργία το 1996. Το 
έτος 2012 πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση των PLC με νεότερης τεχνολογίας. Η σημερινή μορφή της 
Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τα κάτωθι σημεία εποπτείας: 

1) Α/Σ Εισόδου  

2)  Εσχάρωση 

3) Εξάμμωση - λιποσυλλογή 

4) Α΄ Καθίζηση 

5) Αερισμός 

6) Α/Σ Ανακυκλοφορίας & περίσσειας 

7) Β΄ Καθίζηση 

8) Απολύμανση (χλωρίωση) 

9) Α/Σ Εξόδου 

10) Πρό & Μετα - Πάχυνση  

11) Αναερόβια Χώνευση 

12)  Μηχανική Αφυδάτωση 

Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των παραπάνω σταθμών και του κέντρου 
γίνεται μέσω δικτύου Profibus με χρήση δισύρματου καλωδίου, εγκατεστημένο σε κανάλια και 
αγωγούς καλωδίων χαμηλής τάσης της Ε.Ε.Λ. Με την πάροδο των χρόνων και με τη φυσική φθορά που 



υπέστη το καλώδιο η επικοινωνία κάποιων σταθμών με το κέντρο ελέγχου δεν είναι πλέον ενεργή. 
Στην αίθουσα όπου έχει εγκατασταθεί το λογισμικό εποπτικού ελέγχου (SCADA), τρέχουσας 

έκδοσης Siemens Simatic WinCC v.7.0, υπάρχει μιμικό απεικόνισης της εγκατάστασης με led δύο 
χρωμάτων για την ένδειξη των λειτουργιών και βλαβών των κατά τόπους στοιχείων. Η 
επεκτασιμότητα του συγκεκριμένου μιμικού είναι πλέον ανέφικτη λόγω παλαιότητας των υλικών και 
λογισμικών που το ακολουθούν.  

 
1.2 Αντικείμενο 

  Το αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

1.2.1 Την αντικατάσταση των υφιστάμενων οκτώ (8) καρτών επικοινωνίας του PLC με το SCADA. Οι 
νέες κάρτες θα είναι τα νεότερα μοντέλα της αντίστοιχης υφιστάμενης τεχνολογίας 
SIMATIC S7-300 του οίκου Siemens. Συγκεκριμένα, οι στοιχεία των απαιτούμενων καρτών 
προς εγκατάσταση παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Α/Α Όνομα κάρτας/Κωδικός Τύπος κάρτας 
Απαιτούμενα τεμάχια 

προς εγκατάσταση 

1 
CP 343-1 Lean 

(6GK7343-1CX10-0XE0) 
Επεξεργαστής επικοινωνιών 

για Industrial Ethernet 
8 

 
Σημειώνεται ότι οι οκτώ (8) προς εγκατάσταση επεξεργαστές επικοινωνιών τύπου CP 343-1 
Lean θα τοποθετηθούν στους κατά τόπους σταθμούς και με την τοποθέτηση των αντίστοιχων 
μόντεμ Ethernet 2,4 GHz θα δημιουργηθεί δίκτυο Ethernet στην Ε.Ε.Λ. Σε παρακάτω κεφάλαιο 
παρατίθενται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αφαιρεθούν και να αποθηκευτούν από όλους τους σταθμούς οι 
υφιστάμενες κάρτες επικοινωνίας profibus τύπου CP 342-5. 

Σημειώνεται ότι στις συμβατικές εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση, 
αφαίρεση και αποθήκευση του υφιστάμενου εξοπλισμού που θα αντικατασταθεί, 
εξασφαλίζοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης στον νέο εξοπλισμό τη μη 
δημιουργία του παραμικρού προβλήματος στην επικοινωνία και εν γένει λειτουργία 
των συστημάτων. 

1.2.2 Τη δημιουργία δικτύου Ethernet στις εγκαταστάσεις με τη χρήση ασύρματων μόντεμ  Ethernet 
2,4 GHz. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω, η προμήθεια 
και εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προγραμματισμού και δοκιμών, 
συνολικά εννέα (9) μόντεμ Ethernet 2,4 GHz (1 στο ΚΕΛ και 8 στα σημεία ελέγχου) και 
κατάλληλων αντικεραυνικών προστασίας. Ένα (1) επιπλέον μόντεμ ίδιων προδιαγραφών 
θα πρέπει να προσφερθεί (ως εφεδρικό). 

1.2.3 Tην αντικατάσταση στα 8 σημεία των υφιστάμενων τροφοδοτικών 230V/24VDC και  
τοποθέτηση νέων τροφοδοτικών με σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας DC/UPS. Η 
αντικατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη τόσο λόγω της φθοράς όσο και λόγω των συχνών 
προβλημάτων που εμφανίζουν. Για το σκοπό αυτό απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών αφαίρεσης των παλαιών, η προμήθεια, εγκατάσταση και καλωδίωση έντεκα (11) 
μονάδων τροφοδοσίας 10A με τις αντίστοιχες μονάδες DC/UPS καθώς και μπαταρίες 
15Α/12Αh. 

1.2.4 Το υφιστάμενο λογισμικό SCADA Siemens WinCC θα πρέπει να αναβαθμιστεί στην τελευταία 
τρέχουσα έκδοση v7.5, ενώ και η εφαρμογή θα πρέπει να παραμετροποιηθεί και 
προγραμματιστεί κατάλληλα ώστε να είναι συμβατή με τη νέα έκδοση, αλλά και τα νέα 
κανάλια επικοινωνίας (drivers). Το λογισμικό SCADA θα εγκατασταθεί σε νέο κατάλληλο 
υπολογιστικό σύστημα με ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ θα συνοδεύεται από laser εκτυπωτή και δύο 
οθόνες, μία τουλάχιστον 22” για τους χειριστές της Ε.Ε.Λ. και μία δεύτερη τουλάχιστον 55” για 
την αντικατάσταση του μιμικού διαγράμματος. Η εφαρμογή του SCADA θα πρέπει να 
τροποποιηθεί και προγραμματιστεί κατάλληλα προκειμένου να υποστηρίζει την ταυτόχρονη 



απεικόνιση σε δύο οθόνες της συνολικής εγκατάστασης και των επιμέρους οθονών χειρισμού 
και παραμέτρων. Οι προδιαγραφές της εφαρμογής SCADA και ο τρόπος λειτουργίας των 
επιμέρους στοιχείων (παράμετροι λειτουργίας, αυτοματοποίησης, κλπ) θα δοθούν στον 
ανάδοχο από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. - χημικό μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  

Οι τεχνικές προδιαγραφές όσων προς προμήθεια ειδών δεν περιγράφονται στην παρούσα 
παράγραφο, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή στην παρούσα μελέτη (Ηλεκτρονικός Φάκελος: 
Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνικά Έντυπα). Περιλαμβάνουν αναλυτικά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά/τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου εξοπλισμού, στοιχεία για τους οίκους 
κατασκευής αυτών καθώς και συγκεκριμένους κωδικούς/τύπους προϊόντων. 

2.1 Modem Ethernet  2,4 GHz  

Η μονάδα ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής για υψηλή 
ασφάλεια μετάδοσης των δεδομένων. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ασύρματο ETHERNET 
modem, για επικοινωνίες υψηλού εύρους, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.11. Πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση. Κάθε μονάδα πρέπει να μπορεί να 
λειτουργήσει ως access point ή station. 

Tα Radiomodem πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Τροφοδοσία 9 -30 VDC με προστασία από υπέρταση και υπόταση 

• Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 2.412 – 2.472 GHz (802.11b/g/n) 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +60οC 

• Σχετική υγρασία: 5 – 95% condensing 

• Δυνατότητα εξωτερικής χρήσης με βάση στήριξης 

• Ταχύτητα μετάδοσης: έως 108 Mbps 

• Προστασία έναντι των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 

• Ενδεικτικές  λυχνίες  για  τη  λειτουργική  κατάσταση  της  συσκευής   
• Μέγιστη ισχύς κατανάλωσης: 8W 

• Κέρδος κεραίας 11,2 dBi 

• Συμβατό με τα πρότυπα FCC Part 15; IC RS210 

• Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO-9001:2015 

Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια και ότι 
η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, δοκιμές τύπου και σειράς γίνονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και προδιαγραφές. 

2.2 Αντικεραυνική προστασία modem 
 

• Αντοχή σε πλήγμα 10ΚΑ 

• Μικρή χωρητικότητα ( 10 pf) 

• Ιnsertion loss 4db (1GHz) 

• Μικρό risetime 
 

2.3 Μονάδα τροφοδοσίας 
 

• Τάση εισόδου ονομαστική: 230VAC 

• Τάση εισόδου επιτρεπόμενη: 187 – 264 V 

• Τάση εξόδου: 24 VDC με ρυθμίσιμο εύρος 22.8 – 26.4 V 

• Επιτρεπόμενη τάση εξόδου: 24 VDC±3% 

• Ρεύμα εξόδου: στα 24VDC 10A 



• Ρεύμα εισόδου: στα 230V 2A 

• Επιτρεπτή περιοχή συχνοτήτων: 47 – 63 Hz 

• Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και γαλβανική απομόνωση LED ύπαρξης 24 
VDC 

• Υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας (min) 20ms 

• Βαθμός προστασίας IP20 

2.4 Μονάδα DC-UPS 
 

• Εύρος τάσης εισόδου: 22 -29 VDC 

• Όριο τάσης σύνδεσης μπαταρίας: ρυθμιζόμενο με DIP διακόπτες στην περιοχή 22-25,5 VDC με 
διακριτά βήματα των 0,5 V 

• Τάση εξόδου: 24 VDC 

• Επιτρεπόμενη τάση εξόδου: 24 VDC ±3% 

• Ρεύμα εξόδου: 15A 

• Βαθμός απόδοσης ≥ 96% 

• LEDs και επαφές σηματοδότησης κανονικής ή μη λειτουργίας, μπαταρία OK, alarm μπαταρίας 
(μπαταρία όχι φορτισμένη), μπαταρία φορτισμένη κάτω από 85% 

• Προστασία ανάστροφης πολικότητας της τάσης εισόδου και των συσσωρευτών 

• Προστασία υπερφόρτισης 

• Επιτήρηση τάσης συσσωρευτών και ένδειξη για αλλαγή αυτών 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -25 .… +60 oC 

• Βαθμός προστασίας: IP20 

• Πιστοποίηση EMC κατά EN 55022 και ΕΝ 61000-6-2 

• Πιστοποίηση κατά CE και UL 

2.5 Συσσωρευτές 

• Τοποθέτηση σε ράγα 

• Ονομαστική τάση εξόδου: 24 V 

• Χωρητικότητα: 12Ah 

• Προστασία από βραχυκύκλωμα με ενσωματωμένη ασφάλεια 20 A 

• Χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης της τάξης του 3% μηνιαίως στους 20οC 
 
 

2.6 Υπολογιστικό σύστημα SCADA 

Το υπολογιστικό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή SCADA θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Τύπος Υπολογιστή: Tower 
• CPU: Intel Core i5 3.5GHz 
• RAM: 8GB 
• DisplayAdapter: τουλάχιστον δύο εξόδους με ανάλυση 1920x1080 σε κάθε μία σύνδεση με 

προσφερόμενες οθόνες. 
• HDD: 256GB SSD & 1 TB SATA 
• Κάρτα δικτύωσης: 1 10/100/1000Mbps 
• OS: Windows 10 (64bit) 
• Πλήρες Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο - ποντίκι 
• Οθόνη 1: LED≥22” με ανάλυση 1920x1080, CE 

• Οθόνη 2: LED≥55” με ανάλυση 1920x1080, CE και επίτοιχη βάση στήριξης 
• Laser έγχρωμος εκτυπωτής Α4 



• 8-port Ethernet Switch 10/100/1000Mbps 
• UPS Online ≥1KVA, CE 

 

3. Τεχνική Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιλαμβάνει τα εξής: 

➢ Τεχνική Περιγραφή της προσφερόμενης λύσης, του εξοπλισμού και του λογισμικού. Στην τεχνική 
περιγραφή πρέπει να φαίνονται όλα τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην Περιγραφή ή ζητούνται στις Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι, έλαβε γνώση του εγκατεστημένου συστήματος και  ότι  
η προτεινόμενη λύση είναι απόλυτα συμβατή με την υφιστάμενη κατάσταση και 
λειτουργικά σταθερή (χωρίς να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στην επικοινωνία 
και λειτουργία των συστημάτων). Για το σκοπό αυτό απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό και κατάθεσης προσφοράς, είναι η, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, 
επιτόπια επίσκεψη εκάστου υποψηφίου/διαγωνιζόμενου. Η επίσκεψη του υποψηφίου θα 
βεβαιώνεται από την Επιχείρηση και η βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί με την υποβληθείσα 
προσφορά, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 

➢ Για την τεκμηρίωση της ικανότητας τους να υλοποιήσουν επιτυχώς την προμήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού του παρόντος διαγωνισμού, οι προσφέροντες 
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιήσεις ότι: 

▫ διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα (ικανοποίηση προτύπων ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001) 

▫ διαθέτουν 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, επισυνάπτοντας λίστα παρόμοιων 
εκτελεσμένων έργων, προϋπολογισμού τουλάχιστον €50.000 (χωρίς το ΦΠΑ) το καθένα, ώστε 
να αποδεικνύεται η εμπειρία σε έργα τηλεμετρίας, τηλεελέγχου και εγκαταστάσεων 
αυτοματισμού και εφαρμογών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις συμπεριληφθείσες 
πιστοποιήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται βεβαίωση του εργοδότη δημόσιου φορέα, είτε του 
ιδιώτη εργοδότη, από όπου θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική εκτέλεση 
των εργασιών. 

▫ διαθέτουν βεβαίωση υποστήριξης ή συνεργασίας με τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους 
αυτών, των κυριότερων υλικών του Συστήματος, ήτοι των PLC και του SCADA. 

➢ Τεχνικά φυλλάδια (λειτουργικά διαγράμματα, σχέδια, εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης, κλπ) 
που αφενός να περιέχουν κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την κατασκευή, εγκατάσταση, 
λειτουργία και συντήρηση για τον εξοπλισμό και το λογισμικό και αφετέρου να τεκμηριώνουν 
και να αποδεικνύουν την τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης λύσης, 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται αφενός ότι η περίοδος εργοστασιακής 
εγγύησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 12 μηνών και αφετέρου ότι τα υλικά που αποτυγχάνουν 
να αποδώσουν, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή ή αποδειχθούν ότι είναι 
ελαττωματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα αντικαθίστανται ή θα επισκευάζονται 
από τον Ανάδοχο χωρίς κανένα κόστος για τα εξαρτήματα ή για εργασία για την Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

➢ Αναλυτική παρουσίαση της ομάδας έργου, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται συνεργασία με 
κατ’ ελάχιστον: 

- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό 10-ετούς εμπειρίας σε παρόμοια έργα 
Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. 

- Έναν (1) Μηχανικό Αυτοματισμού με 5-ετή εμπειρία σε προγραμματισμό PLC-SCADA 
αντίστοιχης τεχνολογίας με τα προσφερόμενα υλικά. 

 
4. Τεχνική υποστήριξη - Συντήρηση 

➢ Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν συντήρηση 
όλων των προσφερόμενων συσκευών και εξαρτημάτων. Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται 
και η εκτέλεση κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης της προληπτικής συντήρησης. 

➢ Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε 
παρουσιασθεί, σε οποιαδήποτε υπό προμήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται 
οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια 
παρέμβαση ή χειριστικό σφάλμα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τις επιμέρους μονάδες με καινούργιες, οι οποίες θα 



συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας, ώστε να λήγει με τη συνολική εγγύηση. 
➢ Θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την εγγύηση σε ότι αφορά: 

- Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα στο οποίο 
μπορεί να πραγματοποιείται. Οι ημερομηνίες και ώρες θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση 
με την Επιχείρηση. 

- Στο μέσο χρόνο απόκρισης μεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του εξειδικευμένου 
προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο ωράριο απόκρισης καθώς και 
οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω ωραρίου. 
- Στη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για τη συντήρηση του προσφερομένου συστήματος 

ανταλλακτικών. 
- Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά δεν 

υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος αναμονής μέχρι 
την άφιξή τους. 

 

5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο: Γενικοί όροι 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τον ανάδοχο θα ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης. Τα προς προμήθεια υλικά και λογισμικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνικά Έντυπα. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δική του ευθύνη, να 
ενημερωθεί για τυχόν λεπτομέρειες και διευκρινήσεις που αφορούν την εν λόγω προμήθεια. 

 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματισμού και 

δικτύωσης για την αναβάθμιση και τροποποίηση σε επίπεδο υλικού και λογισμικού του Συστήματος 

Τηλεμετρίας της Ε.Ε.Λ. της Βέροιας.  

 
Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-17) και του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α 191/23-8-80) όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα 

β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 A’/8-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία και η σειρά ισχύος αυτών είναι: 

- Η υπογραφείσα σύμβαση 
- Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
- Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές  (όπως αποτυπώνονται και στα  τεχνικά έντυπα)  και η τεχνική 

περιγραφή 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων, επικρατέστερο είναι το προηγούμενο 

κατά σειρά του παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο του ίδιου από 

τα προαναφερόμενα συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Τεχνική Διεύθυνση της 

Δ.Ε.Υ.Α.Β. και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με αυτή χωρίς να δικαιούται να 

προβάλλει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση για αποζημίωση. 

 
Άρθρο 5ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία 

Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. 



Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δε λαμβάνονται υπόψη και δε δικαιούται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 
Άρθρο 6ο: Σύμβαση - Έναρξη εργασιών 

Η σύμβαση θα υπογραφεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. ως φορέα υλοποίησης και από τον ανάδοχο. Η ισχύς 

της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της είναι έξι (6) 

ημερολογιακοί μήνες. 

 
Άρθρο 7ο: Χρηματοδότηση - Κρατήσεις 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και συνεπώς ισχύουν οι αντίστοιχες 

κρατήσεις κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 
Άρθρο 8ο: Εισφορές - Πληρωμές 

Στην παρούσα σύμβαση προμήθειας δεν προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο οποιασδήποτε 
προκαταβολής.

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 

- Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει του Ν. 

4013/2011 υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 44 του Ν. 4605/2019, 

καθώς και κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του 0,07% και 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ επί του 3%, επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει), 

- Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή, βάσει της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 / (ΦΕΚ 969/22-3- 2017, 

Τεύχος Β). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, 

τέλη, δασμούς και κρατήσεις υπέρ τρίτων που καθορίζονται με τις εκάστοτε διατάξεις και ισχύουν 

κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) 

βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Όλα τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα φορολογικά 

στοιχεία θα εκδίδονται από τον ανάδοχο προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Σε περίπτωση που η πληρωμή του 

αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του 

σχετικού τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ Α΄138/5.6.2003) καθίσταται υπερήμερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 9ο: Έκπτωση αναδόχου 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις 

γραπτές εντολές της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος. Ο Δ/ντής της Τ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. δικαιούται, μετά από εισήγηση του επιβλέποντα ή του 

υπεύθυνου λειτουργίας της ΕΕΛ, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης 

όταν: 

• δεν εκτελεί  ή αδυνατεί να εκτελέσει την προμήθεια, 
• τα παραδιδόμενα ανταλλακτικά ή οι εργασίες δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης 
• και γενικότερα σε κάθε περίπτωση που αθετούνται οι όροι αυτής. 

 
Επί της όποιας απόφασης του Δ/ντή Τ.Δ. για έκπτωση του αναδόχου χωρεί ένσταση, επί της 

οποίας τελικά αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Σε περίπτωση κήρυξης του 

αναδόχου εκπτώτου, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που 

υπέστη  από  την  αθέτηση  εκ  μέρους  του  αναδόχου  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων. 

Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο ανάδοχος, και τελικά γίνει 

αποδεκτή από την Δ.Ε.Υ.Α.Β., απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από τη μη συμμόρφωση προς τους 

όρους της σύμβασης. 



 
Άρθρο 10ο: Οριστική παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έκδοση Πρωτοκόλλου περαίωσης εργασιών από την 

Επιτροπή Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρονικής παράτασης, 

το Πρωτόκολλο Παραλαβής των υλικών γίνεται με την ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης. 

 
Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί με έγγραφό του που απευθύνεται στην Τ.Δ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Β. κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας (θεομηνίες, καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις 

παρατεταμένης διαρκείας, κλπ.) η οποία είναι δυνατό να επηρεάσει την υπογραφείσα σύμβαση. Σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την 

ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία υποστηρίζεται από πλευράς αναδόχου με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία οφείλει να υποβάλλει ο ανάδοχος στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, άλλως 

στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. Επί του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για 

ανωτέρα βία, αποφασίζει η Τ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Η ύπαρξη αναγνωρισμένης ανωτέρας βίας απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη 

υπογραφή της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Εκτιμώμενη Αξία Μελέτης 
 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας μελέτης φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί. 
Παράλληλα, παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο κωδικός/τύπος του ζητούμενου 
εξοπλισμού ή λογισμικού και ο οίκος κατασκευής αυτού: 

 
 

 
Α/Α 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ή/και ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 
MM 

 
ΠΟΣ 
ΟΤΗ 
ΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(€) 

1 

 

Κάρτα δικτύου 
επικοινωνίας  
(CP 343- 1Lean) 

6GK7343-1CX10-0XE0, οίκου 
SIEMENS 

TEM 8 850,00 6.800,00 

2 
Μόντεμ Ethernet  
2.4GHz – Αντικεραυνική 
Προστασία 

Τεχνικές προδιαγραφές TEM 10 700,00 7.000,00 

3 
Μονάδες τροφοδοσίας/DC-
UPS/Μπαταρίες 

Τεχνικές προδιαγραφές TEM 11 400,00 4.400,00 

4 

Υπηρεσίες αφαίρεσης 
υφιστάμενου και 
εγκατάστασης νέου 
εξοπλισμού – Δοκιμές 
ορθής λειτουργίας και 
επικοινωνιών 

Τεχνική Περιγραφή TEM 1 9.000,00 9.000,00 

5 
Αναβάθμιση Λογισμικού 
Εποπτικού Ελέγχου 
(SCADA) 

Simatic WinCC v.7.5, οίκου 
SIEMENS 

TEM 1 8,000,00 8.000,00 

6 

Παραμετροποίηση 
εφαρμογής για 
συμβατότητα με νέα 
έκδοση και απεικόνιση σε 
δύο οθόνες 

Τεχνική Περιγραφή TEM 1 20.000,00 20.000,00 

7 
Υπολογιστικό σύστημα 
εγκατάστασης λογισμικού 
SCADA 

Τεχνικές Προδιαγραφές TEM 1 2.000,00 2.000,00 

8 
Λοιπός εξοπλισμός (οθόνες 
22” και 55”, laser 
εκτυπωτής) 

Τεχνικές Προδιαγραφές TEM 1 1.800,00 1.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 
59.000,00 

 
ΦΠΑ (24%) 14.160,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.160,00 

 

 
 
 

  Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Δ.    - Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - 
 

 
 
 
 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  



 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

 
Α/Α 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ή/και ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 
MM 

 
ΠΟΣ 
ΟΤΗ 
ΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

1 

 

Κάρτα δικτύου 
επικοινωνίας  
(CP 343- 1Lean) 

6GK7343-1CX10-0XE0, οίκου 
SIEMENS 

TEM 8 ……………. ………………. 

2 
Μόντεμ Ethernet  
2.4GHz – Αντικεραυνική 
Προστασία 

Τεχνικές προδιαγραφές TEM 10 ……………. ………………. 

3 
Μονάδες τροφοδοσίας/DC-
UPS/Μπαταρίες 

Τεχνικές προδιαγραφές TEM 11 ……………. ………………. 

4 

Υπηρεσίες αφαίρεσης 
υφιστάμενου και 
εγκατάστασης νέου 
εξοπλισμού – Δοκιμές 
ορθής λειτουργίας και 
επικοινωνιών 

Τεχνική Περιγραφή TEM 1 ……………. ………………. 

5 
Αναβάθμιση Λογισμικού 
Εποπτικού Ελέγχου 
(SCADA) 

Simatic WinCC v.7.5, οίκου 
SIEMENS 

TEM 1 ……………. ………………. 

6 

Παραμετροποίηση 
εφαρμογής για 
συμβατότητα με νέα 
έκδοση και απεικόνιση σε 
δύο οθόνες 

Τεχνική Περιγραφή TEM 1 ……………. ………………. 

7 
Υπολογιστικό σύστημα 
εγκατάστασης λογισμικού 
SCADA 

Τεχνικές Προδιαγραφές TEM 1 ……………. ………………. 

8 
Λοιπός εξοπλισμός (οθόνες 
22” και 55”, laser 
εκτυπωτής) 

Τεχνικές Προδιαγραφές TEM 1 ……………. ………………. 

 
ΣΥΝΟΛΟ …………. 

 
ΦΠΑ (24%) 

…………. 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

…………. 

Ολογράφως:   ……………………………………………………………………………………………………………...... 
 

......................................................................................................................................................... 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


